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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho foi analisar o potencial teórico da análise das 

aspirações por migração no contexto da migração interna brasileira, afim de agregar 

abordagens que congreguem fatores macro e micro a realidade complexa e 

multifacetada da migração brasileira. Também se buscou refletir, de forma breve, o 

papel dos condicionantes de migração na decisão de migrar. Como pano de fundo, 

um breve histórico sobre os contextos da migração brasileira foi traçado e uma breve 

reflexão sobre as principais teorias de migração. Do ponto de vista metodológico, as 

reflexões foram baseadas numa revisão bibliográfica de literatura sobre migração, 

aspirações e condicionantes de migração. A pesquisa se apoiou principalmente no 

trabalho de pesquisadores internacionais que relacionam os termos em inglês ao 

fenômeno da migração internacional. Conclui-se que a utilização das aspirações e dos 

condicionantes de migração não reduz a importância das teorias clássicas de 

migração que buscam a compreensão dos movimentos mais tradicionais, mas agrega 

valor à pesquisa qualitativa sobre migração ao considerar o fator da agência humana 

como intrínseco ao processo de decisão de migrar. A análise das aspirações busca 

compreender a pessoa que migra não como um ser meramente receptor das 

influências provindas dos condicionantes estruturais. Já os condicionantes de 

migração buscam sintetizar os elementos provocadores da migração, ao congregam 

os fatores pessoais e os de caráter estrutural numa análise conjunta. Esse tipo de 

análise, em combinação aos dados quantitativos disponibilizados pelos censos pode 

agregar grande valor aos estudos das novas dinâmicas e complexidades dos 

movimentos internos brasileiros. 

 

Palavras-chave: Aspirações. Condicionantes de migração. Teorias de migração. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main objective of this paper was to analyze the theoretical potential of the analysis 

of migration aspirations in the context of Brazilian internal migration, in order to add 

approaches that bring together macro and micro factors to the complex and 

multifaceted reality of Brazilian migration. It was also sought to reflect, briefly, on the 

role of the drivers of migration in the the migration decision making process. As 

background, a brief history on the context of Brazilian migration was outlined, as a brief 

reflection on the main theories of migration. From a methodological point of view, the 

reflections were based on a literature review on migration, aspirations, and drivers of 

migration. The research relied mainly on the work of international researchers who 

relate the terms ‘aspirations’ and ‘drivers of migration’ to the phenomenon of 

international migration. It is concluded that the use of aspirations and drivers of 

migration does not reduce the importance of classical migration theories that seek to 

understand more traditional movements, but adds value to qualitative research on 

migration by considering the factor of human agency as intrinsic to the migration 

decision making process. The analysis of aspirations seeks to understand the person 

who migrates not as a mere receiver of the influences coming from structural 

conditioning factors. The drivers of migration, on the other hand, seek to synthesize 

the provocative elements of migration, by bringing together the personal factors and 

those of a structural nature in a joint analysis. This type of analysis, in combination with 

the quantitative data made available by the censuses can add great value to the 

studies of the new dynamics and complexities of Brazilian internal movements. 

 

Keywords: Aspirations. Drivers of migration. Migration theories. 
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INTRODUÇÃO 

 

A migração é uma realidade inexorável da história humana, desde de quando 

os primeiros hominídeos cruzaram o Estreito de Gibraltar até os dias de hoje, em que 

modernos aviões transportam milhares de pessoas todos os dias por todo canto do 

mundo. Mulheres e homens estão em movimento a todo o instante, em todos os 

lugares do planeta, em busca de melhores condições de vida ou da realização de um 

sonho, escapando de conflitos políticos ou pela simples vontade de mudar de ares. O 

processo migratório, que compreende desde a decisão de migrar até os seus 

resultados pós-movimento tem se mostrado cada vez mais complexo e multifacetado. 

Compreender as dinâmicas envolvidas aí é um desafio que deve ser encarado de 

forma ampla tal qual é o movimento, para que se evitem generalizações e até mesmo 

reducionismos. 

As teorias clássicas são a base histórica para compreender a forma como os 

estudos sobre migração tratam do fenômeno, e é onde se encontram as Leis de 

Migração de Ravestein (1885) e os modelos push-pull de Lee (1966). Essas teorias 

discorrem principalmente a respeito dos movimentos de cunho rural-urbano, num 

contexto de crescente urbanização, onde impera o fator macroeconômico como 

condicionante. 

Numa perspectiva microeconômica, as teorias neoclássicas e histórico-

estruturais concebem o migrante como indivíduo racional, capaz de calcular e avaliar 

meticulosamente as condições, os custos e os benefícios do processo migratório. 

Nessa lógica, a migração pode ser compreendida como resultado de um conjunto de 

decisões tomadas em acordo com a comunidade em que a pessoa está inserida, de 

forma que a família e o domicílio exercem papel essencial na tomada da decisão por 

migrar (SANTOS et al., 2010). 

Nesse contexto, essas diferentes vertentes teóricas têm buscado explicar as 

características dos movimentos populacionais tanto na escala interna dos países, 

como também nas trocas entre diferentes nações. As teorias de migração interna e 

internacional partem de diferentes leituras de sociedade e de processos distintos de 

geração, e assim divergem. Isso se dá em função também da dificuldade em se 

relacionar os fatores geradores desses distintos movimentos, além das suas 

implicações tanto para o local de origem quanto para o local de destino.  
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Em relação a migração interna, o Brasil possui números expressivos, com 

quase 34,5% da população residindo em um município diferente do que nasceu e 

14,3% vivendo em outro estado, segundo dados do Censo de 2010. A ênfase maior 

nos estudos sobre os deslocamentos internos se dá devido a esse grande volume. 

Sobre isso, não somente o movimento entre os estados, mas os movimentos 

intrarregionais, inter-regionais e intra e inter metropolitanos abarcam uma grande fatia 

desse total. 

Apesar de menor em volume que a interna, os dados em relação a imigração 

internacional no Brasil não deixam de ser expressivos. Segundo a OBMigra (2020), o 

total de imigrantes registrados no Brasil entre 2011 e 2019 passou de 1 milhão de 

pessoas, sendo que entre 2010 e 2019 mais de 600 mil dessas pessoas foram 

registradas como imigrantes de longo termo, por permanecerem no país por mais de 

um ano. Contudo, entre 2010 e 2019 esse número foi superado pelo de saída de 

brasileiros do país em 2,662 milhões de movimentações, caracterizando então uma 

forte emigração internacional (CAVALCANTI et al. 2019).  

As imigrações ocorrem muito mais em decorrência dos contextos dos países 

de origem (PATARRA 2006 apud COHEN 1999), assumindo características mais 

dinâmicas no contexto da globalização, com as rápidas transformações dos contextos 

econômicos e estruturais e o desenvolvimento das cidades globais. 

Patarra (2006) aponta que apesar do fenômeno migratório internacional 

sempre ter feito parte da história da humanidade, os fluxos aumentaram drasticamente 

a partir do século XX. Ela cita que para Simmons (1987) o atual padrão migratório 

reflete a instabilidade do atual regime capitalista e a sua nova estrutura de 

oportunidades econômicas provindas de uma acumulação flexível. “Nesse contexto, 

a migração é: descentralizada, temporária, circular, responsiva, de riscos calculados, 

geradora de conflitos, global e regulada.” (PATARRA, 2006, p. 11). 

Para Baeninger, Demétrio e Domeniconi (2020), a inserção do Brasil na divisão 

mundial do trabalho atual tem contribuído para um aumento nos fluxos de migração 

internacional para o país, tendo a cidade de São Paulo como o principal destino. As 

novas formas de produção da cidade têm empurrado os imigrantes para áreas mais 

periféricas à cidade, tornando assim a macrometrópole de São Paulo o foco desses 

movimentos e não mais unicamente a cidade de São Paulo. “Ao criar um mercado de 

trabalho competitivo e instável, os espaços de inserção privilegiada na divisão 
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socioespacial do trabalho retêm somente a menor parte dos migrantes: os 

qualificados.” (BAENINGER et al., 2020, p. 21). Nesse contexto, congregar elementos 

das análises tanto do movimento interno quanto do internacional parece 

imprescindível para uma análise mais completa do fenômeno.  

Se tratando da diferença entre a migração interna e a migração internacional, 

King e Skeldon (2010) direcionam três pontos a serem enfatizados. Primeiramente, o 

fator da escala e do volume, visto que apesar de não se tratar de um número acurado, 

cerca de 740 milhões de pessoas do mundo se movem dentro das fronteiras do próprio 

país (dado de 2009), contra cerca de 200 milhões de migrantes internacionais (dados 

estimados pela Organização Internacional para as Migrações). Em segundo lugar, a 

própria distinção entre os dois tipos de movimento pode ser variável. A distância pode 

não ser exatamente um critério dessa distinção, em situações onde as fronteiras entre 

países podem estar muito próximas ou então em situações de grandes fluxos internos 

de longa distância, como os citados por Dota e Queiroz (2019) em relação aos 

movimentos do Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil, regiões separadas por 

cerca de 2.000 km. A própria fronteira pode ser móvel, como nos casos de dissolução 

de países ou anexação de determinados territórios por outros países, tornando as 

pessoas que se movem entre essas regiões hora migrantes internos, hora 

internacionais (e vice-versa). 

O terceiro ponto se refere as diferenças em oposição as similaridades entre os 

dois movimentos. Para King e Skeldon (2010), tanto a migração interna quanto 

internacional podem ser geradas por fatores similares, como dificuldades econômicas, 

aspirações por melhores empregos e condição de vida. Nesse sentido, tanto a 

migração interna pode levar a migração internacional quanto a migração internacional 

pode levar a migração interna, além é claro da questão da migração de retorno. 

Migração interna e internacional, assim, seriam capazes de formar um sistema de 

integração que é observável a partir de diversas escalas.  

Essas análises integradoras das migrações interna e internacional, entretanto, 

costumam funcionar melhor em países que vivem a colisão desses fluxos com uma 

intensidade muito maior do que no Brasil, onde os movimentos internos são mais 

intensos do que os internacionais.  A migração internacional também abarca um nível 

muito maior de dificuldades a serem superadas, como as questões políticas 
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envolvendo as fronteiras e os diferentes sistemas legais entre os países, além das 

barreiras linguísticas e culturais. 

Apesar de defender a integração entre as duas diferentes vertentes teóricas, 

King e Skeldon (2010) afirmam a impossibilidade de se construir uma única e 

abrangente teoria de migração devido aos riscos de cair em reducionismos e 

imperialismos teóricos. Esses movimentos têm sido discutidos com o auxílio de 

aportes teóricos distintos no mundo todo, e no Brasil vem sendo analisadas também 

de forma separada. Para Baeninger (2011) as investigações relacionadas a 

rotatividade migratória, no contexto nacional, vêm aproximando a migração interna 

aos aportes teóricos sobre as migrações internacionais, em questões que se 

relacionam, por exemplo, às teorias das redes sociais. A rotatividade migratória, nesse 

sentido, pressupõe a dimensão espacial da migração e seus espaços de vida.  

Assim, numa busca por referenciais teóricos que promovam, de forma crítica e 

não determinista, a congregação de condicionantes micro e macro estruturais, 

entende-se a importância de analisar os distintos aspectos que compõem a decisão 

de migrar. Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho é analisar o potencial 

teórico da análise das aspirações por migração no contexto da migração interna 

brasileira. Também se busca refletir, de forma breve, o papel dos condicionantes de 

migração na decisão de migrar. Como pano de fundo, um breve histórico sobre os 

contextos da migração brasileira é traçado. A relevância dessas análises se dá afim 

de complementar, através de abordagens que congregam fatores macro e micro, as 

discussões em relação a realidade complexa e multifacetada da migração brasileira. 

Do ponto de vista metodológico, as reflexões de caráter teórico aqui realizadas 

foram baseadas em uma pesquisa bibliográfica com foco nos termos “aspiração”, 

“condicionantes de migração”, “aspirations” e “drivers of migration”. Foi realizada entre 

os meses de março e agosto de 2021, a partir do Google acadêmico e das bases 

Scopus e Web of Science. A pesquisa em português sobre aspirações, entretanto, 

não retornou resultados que envolvem o termo à processos de migração, e da mesma 

forma a utilização do termo “condicionantes de migração” é escassa. Nesse sentido, 

a pesquisa se apoia principalmente no trabalho de pesquisadores internacionais que 

relacionam os termos em inglês ao fenômeno da migração internacional. Os grandes 

volumes da migração interna no contexto brasileiro, além do imperativo das análises 

de caráter macroestrutural econômico, podem ser algumas das razões relacionadas 
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a escassa produção científica em relação às aspirações, principalmente essas de 

origem nas análises de migração internacional. A literatura brasileira possui, por outro 

lado, diversas obras que se propõem a promover análises microeconômicas, muitas 

a partir da pesquisa empírica, porém foge do escopo deste trabalho realizar um 

apanhado geral dessas publicações. 

As teorias clássicas são o pano de fundo dos estudos migratórios, porém 

devem ser consideradas de forma crítica para que não se realizem análises 

anacrônicas ou deterministas. A seção a seguir apresenta breves ponderações em 

relação à algumas das principais vertentes teóricas da migração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1. Teorias de migração 

 

Num aspecto macro, para Santos et al., (2010), os trabalhos de Ravestein e 

Lee podem ser considerados pioneiros em relação aos estudos migratórios. Nas Leis 

da Migração de Ravestein (1885) a migração é descrita principalmente como um 

movimento das áreas rurais para as áreas urbanas, majoritariamente de curta 

distância. As pessoas se deslocariam do campo para as áreas de atividade industrial, 

e o volume desse movimento aumentaria de acordo com o aumento da 

industrialização e da infraestrutura da área de destino. Considerando o contexto da 

Segunda Revolução Industrial, por volta de 1850, a teoria de Ravestein dialoga 

diretamente coma realidade vivida pelo povo do Reino Unido nesse período.  

Já na perspectiva das teorias push-pull (LEE,1966), todo movimento migratório 

dependeria de quatro principais fatores: fatores positivos e negativos no local de 

origem; fatores positivos e negativos no local de destino; obstáculos intervenientes e 

fatores pessoais. Lee assume que tanto o local de origem quanto o de destino 

possuem características capazes de atrair (push) ou expulsar (pull) pessoas em 

deslocamento e/ou migrantes em potencial. 

Os fatores pessoais, nesse contexto, se referem às características do indivíduo 

que migra, a suas informações sobre o local de destino e ao seu julgamento em 

relação a sua situação econômica no local de origem e como ela pode melhorar no 

local de destino. Além desses fatores, o processo de migração estaria sempre passivo 

a intervenção de um conjunto de obstáculos pelas quais as pessoas são afetadas de 

formas distintas, dos quais Lee cita a distância como o principal. 

Para De Haas (2021, p. 6, tradução nossa), entretanto,  

Os modelos push-pull não são capazes de explicar a migração como um 
processo social, pois tendem a listar uma série de fatores estáticos que 
obviamente desempenham 'algum' papel na migração, mas sem especificar 
seu papel e interações ou fornecer uma explicação estrutural dos processos 

sociais que impulsionam os movimentos da população.1 

 

De fato, o caráter estático dos modelos push-pull não prevê que, não somente 

fatores sociais, mas fatores de caráter político, demográfico e ambiental, além do 

 
1“Push–pull models are not able to explain migration as a social process, as they tend to list a number 
of static factors that obviously play ‘some’ role in migration but without specifying their role and 
interactions or providing a structural account of the social processes driving population movement” (DE 
HAAS, 2021, p. 6) 
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imperativo econômico, podem ser responsáveis por impulsionar determinados fluxos 

de pessoas de uma região em específico em direção a outra. A agência humana 

também acaba sendo desconsiderada nesses modelos (DE HAAS, 2021). 

Ainda sobre os aspectos macro, na teoria macroeconômica neoclássica “a 

migração seria explicada pelas diferenças geográficas de oferta e demanda por 

trabalho” (SANTOS et al., 2010, p. 12). Essa teoria tem como seus principais focos 

são as diferenças salariais e as diferenças nas condições de emprego entre o local de 

partida e o local de origem, além dos custos despendidos no movimento. Massey et 

al. (1993) citam que nesse modelo, tanto a migração internacional quanto a sua 

contrapartida interna é causada pelas diferenças na oferta e demanda de mão-de-

obra, e os salários dependeriam de um equilíbrio da mão-de-obra entre país de origem 

e país de destino. Quando as diferenças salariais desaparecerem, o movimento 

supostamente desapareceria também, garantindo assim o pleno emprego (SANTOS 

et al., 2010). Essa teoria também prevê os fluxos de capital humano, com 

trabalhadores qualificados de países pobres se mudando para países desenvolvidos.  

Já a teoria microeconômica neoclássica pressupõe os migrantes como seres 

racionais, que decidem pela migração após meticulosos cálculos em relação ao custo 

benefício dessa decisão. Assim, a migração teria como motivação principal a busca 

por um salário melhor, que supera os custos e o salário no lugar de origem. Quaisquer 

aparatos que diminuam o custo do movimento, por consequência, aumentariam os 

retornos líquidos da migração, aumentando a probabilidade de um movimento 

internacional e este não ocorreria na ausência de diferenças de emprego e renda entre 

países (MASSEY et al., 1993).  

Em outra perspectiva, as teorias histórico-estruturais apresentam as funções 

de diversos tipos de elementos dentro de algum sistema, sendo esses todos 

interdependentes. Para Germani (1974 apud Santos et al., 2010) as análises de 

migração devem levar em conta as condições sociais, culturais e subjetivas no quais 

operam os fatores de expulsão e atração, de forma que a migração se trataria de um 

“processo de mobilização social”.  Para Singer (1976 apud Santos et al., 2010), os 

movimentos migratórios estão condicionados historicamente à mudança global, ao 

desenvolvimento do capitalismo e principalmente ao processo de industrialização. 

Nesse sentido, os principais condicionantes para migração seriam relacionados a 

economia, afim de suprir uma demanda por força de trabalho.  
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Numa crítica às teorias neoclássicas, Collins (2017) aponta que o foco 

unicamente nos fatores econômicos estruturais acaba por desconsiderar fatores 

subjetivos de escolha da pessoa migrante, entendendo-a como um ser passivo às 

inerentes forças político-econômicas e sem decisão própria e desconsiderando o 

papel dos desejos e das aspirações por migração. Ao conceber a pessoa que migra a 

ser estritamente calculista, autônomo e individualista as teorias econômicas 

neoclássicas desconsideram que o processo de tomada de decisão perpassa por 

conflitos e escolhas, que vão além de um aumento de renda ou da busca de um 

emprego melhor. O principal problema das teorias neoclássicas é considerar o 

migrante a partir de uma lógica atomista, que maximiza a utilidade do indivíduo, 

desconsiderando que essa pessoa pertença a contextos sociais mais amplos, como 

grupos sociais, suas próprias famílias e suas comunidades (DE HAAS, 2010). 

Da mesma forma, para De Haas (2021) as teorias histórico-estruturais servem 

como forma de enfatizar o fato de que os poderes político e econômico são 

distribuídos desigualmente, e de que os fatores culturais e as práticas culturais são 

utilizados como justificativa para reproduzir desigualdades, de forma que quem se 

beneficiaria mais da migração seria a elite. Para ele, entretanto o maior problema é 

que essas teorias desconsideram o poder da agência ao conceber o migrante como 

uma vítima passiva e desesperada do sistema, ignorando a vontade própria. 

Reconhecer a importância da agência e das forças estruturais de modo combinado é 

de extrema importância para uma compreensão mais apurada em relação a 

heterogeneidade dos movimentos migratórios e sua interação com as questões 

relativas ao desenvolvimento (DE HAAS, 2010)  

Nessa perspectiva, a análise da migração toma como unidade de reflexão as 

residências e as famílias, a partir da constatação de que estas se utilizam da migração 

como uma forma de estratégia de subsistência2 através das remessas de dinheiro que 

são enviadas pela pessoa que migrou, mas que também a escolha por migrar 

acontece a partir de uma decisão conjunta entre os membros da família que leva em 

 
2 “A livelihood strategy can then be defined as a strategic or deliberate choice of a combination of 
activities by households and their individual members to maintain, secure, and improve their 
livelihoods. This particular choice is based on (selective) access to assets, perceptions of 
opportunities, as well as aspirations of actors. Since these differ from household to household and 
from individual to individual, livelihood strategies tend to be so heterogeneous” (DE HAAS, 2010, p. 
244) 
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conta não somente os fatores relacionados a renda mas também as percepções e 

aspirações dessas pessoas (DE HAAS, 2010). 

A proposta teórica que mais casaria com esse tipo de análise pode ser 

encontrada na abordagem da New Economics of Labor Migration3 (NELM). Essa teoria 

“rejeita os modelos neoclássicos, [...] que foram avaliados como rígidos demais para 

lidar com as diversas realidades das interações de migração e desenvolvimento” (DE 

HAAS, 2010, p. 242). Uma das principais proposições é de que, diferente do que as 

teorias neoclássicas propõem, a renda não é um bem homogêneo, de forma que a 

família investe grandes esforços para melhorar a fonte (e em busca por novas fontes) 

de renda (MASSEY et al., 1993), e nesse sentido, considera a importância das 

remessas, tendo papel fundamental no processo de desenvolvimento na região de 

origem para além do papel da migração de retorno (DE HAAS, 2010). Essa teoria 

também incorpora o fator da agência à análise, ao considerar que “[...] os pobres não 

podem ser reduzidos apenas a vítimas passivas das forças capitalistas globais, mas 

tentam ativamente melhorar seu modo de vida dentro das condições restritivas em 

que vivem.”4 (DE HAAS, 2010, p. 244, tradução nossa).  

A análise conjunta das estratégias de subsistência dos domicílios às NELM 

pode ser uma forma de, além de unir fatores micro e macro, integrar “[...] migração 

interna e internacional como parte de uma estratégia mais ampla de subsistência 

familiar para diversificar a renda e superar as restrições de desenvolvimento no local 

de origem” (DE HAAS, 2010, p. 245). 

Outra proposição importante num contexto microeconômico é a das teorias das 

redes. Elas propõem que as redes se constituem por um conjunto de laços que 

conectam migrantes e não migrantes tanto nas áreas de origem quanto de destino, de 

forma que cada novo migrante é responsável por criar uma nova leva de laços 

interpessoais (MASSEY et al., 1993). As redes permitem que os migrantes em 

potencial conheçam os riscos e os custos do movimento previamente, além de 

favorecer um o acolhimento desse migrante no local de destino.  

As teorias clássicas da migração têm sido utilizadas, no contexto brasileiro, em 

prol das análises dos movimentos internos de migração, relacionando-os a sua 

 
3“Nova Economia da Migração do Trabalho”, em tradução de Santos et al, (2010). 
 
4 “[…] the poor cannot only be reduced to passive victims of global capitalist forces but try to actively 
improve their livelihoods within the constraining conditions they live in.” (DE HAAS, 2010, p. 244) 
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capacidade de provocar mudança no contexto das metrópoles. No Brasil, há um 

predomínio da perspectiva histórico-estrutural, haja vista o histórico de desigualdades 

do contexto brasileiro e pela predominância do paradigma teórico marxista, além das 

robustas bases de dados nacionais que propiciam essas análises. Por outro lado, 

análises dos dados micro exigem a realização de coleta primária, através trabalho de 

campo e não favorecem análises mais amplas da população e do território, sendo 

empregados geralmente para estudos de grupos menores e contextos mais 

específicos.  

Buscando compreender as formas que os movimentos migratórios tem tomado 

no Brasil desde o século XX até os anos 2010, é traçado na seção a seguir um breve 

histórico.  
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2. Movimentos migratórios no Brasil 

 

Desde a Revolução Industrial a migração tem sido relacionada de forma 

intrínseca aos processos de urbanização e metropolização (DE HAAS, 2021). No 

Brasil, os deslocamentos populacionais entre as décadas de 1930 e 1970 estavam 

atrelados principalmente às enormes transferências populacionais para o meio 

urbano, aos movimentos em direção às fronteiras agrícolas e a intensa metropolização 

e acentuada concentração urbana (SALES; BAENINGER, 2000). Nesse sentido, as 

migrações internas foram responsáveis por reorganizar a população brasileira ao 

longo da segunda metade do século XX, estando estes movimentos “fortemente 

relacionados aos processos de urbanização e de redistribuição espacial da população, 

marcados pela intensa mobilidade populacional” (BAENINGER, 2012a, p. 78).  De 

forma inerente ao desenvolvimento do capitalismo, o acelerado processo de 

esvaziamento do campo e urbanização brasileira transformou por completo as 

dinâmicas de movimento da população a partir da década de 1950, com estimativas 

de que a população urbana na segunda metade do século XX tenha saltado de 19 

milhões para impressionantes 138 milhões de pessoas (BRITO, 2009).  

Os movimentos provindos do campo trouxeram cerca de 43 milhões de 

pessoas para as cidades entre 1960 e 1980, redistribuindo a populações das regiões 

internas do país nos centros urbanos em ascensão (BRITO, 2009). Impulsionados 

pelas grandes desigualdades sociais, esses migrantes eram em sua grande maioria 

originados da região Nordeste e do estado de Minas Gerais em direção ao estado de 

São Paulo, essas pessoas se deslocam num movimento tanto de mobilidade espacial 

quanto de mobilidade social, em busca de uma efetiva melhora das condições de vida 

(BRITO 2009; 2015). Segundo Brito (2015), essas trajetórias se anunciavam entre as 

décadas de 1940 e 1950 e se consolidaram entre 1960 e 1970, num Brasil de forte 

desequilíbrios sociais e regionais. Entre essas décadas o país “presenciou um 

crescimento sem precedentes da população urbana” (CUNHA, 2015, p. 287).  

Os processos de industrialização do campo, aliados ao esgotamento de antigas 

áreas de fronteiras contribuíram fortemente para o impulsionamento do êxodo rural 

entre as décadas de 1960 e 1970, com números em torno de 12,8 milhões de pessoas 

(SALES; BAENINGER, 2000). Essas décadas são marcadas por uma intensificação 

dos fluxos internos, impulsionados tanto pelo desenvolvimento urbano-industrial do 



 

21 
 

Sudeste e pela abertura de novas áreas de fronteira (Paraná, Rondônia e Mato 

Grosso) quanto “pela estagnação econômica e social de grandes áreas no país, como 

foi o caso do Nordeste” (CUNHA, 2015, p. 304). 

O êxodo rural atinge seus maiores níveis entre as décadas de 1970 e 1980, 

com perdas populacionais no meio rural girando em torno de 18 milhões, sendo esse 

período considerado o ápice da migração interna no Brasil (CUNHA, 2015).Entre 

essas décadas, contudo, as características da migração interna brasileira passam a 

se modificar principalmente em razão ao enfraquecimento dos movimentos em 

direção às fronteiras agrícolas e a diminuição do movimento rural-urbano (SALES; 

BAENINGER, 2000), além do processo de desconcentração relativa da indústria, que 

alterou a distribuição das atividades econômicas industrias no país (BAENINGER, 

2011).  

A partir da década de 1970 se inicia uma intensificação dos movimentos de 

cunho urbano-urbano (SALES; BAENINGER, 2000). Brito (2015) afirma que no Brasil 

não há mais estoque de população rural suficiente para repetir os grandes 

movimentos ocorridos entre as décadas de 1960 a 1980. Num país ainda distante da 

plena industrialização e que já vive um processo de desindustrialização, além da 

complexidade derivada das dimensões continentais e grande diferenças sociais, 

econômicas e culturais entre as regiões, esse modelo contraria, por exemplo, os 

pressupostos de transição da mobilidade propostos por Zelinsky (1971), onde as 

migrações urbano-urbanas seriam predominantes apenas em sociedades com alta 

maturidade industrial. Também não vai de acordo com a linearidade proposta pelo 

autor, onde cada fase da transição necessariamente precederia a outra.  

A partir dos anos 1980 as migrações internas assumem uma maior 

complexidade (BAENINGER, 2012), com a ascensão de diferentes tipos de 

movimentos que passam a acontecer em paralelo aos fluxos tradicionais, com os 

movimentos de curta distância, de retorno e intrarregionais. Essas mudanças podem 

ser interpretadas por um lado com resultado dos movimentos das décadas anteriores 

ou então como a ascensão de um novo padrão migratório (PACHECO; PATARRA, 

1997).  Nesse sentido, “o fenômeno migratório adquire características particulares 

dependendo dos espaços onde se processa” (SALES; BAENINGER, 2000, p. 39). A 

partir dessa década se observa uma “importante ruptura com as tradicionais 

tendências migratórias até então observadas” (CUNHA, 2015, p. 304), com a redução 
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dos fluxos internos e um aumento da migração de retorno, tendência que se 

aprofundam na década de 1990. Apesar de consolidada a partir da década de 1980, 

a migração de retorno já aparecia como um movimento importante em direção a região 

Nordeste desde as duas décadas anteriores, ganhando mais intensidade em resposta 

a crise econômica e ao fechamento de fronteiras agrícolas (CUNHA, 2015).Os anos 

1990 consolidaram as transformações da dinâmica migratória brasileira entre as 

Grandes Regiões através de uma acentuada distribuição espacial da população, com 

a centralidade ainda na região Sudeste e um arrefecimento dos fluxos de longa 

distância (SALES; BAENINGER, 2000), transformações estas que ocorrem em 

paralelo a crise econômica no mercado de trabalha das regiões metropolitanas 

(CUNHA, 2015). 

A migração de retorno aparece como um dos aspectos mais importes dos 

processos migratório brasileiros no decorrer da década de 1990 (CUNHA, 2012).  

Nessa década, áreas que antes possuíam maior tendência de expulsão populacional 

tiveram seus contingentes reduzidos. Com acentuação da migração de retorno, o 

período entre as décadas de 1990 e 2000 foi marcado pela redução da atração e 

retenção de determinas áreas, principalmente nas regiões metropolitanas, com 

destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Se observa um declínio da 

hegemonia de absorção de determinadas de determinadas regiões, principalmente o 

Sudeste e em destaque o estado de São Paulo (CUNHA, 2015). Em outras palavras,  

 
“o padrão centrípeto (urbano-industrial) e o centrífugo  
(expansão e consolidação das fronteiras agrícolas) ficam muito bem 
caracterizados até 1980; a partir daí, há uma redução significativa da 
predominância de determinadas direções nos fluxos migratórios” (CUNHA, 
2015, p. 302). 

 

Para Cunha (2015), entretanto, as mudanças observadas no padrão migratório 

não se mostram permanentes, visto que já a partir dos anos 2000 a migração de 

retorno dá sinais de declínio. A migração interestadual, nesse contexto, passa de 5,2 

milhões no período entre 1995 e 2000 para 3,2 milhões no período entre 2004 e 2009 

(BAENINGER, 2011), o que ao contrário de uma estagnação, indica as novas 

configurações pelas quais os movimentos internos se apresentam atualmente, 

principalmente nos âmbitos locais e regionais.  

A primeira década do século XXI, nesse sentido, indica um “descolamento da 

relação migração-industrialização, migração-ocupação de fronteira agrícola, 
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migração-desconcentração industrial, migração-emprego, migração-mobilidade 

social” (BANENINGER, 2011, p. 76), numa configuração dinamizadora dos 

movimentos internos brasileiros, “onde os fluxos mais volumosos e de longa distância 

são compostos de idas-e-vindas, refluxos, re-emigração, outras etapas – que pode 

ser mesmo o próprio local de origem antes do próximo refluxo para o último destino”  

(BANENINGER, 2011, p. 76).  

Nos dias de hoje, as áreas de expansão da fronteira agrícola podem ser tanto 

de imigração e de emigração, sendo caracterizadas historicamente por fortes 

movimentos interestaduais entre elas (BRITO, 2015). Não existem mais, assim, áreas 

nem de elevada retenção e nem de elevadas perdas migratórias (BAENINGER, 2011). 

Novos conceitos passam então a ser incorporados na linguagem acadêmica em 

relação a migração, se substituindo “áreas de origem e destino” por “áreas ou etapas 

dos processos de rotatividade migratória” (BAENINGER, 2011, p. 82).  

O estado de São Paulo, e principalmente sua região metropolitana, continua 

sendo o principal destino dos migrantes, e a região Nordeste a principal área de 

perdas migratórias (BRITO, 2015). Assim,  

 
As antigas regiões ou estados que até os anos setenta cumpriam os seus 

papeis de reservatórios de mão de obra ou de absorção de mão de obra 
necessária ao crescimento da economia urbana industrial, ou à expansão da 
fronteira agrícola e mineral, hoje já não exercem mais exclusivamente esses 
papeis. Contudo, a persistência das grandes trajetórias migratórias impede, por 
exemplo, que São Paulo deixe de ser o estado que mais receba imigrantes e 
que os estados nordestinos, em seu conjunto, e Minas Gerais, em particular, 
deixem de ser grandes fornecedores de emigrantes interestaduais (BRITO, 
2015, p. 24) 

 
 

Para Brito (2015), devido principalmente às colossais desigualdades sociais e 

econômicas, a cultura ou tradição migratória brasileira possui um papel fundamental 

na articulação dos movimentos populacionais, sendo a migração vista como um 

processo positivo de mobilidade espacial e ao mesmo tempo social, apesar dessa não 

ser a realidade de grande parte dos casos. Os migrantes, entretanto, não são meros 

piões do jogo econômico. São pessoas dotadas de subjetividade própria, que 

escolhem migrar conscientemente (BRITO, 2015). 

Os fluxos migratórios do século XXI podem ser compreendidos para Baeninger 

(2011) a partir do grande volume da migração de retorno saindo do Sudeste em 

direção ao Nordeste e a “interiorização migratória”, através dos movimentos de curta 

distância entre aglomerações urbanas e regiões periféricas. A migração, dessa 
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maneira, não pode mais ser pensada a partir das concepções tradicionais de áreas 

de origem e destino. “O expressivo retorno migratório revela configurações da 

migração e de trajetórias urbano-urbanas não contempladas nos conceitos datados 

em seu tempo histórico” (BAENINGER, 2011, p; 86). A investigação da rotatividade 

migratório vem aproximando as discussões sobre migração interna no Brasil a aportes 

teóricos sobre migrações internacionais, como os debates em torno das redes sociais 

(BAENINGER, 2011).  

Os dados do final do século XX e início do século XXI demonstram uma 

realidade paradoxal, onde ao mesmo tempo que se desenha um novo padrão 

migratório, os fluxos tradicionais ainda se mostram de extrema relevância para o 

entendimento do fenômeno migratório brasileiro. Mas agora esses fluxos são 

acompanhados de contrafluxos igualmente expressivos (BRITO, 2015). Aportes 

teóricos mais elaborados e articuladores se fazem necessários conforme a 

complexidade do processo migratório aumenta (DOTA, 2015).  

O histórico dos movimentos migratórios no Brasil demonstra que as análises 

em relação a esse fenômeno têm estado ligadas majoritariamente ao caráter 

macroestrutural, onde a migração aparece como resultado de processos econômicos 

mais amplos. Os aportes teóricos clássicos, nesse sentido, não parecem ser 

suficientes para dar conta das complexidades que o processo migratório vem 

assumindo a partir do final do século XX e início do século XXI. Assim, é interessante 

analisar propostas que tomam como ponto de partida os condicionantes de migração, 

que congregam os fatores econômicos que influenciam a decisão de migrar a outros 

fatores de caráter estrutural, além das características individuais de cada migrante. 
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3. Condicionantes de migração 

 

As análises dos condicionantes de migração agregam grande valor às teorias 

clássicas de migração ao incorporar a agência como fator essencial para que se 

compreenda de forma mais ampla o fenômeno migratório. Os condicionantes ajudam 

a avançar para além da compreensão da migração como fenômeno estritamente 

econômico, reconhecendo uma variada rede de fatores que podem influenciar na 

decisão de migrar que vão desde os fatores propriamente estruturais, até as ligações 

entre redes de migrantes, as aspirações criadas tanto no contexto do local de origem 

como no local de destino e o desejo de se deslocar. Vale apontar que os 

condicionantes se diferem dos determinantes de migração. A partir dessa abordagem, 

busca-se entender que não há determinação nos processos, mas sim uma interação 

de fatores e condicionantes que provocam a migração.  

Como já visto anteriormente, no contexto da migração interna brasileira a 

análise dos movimentos populacionais demonstra um imperativo do condicionante 

econômico. Dota e Queiroz (2019) se propõem a analisar a forma como a migração 

ocorreu no país em tempos de crise, especificamente entre 2010 e 2015 em 

comparação ao período entre 2000 e 2005. Os autores afirmam que historicamente 

os períodos de crise econômica tem afetado as dinâmicas migratórias dentro do Brasil, 

principalmente por questões como a falta de emprego. Reiteram a importância do fator 

econômico como condicionante dos fluxos de longa distância, sobretudo do Nordeste 

para o Sudeste. Em relação a crise econômica dos anos 2010, os autores reconhecem 

a importância da complexidade e interdisciplinaridade dos estudos migratórios, 

compreendendo que os estudos em escalas menores podem apresentar 

particularidades e resultados diferentes. Dessa forma, concluem que os 

condicionantes econômicos ainda continuam tendo protagonismo nos fluxos de média 

e longa distância dentro do Brasil e nas desigualdades regionais. 

As causas da migração, por outro lado, podem variar de acordo com a escala 

da análise e de acordo com a modalidade migratória (DOTA, 2015). Nesse sentido, 

para Dota (2015, p. 13)  

 
[...] apesar das grandes transformações de nossa sociedade e do indubitável 
incremento da complexidade dos movimentos migratórios, a questão 
econômica e as desigualdades territoriais e sociais existentes continuam 

sendo os grandes causadores da migração, muito embora, no âmbito das 
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cidades e principalmente das áreas com grande concentração demográfica, 
outros fluxos emerjam e careçam de melhor entendimento não possibilitado 
pelos aportes tradicionais, necessitando assim de um maior cuidado na 
identificação das forças motrizes nas distintas escalas espaciais 

 

Para o autor, no contexto da migração interna de mobilidade residencial 

intrametropolitana, determinados fatores estruturais e conjunturais devem ser levados 

em conta ao se definir os condicionantes da migração. Os fatores estruturais estão 

relacionados a questões de território de habitação e emprego, e fatores conjunturais 

se relacionam às conjunturas econômicas e políticas mais amplas. Já numa escala 

relacional, determinados tipos de incentivos e constrangimentos, tais como o mercado 

de trabalho, o mercado de terras e acessibilidade devem ser levados em 

consideração, sendo os dois primeiros os principais motivadores da migração. Nesse 

sentido, a associação entre os condicionantes de migração e os incentivos e 

constrangimentos (Figura 1) são responsáveis pela tomada de decisão por migrar (ou 

então pela decisão de não se mover). Essa decisão, por fim, é tomada levando-se em 

consideração as características sociodemográficas, questões familiares e as redes de 

migração aos quais essa família está associada.  

 

Figura 1. Esquema para análise da estrutura de incentivos e constrangimentos da 
mobilidade residencial intrametropolitana 

 

Fonte: Reproduzido de Dota (2015) 
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No contexto da migração internacional, Castelli (2018) compreende a migração 

sempre o resultado de uma complexa combinação de condicionantes macro, meso e 

micro, e a prevalência de um fator sobre o outro é imprevisível. Nesse sentido, os 

condicionantes macro seriam aqueles que se referem a ordem estrutural da 

sociedade, como fatores econômicos, ambientais, políticos, sociais, demográficos, 

etc. Para o autor, fatores como a informalidade da economia, salários baixos e baixa 

proteção social, além de desmotivação profissional e sistemas de saúde precários são 

determinantes de extrema relevância que levam indivíduos a decidirem por migrar. O 

autor também considera que o impacto das mudanças climáticas tem se tornado um 

fator cada vez mais decisivo para migração, a exemplo da forçosa migração de 

pessoas devido a degradação do solo e insegurança alimentar. 

Essa proposição também leva em conta o papel da criação de redes entre local 

de origem e local de destino, intermediadas por familiares ou pessoas do mesmo 

grupo social e pelas tecnologias de informação. Para Castelli, elas são de extrema 

importância no processo de decisão de migrar, e podem ser considerados fatores 

meso. Ele também considera as características pessoais do migrante, como nível de 

educação, religião, estado civil e o desejo de migrar, sendo esses fatores de escala 

micro. 

Em relação aos fatores estruturais, estes estariam de modo geral 

acompanhados pelos fatores meso e micro, numa lógica onde o acesso aos meios 

financeiros e o nível de educação são de grande importância para o ato de migrar, 

mas a aspiração e o desejo são fatores cruciais para decisão final de migrar, 

interagindo com os fatores macro (CASTELLI, 2018).   

Nesse sentido, a migração pode ser entendida como o resultado de uma 

decisão, ainda que seja um movimento em resposta forçada a determinados 

condicionantes além do fator econômico (BLACK et al, 2011). Essa decisão é 

influenciada em parte pelas características pessoais e familiares, e em parte por 

barreiras ou mecanismos facilitadores que podem entrar em vigor. A Figura 2. 

apresenta uma tradução livre do quadro conceitual da teoria proposta por Black et al. 

(2011), mostrando o papel dos diferentes condicionantes de migração e suas 

interações. 
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Figura 2. Quadro Conceitual: Drivers of Migration (Condicionantes de Migração). 
 

 

Fonte: Black et al. (2015). Tradução nossa. 

 

Nessa forma de pensar, os fatores macro se referem a questões da ordem 

econômica, política, demográfica, social ou ambiental, enquanto os fatores meso se 

referem às infraestruturas de migração; os fatores micro se referem às características 

pessoais do migrante (ou aspirante a migrar). Os componentes desse enquadramento 

representam a distribuição dos diferentes tipos de migração, ao invés de diferentes 

tipos de migrante (fatores macro e micro); a identificação de cinco condicionantes 

primários e o reconhecimento de que as diferenças entre eles influenciam a migração. 

Além disso, se incorpora o fator da agência ao determinar a forma como os 

condicionantes se traduzem em resultados, a representação de facilitadores e de 

barreiras do movimento; e a incorporação da mudança ambiental como possuindo 

influência direta sobre os outros condicionantes. 

As diferenças espaciais e temporais, reais ou percebidas dentro destas cinco 

dimensões é que influenciam o movimento. Também importa pensar se o movimento 

se trata de um acontecimento gradual ou repentino. Além disso, essa conceitualização 

distingue entre os diferentes resultados de migração e reconhece a diversidade das 

escalas de espaço e tempo sobre as quais a migração ocorre. Os condicionantes de 
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migração se manifestarão em diferentes padrões espaciais e temporais de migração 

de diferentes maneiras, dependendo do contexto local.  

Os cinco condicionantes primários da migração, para Black et al (2011), seriam 

então: condicionantes econômicos, políticos, sociais, demográficos e ambientais.  Os 

condicionantes econômicos, nesse sentido, possuem efeito tanto na migração interna 

quanto na internacional e se referem principalmente a oportunidades de emprego e 

diferença de renda. Para os autores, no entanto, esses diferenciais de renda e salário 

por si só não são capazes de explicar as especificidades da migração, de forma que 

o ato de migrar não se refere exclusivamente a um movimento de lugares mais pobres 

para lugares mais ricos. Seguindo, os condicionantes políticos podem estar 

relacionados a conflitos, segurança ou insegurança, discriminação e perseguição, etc.  

A incerteza política pode agir como um condicionante, mesmo não estando 

atrelada diretamente a conflito. Da mesma forma, a estabilidade política pode atuar 

como fator de atração para lugares, ou até como um fator de permanência. 

Os condicionantes sociais se relacionam a expectativas familiares ou culturais, 

além da busca por oportunidades de educação. As redes de migração possuem papel 

fundamental nesse processo, de forma que a criação de ligações entre locais de 

origem e de destino podem abrir espaços transnacionais, com fluxos que podem 

contribuir para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, as novas mídias sociais 

e tecnologias de comunicação têm potencial de reduzir os custos sociais e 

psicológicos da migração, além de fornecer imagens e representações dos lugares de 

destino. Traçando um paralelo aos fluxos internos brasileiros, Brito (2015, p. 20) cita 

a cultura migratória como força social que gera movimento.  

 
No caso do Brasil, em particular, ela [a cultura migratória] é fundamental: as 
trajetórias só foram estruturadas e assumiram tamanha relevância dentro da 
dinâmica econômica e social porque existe uma forte cultura ou “tradição 
migratória”. O brasileiro tem o hábito de emigrar, inclusive a longa distância, 
faz parte da organização da sociedade a socialização para emigrar. 
 
 

Os condicionantes demográficos se relacionam ao tamanho e estrutura da 

população, e geralmente estão atrelados aos condicionantes econômicos. A presença 

de um grande número de pessoas sem acesso a oportunidades de emprego e 

sustento, por exemplo, poderia desencadear a migração. Além disso, pessoas jovens 

possuem maior propensão a migrar (BLACK et al, 2011). Além das taxas de natalidade 

e mortalidade, as características demográficas também podem ser afetadas por 
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doenças ou problemas de saúde dentro da comunidade. O envelhecimento da 

população também pode afetar a demanda de empregos e vir a se tornar um 

condicionante em áreas de alto recebimento de contingentes populacionais.  

Por fim, os condicionantes ambientais se referem principalmente à exposição 

e ao perigo de desastres naturais. Contudo, os deslocamentos provocados por fatores 

ambientais costumam durar períodos curtos de tempo, com as pessoas retornando 

aos locais de origem quando o evento (terremotos, deslizamentos de terra, erupções 

vulcânicas, etc.) cessa. Fatores demográficos e ambientais afetam a probabilidade de 

as pessoas retornarem, mas são limitados por questões como a estabilidade política. 

Para Black et al (2011), a mudança ambiental, além do impacto sobre os 

condicionantes ambientais de migração, também tem o potencial de afetar 

indiretamente a migração em geral, tanto através de sua influência sobre os outros 

condicionantes, quanto através de sua influência sobre as características pessoais e 

obstáculos intermediários. Por exemplo, a mudança causada pelos riscos ambientais 

pode afetar os condicionantes econômicos através de efeitos sobre a produtividade e 

subsistência agrícola. Também por isso os condicionantes políticos podem ser 

influenciados por conflitos de terras. Os meios de subsistência dos mais pobres são 

mais suscetíveis a serem influenciados de forma negativa por mudanças ambientais.   

Para Carling e Collins (2017), à medida que as questões migratórias vêm 

ganhando importância em agendas políticas, acadêmicos também têm enfrentado 

uma demanda por conhecimento sobre os fatores que moldam os fluxos migratórios 

e que podem ser influenciados por medidas políticas. Nesse contexto, os autores 

citam o trabalho de Van Hear et al. (2018) como pioneiro em estabelecer uma 

discussão mais abrangente sobre os condicionantes de migração como um conceito 

teórico, no contexto da migração internacional.  

Em Van Hear et al. (2018), os drivers of migration (condicionantes de migração) 

são apresentados como elementos estruturais que podem permitir e restringir o 

exercício da migração por atores sociais. Para os autores, o papel de um único fator, 

sendo ele econômico, político, de segurança, geográfico, etc. pode mudar com o 

tempo ou afetar indivíduos e comunidades de formas diferentes. Ao invés de enxergar 

cada fator particular como tendo um papel fixo, os autores observam uma variedade 

de funções que impulsionam os processos de migração. Eles afirmam que esses 

condicionantes, no entanto, não devem ser levados em consideração de forma 
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determinista, mas sim lidos como fatores que tornam mais prováveis determinadas 

decisões, rotas e destinos de acordo com os recursos e capacidades do migrante.  

São estabelecidos, assim, quatro condicionantes responsáveis por permitir ou 

restringir a migração, sendo eles considerados como as condições que podem moldar 

a migração. Van Hear et al. (2018) denominam esse conjunto de condicionantes como 

“push-pull plus”, em referência aos fatores push-pull propostos por Lee (1966). 

Nesse sentido, os condicionantes predisponentes [predisposing drivers] se 

referem as disparidades estruturais (econômicas, políticas, ambientais e geográficas) 

entre o lugar de origem e o lugar de destino do migrante. 

Os condicionantes imediatos [proximate drivers] são derivados de 

características estruturais profundas e agravantes. Nos locais de origem podem se 

referir a desacelerações econômicas; repressão e enfraquecimento dos direitos 

humanos; projetos de larga escala que envolvem deslocamento e destruição 

ambiental e efeitos nas mudanças climáticas. Nos lugares de destino podem se 

relacionar a recuperação econômica ou melhoria social, que geram empregos, 

oportunidades econômicas e de estudo. Qualquer disparidade humana pode se tornar 

um condicionante imediato a medida que essa disparidade se torna mais grave, de 

forma que condicionantes predisponentes podem agir como condicionantes 

imediatos.  

Os condicionantes acelerantes [precipitating drivers] são aqueles atrelados e 

eventos identificáveis que desencadeiam a partida. Nos locais de origem podem estar 

relacionados a crises financeiras, a um drástico aumento do desemprego, ao 

fechamento de alguma fábrica; a perseguição política; a eclosão de uma guerra; a 

desastres naturais; dentre outros eventos.  

 Já os condicionantes mediadores [mediating drivers] podem permitir, facilitar, 

restringir, acelerar, consolidar ou diminuir a migração. São as infraestruturas que 

facilitam a migração, podendo aparecer como a existência de transporte e 

comunicação de qualidade, informações e recursos necessários para viagem ou 

período de trânsito.  A falta dessa infraestrutura pode ser um fator restritor da 

migração. Esses fatores também podem ser responsáveis por gerar aspirações por 

migração nas pessoas.     

 Além disso, os condicionantes de migração podem se agrupar em diferentes 

configurações. Em qualquer fluxo migratório eles podem se interconectar, formando 
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complexos de condicionantes, de forma a moldar a direção e a natureza do movimento 

de um grupo. A soma desses condicionantes cria condições estruturais nas quais as 

pessoas se decidem se permanecerão onde estão ou se irão migrar (VAN HEAR et 

al. 2018). 

Ainda segundo os autores, esses condicionantes trabalham em diferentes 

dimensões a depender da escala (do local ao global; do individual à uma sociedade 

mais ampla); da localidade (alguns condicionantes atuam no lugar de origem, outros 

no lugar de destino, outros são translocais ou transnacionais); da seletividade 

(diferente impactos em diferentes grupos socais de acordo com gênero, geração, 

classe, língua, etnia, religião, etc); da duração (os condicionantes operam em 

diferentes intervalos de tempo) e da tratabilidade (alguns condicionantes são 

culturalmente profundos, outros dizem mais respeito a questões políticas como vistos 

e exigências econômicas etc).  

As propostas de Black et al. (2010) e de Castelli (2018) vão de encontro umas 

às outras ao estabelecer que além dos fatores estruturais, as características pessoas 

dos indivíduos são de grande importância para o processo de decisão de migrar. 

Similar a proposta de Dota (2015), essas teorias defendem que a decisão de migrar 

perpassa por uma congregação de fatores micro e macro. A partir dessa lógica, Van 

Hear et al. (2018) sugerem que os condicionantes são os fatores estruturais dentro 

dos quais se formam as aspirações e os desejos para migrar. Compreender a 

migração a partir da ótica de condicionantes não deterministas, mas que se 

relacionam intrinsicamente a agência humana pode é considerar a pessoa que migra 

como ser dotado de subjetividade própria, que escolhe migrar conscientemente 

(BRITO, 2015). Esse tipo de aporte teórico parece ir de encontro ao que Dota (2015) 

sugere, em relação à busca por aportes mais elaborados e articuladores, que auxiliem 

na compressão da crescente complexidade do processo migratório, tanto nos 

movimentos internacionais como nos internos. Nessa direção, a análise das 

aspirações, que aparecem como parte intrínseca à decisão de migrar, pode ser uma 

importante ferramenta.  
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4. Desejo e aspiração na escolha por migrar 

 

A partir da análise de diferentes vertentes teóricas e do histórico dos 

movimentos migratório brasileiros, entende-se aqui que a migração é uma realidade 

multifacetada, e suas teorias devem levar em conta os componentes múltiplos da 

migração e a forma como o processo migratório se relaciona a aspectos emocionais, 

obrigações sociais e relações políticas e de poder, além dos já sabidos imperativos 

econômicos (CARLING; COLLINS, 2017). Trazer questões mais subjetivas e de 

caráter emocional para a análise migratória significa, nesse modo de pensar, deixar 

de lado uma visão de migração como processo único, linear e extremamente 

calculado pelo indivíduo num caráter estritamente econômico e entender a migração 

como um processo socialmente construído, e também relacionado a subjetividade dos 

migrantes e a seus estados sentimentais.  

Os estudos em relação as emoções e mobilidade trazem uma nova visão a 

respeito de como as emoções interferem no processo migratório. A emoção pode 

estar relacionada tanto a experiência corporal quanto a sentimentos, memórias e 

pensamentos. Levar esses fatores em consideração é uma forma de humanizar a 

migração (CARLING; COLLINS, 2017). Aspiração e o desejo, nesse sentido, são 

relevantes em três tipos de relação: de um sujeito com suas possibilidades; de um 

sujeito com potenciais transformações no contexto da migração e a relação de um 

outro com o sujeito migrante, de forma que a pessoa que se move também pode ser 

passível de aspiração e desejo provindos de objetos externos (como o Estado). 

Collins (2018) entende o desejo como força social, através da ótica de Deleuze 

e Guattari (1983), e argumenta que o interesse de um sujeito pela migração só existe 

dentro de um contexto social particular e só é possível por causa dos desejos 

investidos nessa formação social. Um foco no desejo estende as análises de migração 

para incorporar uma multiplicidade de temporalidade ao processo de mobilidade, e 

suas articulações através dos corpos dos migrantes e suas relações sociais através 

dos locais de trabalho e estudo; espaços urbanos, nacionais, regionais e globais. 

Dessa forma, a migração está sempre envolvida em forças intrincadas à vida dos 

migrantes, mas que não são de total controle deles. A migração envolve também 

múltiplas temporalidades ao envolver começos e paradas, possibilidades e 

perspectivas, e também bloqueios e desvios. 
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Nessa visão, o desejo é necessariamente produtivo ou afirmativo, de forma que 

cria condições para realizações particulares e gera novas conexões entre sujeitos. O 

interesse em migrar, dessa forma, só existe num contexto social particular e só é 

possível através dos desejos investidos nessa formação. A decisão de migrar não 

ocorre, assim, num momento singular do presente e nem se trata de uma escolha 

totalmente racional e calculada, mas de articulações entre presente, passado e futuro. 

Focar no desejo como força social na migração significa entender que cada um dos 

fatores instigadores ao movimento atua como expressões de desejo. A vista disso, a 

migração articula uma complexa interação entre expressões de desejo, planejamento 

estratégico e oportunidades que se manifestam nos movimentos (COLLINS, 2018).  

A partir dessa ótica, a migração pode ser entendida como um processo de 

desejo por parte dos migrantes, como uma realização de processos de 

desterritorialização e reterritorialização. A imprevisibilidade da migração cria a todo 

momento novos encontros, novas formas de se territorializar. Os migrantes tanto se 

apropriam como reempregam os poderes territorializadores dos regimes migratórios, 

de forma que se tornam atores chave nesses regimes. Ao mesmo tempo que são 

trabalhadores desejáveis, também subvertem as políticas migratórias ao insistir em 

sua presença e estabilidade mesmo em ambientes hostis e sem documentação. Sua 

presença nunca pode ser completamente contida. O desejo e a migração que ele gera 

transformam a subjetividade e, por consequência, o processo migratório (COLLINS, 

2018).  

As aspirações marcam a base social do desejo individual (RAY, 2006 apud 

CARLING E COLLINS, 2017). A aspiração se relaciona a uma convicção de que partir 

seria melhor do que ficar, e representa a intersecção das dimensões pessoais, 

coletivas e normativas. Nessa perspectiva, uma aspiração por migrar reflete o 

potencial transformativo da migração e implica que essa transformação é vista 

positivamente tanto pelo migrante em potencial por sua rede social, e 

institucionalmente. A migração ocorre em relação a geografias imaginativas do mundo 

e também através de respostas afetivas a possibilidade de lugares de diferentes, às 

histórias de outros (CARLING; COLLINS,2017). A aspiração por migrar, assim, pode 

aparecer através da constatação do sucesso migratório de pessoas migrantes da 

mesma rede social.  
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As aspirações por migração se referem a relação de um sujeito com as 

possibilidades de migração, que por sua vez estão conectadas às próprias aspirações 

de vida que essa pessoa possui (CARLING, 2014). Carling utiliza a noção de 

aspiração por migração para descrever a preferência por migrar do que ficar, 

independente das razões. A aspiração por migrar pode nascer tanto a partir de um 

desejo intrínseco de migrar ou a partir de uma instrumentalização da migração para 

chegar a um determinado fim. Nesse sentido, condicionantes socias, políticos e 

econômicos são determinantes para impulsionar esse desejo. Para que a aspiração 

se realize ela necessita ser amparada por condições econômicas e sociais que à 

viabilizem, sendo essas condições as habilidades de migrar. A habilidade é, então, a 

capacidade de tornar real o desejo de migrar e está condicionada também a uma 

gama de obstáculos e oportunidades que moldam a forma como o movimento pode 

acontecer (CARLING; SCHEWEL, 2018).  

 

Figura 3. Modelo aspiração/habilidade 

 

Fonte: Reproduzido de Carling (2002). Tradução nossa. 

 

No modelo aspiração-migração de Carling (2002), são posicionadas três 

categorias de pessoas: os não migrantes voluntários, que possuem os meios 

(habilidade) para migrar, porém preferem permanecer; os não-migrantes involuntários, 

que possuem aspiração por migrar, mas não possuem os meios; e por fim, os 

migrantes de fato, aquelas pessoas que tanto aspiram o movimento quanto possuem 
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a habilidade para realiza-lo, e migram de fato. Nesse modelo, tanto aspiração quanto 

habilidade estão condicionadas a um contexto macro mais amplo (na aspiração, 

denominado ambiente de emigração e na habilidade denominado interface de 

imigração) e também às características à nível individual (idade, religião, gênero, 

etnia, etc.).   

As proposições teóricas das aspirações por migração surgem no contexto da 

migração internacional, onde empecilhos de ordem maior (como as fronteiras, 

exigências de visto, etc.) podem ser os maiores restritores da habilidade de migrar. 

No contexto da migração interna, e aqui mais especificamente no contexto brasileiro, 

é de grande valor que se busque compreender de que forma as aspirações podem 

ajudar no entendimento em relação ao processo de decisão de migrar para além do 

fator econômico estrutural. 

A aspiração, entretanto, não é simples de ser medida, principalmente em razão 

da dificuldade de se perguntar a forma como ela acontece. As respostas das 

perguntas sobre aspiração dependem do contexto social onde a pessoa respondente 

está inserida. 

 

O contexto das aspirações migratórias inclui normas e expectativas sociais 
sobre migração ou permanência, oportunidades para migração e as forças 
estruturais mais gerais que facilitam ou restringem trajetórias migratórias 
particulares. O ambiente não só afeta o nível das aspirações migratórias, mas 

também seu significado inerente.5(CARLING; SCHEWEL, 2018, p. 952, 

tradução nossa) 

 

Num país de forte cultura migratória como o Brasil, a análise das aspirações 

por migrar pode ser um importante instrumento ao contribuir para a compreensão dos 

fatores sociais que geram o movimento. Os novos padrões das migrações internas do 

século XXI sugerem uma rotatividade migratória cada vez mais ampliada, onde os 

desejos e aspirações desses migrantes ainda são pouco conhecidos e incorporados 

a análise de suas movimentações. As raízes do desejo também necessitam ser 

analisadas. O monopólio da mídia sudestina, em especial dos estados do Rio de 

 
5 “The context of migration aspirations includes social norms and expectations about migrating or 
staying, opportunities for migration and the more general structural forces facilitating or constraining 
particular migration trajectories. The environment not only affects the level of migration aspirations, but 
also their inherent meaning.” (CARLING; SCHEWEL, 2018, p. 952) 
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Janeiro e de São Paulo invade o imaginário das habitantes de todo o país6. As formas 

a partir das quais o desejo é moldado por determinada cultura altamente difundida 

podem trazer algumas respostas em relação ao motivo de o principal destino 

migratório interna continua sendo a cidade de São Paulo.  

Carling e Mjelva (2021) sugerem uma série de técnicas de estruturação e 

aplicação de surveys que buscam captar a aspiração, onde através da compilação de 

dados de mais de 200 pesquisas com essa finalidade os autores propõe um banco de 

questões que podem ser auxiliar na pesquisa sobre as aspirações. As contribuições 

desse trabalho sugerem o seguimento de uma tendência mais ampla nas teorias de 

migração como um processo de duas etapas, que parte da formação das aspirações 

até a conversão dessas em movimento migratório de fato. 

A pesquisa em relação às aspirações mostra necessitar, dessa forma, de um 

cuidado intenso quanto a sua forma e seus dados devem ser analisados em paralelo 

aos dados do censo, que auxiliam a compreender os processos migratórios de grande 

escala a partir de dados secundários. Além disso, perguntas que evoquem o 

entendimento da aspiração também podem ser incorporadas aos questionários que 

tem a pretensão de captar o fenômeno, complementando assim surveys sobre 

migração.  

A aspiração demonstra a importância da base social no processo de decisão 

por migrar, onde o migrante não aparece como um ser meramente receptor das 

influências provindas dos condicionantes estruturais, mas que também possui 

subjetividade própria. O desejo de migrar, nesse sentido surge a partir da combinação 

dos fatores estruturais, do meio social onde o aspirante a migrar se insere e dos 

próprios desejos pessoas dessa pessoa. Nesse sentido, essa proposta não reduz a 

importância das teorias clássicas, mas agrega valor humano ao processo de decisão 

de migrar.  

Desse modo, é válido que se levantam questões em relação à forma como as 

aspirações por migração têm sido captadas nos estudos migratórios brasileiros. Pode-

se levantar a dúvida, nesse sentido, em relação a qual utilidade teria a captação e 

compreensão das aspirações por migração durante o período de mudança do padrão 

migratório, entre as décadas de 1970 e 1980, ou então a partir da intensificação 

 
6 Como exemplo do poder da mídia em moldar a percepção de fenômenos econômicos e políticos, 
conferir “A notícia como máquina de guerra” de Zanotelliet al. (2020). 



 

38 
 

dessas complexidades nos anos 2000. Esse é um trabalho que demandaria uma 

pesquisa teórica mais extensa e elaborada do que a proposta aqui, mas é sem dúvida 

um importante caminho a ser seguido para uma compreensão mais ampla da 

aspiração na decisão de migrar. Uma possibilidade para que se apreenda um contexto 

histórico é a análise dos questionários sobre migração e a forma como termos 

similares, como desejo e vontade de migrar, dentro outros, são empregados para 

compreender os fatores impulsionadores de movimento. 

No contexto das migrações em nível regional, ou até mesmo dos movimentos 

intrametropolitanos7, as aspirações podem auxiliar também no entendimento de 

determinados fluxos que se estabelecem e que por vezes parecem de difícil 

compreensão, indo além do fator econômico. São pesquisas de caráter qualitativo, 

mas que aliadas aos dados quantitativos disponibilizados pelos censos podem 

contribuir imensamente no entendimento do fenômeno migratório brasileiro. Para a 

pesquisa da migração interna contemporânea, num contexto de incerteza política 

crescente desde 2016, de uma acentuada crise econômica e aumento do desemprego 

e da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, a importância de 

compreender de forma mais ampla os condicionantes e as aspirações por migração 

parece cada vez mais relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 A ideologia da casa própria pode ser um caminho reflexivo para pensar as aspirações no contexto 
dos movimentos intrametropolitanas. Milano (2013) promove uma ampla discussão em relação ao 
seu desenvolvimento e suas implicações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As aspirações refletem o potencial transformativo da migração, tanto em nível 

individual quanto em níveis mais gerais, e podem afetar a implantação ou a 

manutenção de determinados fluxos. Se referem a relação de um sujeito com as 

possibilidades de migração, que por sua vez estão conectadas às próprias aspirações 

de vida que essa pessoa possui (CARLING, 2014), e são intrinsicamente dependentes 

do contexto social no qual essa pessoa está situada. Para que elas se concretizem, 

entretanto, dependem das capacidades e habilidades que a pessoa aspirante possui 

para de fato realizar o movimento. 

Nesse sentido, um foco nos condicionantes de migração auxilia pensar os 

fatores micro e macro de forma congregada e interdependentes uns dos outros, sendo 

os condicionantes os fatores estruturais dentro dos quais se formam as aspirações e 

os desejos para migrar. Van Hear et al. (2018) sugerem que os condicionantes operam 

tanto no local de origem quanto no local de destino, e também se relacionam às 

infraestruturas de migração, ou seja, a forma como a viagem vai acontecer e a forma 

como a pessoa que migra vai se estabelecer no local de destino. Esse tipo de análise 

busca compreender o movimento através da combinação de diferentes perspectivas 

teóricas, podendo assim complementar os estudos que abordam a complexidade do 

movimento brasileiro atual.  

Tal complexidade é mencionada por Baeninger (2011). A autora aponta que as 

“áreas de origem e destino” agora são entendidas como “áreas ou etapas dos 

processos de rotatividade migratória”, áreas de movimentos dinâmicos, que 

perpassam realidades diversas, colocando a fluidez e o movimento como 

permanentes.  

Os dados do século XX e início do século XXI demonstram que ao mesmo 

tempo em que novos fluxos são estabelecidos, os fluxos tradicionais ainda se mostram 

de extrema relevância para o entendimento do fenômeno migratório brasileiro, 

principalmente com a migração Nordeste-São Paulo ainda sendo responsável por 

uma fatia expressiva desses movimentos. Nos dias de hoje os fluxos são 

acompanhados de contra-fluxos igualmente expressivos (BRITO, 2015).  

Frente a realidade tão dinâmica e multifacetada da migração brasileira nota-se 

a importância de proposições teóricas igualmente plurais. Pensando a partir disso, a 
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utilização das análises das aspirações e dos condicionantes de migração não reduz a 

importância das teorias clássicas de migração que buscam a compreensão dos 

movimentos mais tradicionais, mas agrega valor à pesquisa qualitativa sobre migração 

ao considerar o fator da agência humana como intrínseco ao processo de decisão de 

migrar.  

Esse tipo de análise, em combinação aos dados quantitativos disponibilizados 

principalmente pelos censos pode agregar grande valor aos estudos das novas 

dinâmicas e complexidades dos movimentos internos brasileiros, suscitando novas 

análises em relação aos movimentos populacionais contemporâneos, mas também 

pode auxiliar na compreensão dos movimentos históricos. Essas análises, aliadas à 

análise histórica da migração interna brasileira podem ajudar a compreender as 

tendências futuras de determinados fluxos, e quais condicionantes podem ser 

responsáveis por impulsionar esse movimento. 

Por conta disso, alguns dos desafios metodológicos para as pesquisas que 

optem por utilizar as análises sobre as aspirações se relacionam principalmente a 

coleta de dados. Para captar as aspirações, pesquisadoras e pesquisadores passam 

pelo desafio da coleta primária, fator que exige um grande investimento de tempo e 

de recursos, além de uma preparação atenta em relação ao que e como será 

perguntando, e a cuidado com a condução das entrevistas de campo. Desse modo, 

cabe a trabalhos futuros avaliar mais profundamente as possibilidades metodológicas 

das pesquisas sobre aspiração. 

Também há necessidade de aprofundamentos teóricos em relação a forma 

como os condicionantes de migração e as aspirações vêm sendo tratados na literatura 

brasileira, mesmo que esses fatores não apareçam necessariamente com os termos 

utilizados aqui, sendo então essencial que uma pesquisa bibliográfica mais ampla seja 

desenvolvida.  Cabe ainda pensar, no contexto da migração interna, qual o papel da 

família e do contexto social em que a pessoa está inserida na produção dessas 

aspirações. Na era da internet, a produção de desejo e aspirações provocadas pelas 

redes sociais também deve ser levada em consideração para além do papel da mídia. 

Dessa forma, em relação às possibilidades de análise que as aspirações por 

migração podem suscitar, algumas questões podem ser levantadas: 

- Qual o peso das aspirações na decisão de migrar frente ao atual contexto 

migratório brasileiro?  
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- Como a análise das aspirações pode auxiliar numa revisão dos 

condicionantes dos movimentos de cunho rural-urbano dos anos 1960-1970? Ou 

então da virada do padrão migratório a partir dos anos 1980?  

- De que maneira as aspirações aparecem nas pesquisas empíricas 

relacionadas a esses períodos?  

- Como os condicionantes sociais, econômicos e políticos, mas também os 

ambientais e demográficos, têm influenciado na produção de aspirações por migração 

no contexto da migração interna brasileira?  

- De que modo os programas sociais, através do aumento da renda média, 

influenciam e influenciaram (entre os anos 2000 e 2010) na produção dessas 

aspirações? 

- De que forma a internet influencia na produção das aspirações por migração? 

- Quais as consequências da crise econômica e da crise sanitária provocada 

pela COVID -19, nas aspirações por migração dos brasileiros? 

Em relação à última pergunta, Baeninger et al.  (2021) apontam que a pandemia 

intensificou as desigualdades regionais, sociais e econômicas brasileiras, 

aumentando a vulnerabilidade dos imigrantes internacionais no Brasil. Frente às 

tantas possibilidades que se abrem a partir do estudo das aspirações aliadas aos 

condicionantes estruturais, cabem questionamentos e pesquisas empíricas sobre as 

formas como essa e outras crises impactam na decisão de migrar e nas aspirações 

por migração.  
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