
160 ETEORIA    SOCIEDADE nº 17.2 - julho-dezembro de 2009

CARACTERIzAÇÃO DE MIGRANTES EM

GOIáS E DISTRITO FEDERAl: 1980–2000

RESUMO

O objetivo deste artigo é de realizar uma caracte-

rização dos migrantes do Estado de Goiás e Dis-

trito Federal quanto à região de origem e desti-

no. Este estudo é realizado com base nos dados 

dos Censos de 1980, 1991 e 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As 

análises demográfica, educacional e econômica 

dos migrantes sugerem fluxos populacionais tí-

picos de pessoas em busca de oportunidades de 

emprego, principalmente para o Distrito Federal 

e microrregião de Goiânia. Migrantes de menor 

nível socioeconômico e educacional se direcio-

nam para o entorno de Brasília. Os fluxos mi-

gratórios de 1986–1990 sugerem que o entorno 

de Brasília é a região de absorção final de mo-

vimentos migratórios, provenientes de centros 

urbanos com alto custo de vida. Essa microrre-

gião está se caracterizando como uma nova área 

de expansão no Centro-Oeste para migrantes de 

baixa renda do Sudeste e Distrito Federal.
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INTRODUÇÃO

Goiânia e Brasília surgiram como cidades planejadas por grupos políticos interes-
sados em realizar a integração do território nacional. Seja através do projeto de 
“Conquista do Oeste”, implementado a partir do Estado Novo, seja através do “Pla-
no de Metas”, implementado pelo governo de Juscelino Kubitscheck, o Centro Oes-
te teve sua configuração econômico-populacional modificada. Em virtude do plane-
jamento desses centros urbanos, os movimentos migratórios que se direcionavam 
às áreas de agricultura e fronteira perderam força, com o consequente crescimento 
da migração em direção aos aglomerados urbanos. A partir da década de 80, as mi-
crorregiões de Goiânia e entorno de Brasília constituíram as regiões que mais atra-
íram contingentes populacionais entre todas as microrregiões de Goiás. Algumas 
análises dos fluxos migratórios já foram realizadas para a região, como aquelas de 
Amaral et al. (2002 e 2004), Borges (2000), Caiado (2000), Chaul (1997), Cunha 
(2002), Hogan et al. (2002), Oliveira (1997) e Salim (1992).

Com base nesses estudos, surgem algumas perguntas de pesquisa. Qual a 
distribuição de migrantes por região de destino, grupo etário e sexo? Quais são as 
características dos migrantes com relação a faixas de anos de estudo, condição de 
atividade e posse de carteira de trabalho assinada? Quais são as classificações pre-
dominantes de tipos de migração na região?

Neste presente trabalho, não será realizada uma análise de dois momentos 
diferentes do comportamento da migração. Somente os dados dos Censos De-
mográficos de 1980, 1991 e 2000 possuem informações suficientes para estimar 
movimentos populacionais nos moldes e dimensões aqui propostos. Desse modo, 
a análise se concentrará no estudo da migração em direção aos centros metropo-
litanos da região.

O objetivo é então de realizar uma análise descritiva dos migrantes do 
Estado de Goiás e Distrito Federal quanto à região de origem e destino. Essa 
caracterização será realizada para os migrantes que se direcionaram à micror-
região de Goiânia, à microrregião do entorno de Brasília, ao Distrito Federal e 
ao conjunto das outras 16 microrregiões de Goiás. Com base nos dados censitá-
rios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a análise do cruzamento 
de variáveis na caracterização do perfil do migrante aponta tendências e pode 
gerar bons estudos descritivos.
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Primeiramente, é realizada uma análise demográfica, educacional e eco-
nômica dos migrantes, utilizando informações de residência atual, residência an-
terior, idade, escolaridade, condição de trabalho e posse de carteira de trabalho 
assinada. Em seguida, é realizada uma caracterização dos migrantes do período 
1986–1990, classificando-os segundo o tipo de migração que realizaram. O intuito 
é avaliar as etapas migratórias pelas quais os indivíduos passaram nesse quinqu-
ênio com base em informações de residência há exatos cinco anos antes do Censo 
(data fixa) e residência anterior (última etapa).

CARACTERIzAÇÃO DOS MIGRANTES EM 1980, 1991 E 2000

Neste tópico, serão apresentados os resultados da caracterização dos migran-
tes que se direcionaram à microrregião de Goiânia, à microrregião do entorno 
de Brasília, ao Distrito Federal e às outras 16 microrregiões de Goiás com base 
nos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000. Os movimentos 
migratórios entre essas quatro áreas foram mensurados, assim como os fluxos 
provenientes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Norte, Nordeste, Sudeste, 
e Sul. As 16 microrregiões de Goiás agrupadas são: São Miguel do Araguaia, Rio 
Vermelho, Aragarças, Porangatu, Chapada dos Veadeiros, Ceres, Anápolis, Iporá, 
Anicuns, Vão do Paraná, Sudoeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois, Meia Ponte, 
Pires do Rio, Catalão e Quirinópolis.

As regiões de origem consideradas para os dois primeiros Censos foram aque-
las de município de residência anterior (última etapa), já que o Censo de 1980 não 
possui informações de residência em uma data específica no passado (data fixa). 
Como o Censo de 2000 não possui informação de município de última etapa, os da-
dos de data fixa foram utilizados nesse caso. Algumas características dos migrantes 
foram tratadas como variáveis dependentes de sua região de origem e modeladas por 
regressão logística. Com base nos parâmetros estimados de cada uma das regiões de 
origem, fixando cada uma das regiões de destino como referência, razões de chance 
foram calculadas para cada uma das células das tabelas de contingência.

Com o intuito de apresentar a distribuição recente de migrantes por região 
de destino, grupo etário e sexo, os dados censitários de 2000 foram utilizados 
para gerar a Figura 1. O indivíduo foi considerado migrante se mora há menos de 
cinco anos no município de residência. O intuito é averiguar diferenciais de con-
centração de migrantes nos grupos quinquenais de idade, além de proporcionar 
a verificação de diferenças de padrão entre as curvas femininas e masculinas. Os 
migrantes residentes na microrregião de Goiânia apresentam uma concentração 
nas idades de 15 a 34 anos, com maiores percentuais para as mulheres. Esse pa-
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drão em torno de idades economicamente ativas fica ainda mais evidente para as 
distribuições dos migrantes residentes no Distrito Federal. As mulheres apresen-
tam uma maior concentração em idades ativas comparadas aos homens e uma 
menor concentração em idades mais avançadas. Essas informações podem indi-
car que centros urbanos mais dinâmicos são mais atrativos às mulheres. Como 
essas áreas possuem uma maior diversificação das atividades econômicas, isso 
possibilitaria diferentes formas de inserção feminina no mercado de trabalho. A 
maior atratividade dessas áreas para as mulheres também pode ser constatada 
com os totais de migrantes por sexo apresentados na Figura 1. Observa-se que na 
microrregião de Goiânia, a razão entre o total de mulheres pelo total de homens 
é de 1,07 (165.689/155.433). No Distrito Federal, o número de migrantes femini-
nas é 18% maior do que o de migrantes masculinos.

Por outro lado, a microrregião do entorno de Brasília apresenta uma razão 
de 1,02 mulheres migrantes por homens migrantes; as outras 16 microrregiões de 
Goiás apresentam um número inferior de mulheres por homens. Isso pode ser uma 
evidência de que o menor dinamismo econômico dessas áreas não é um atrativo 
para mulheres em procura de emprego. Essa configuração fica mais clara na análise 
da distribuição dos migrantes por grupos etários nessas duas áreas. A concentração 
de migrantes em idade ativa é muito menor do que na microrregião de Goiânia e no 
Distrito Federal. Como consequência, a participação relativa de crianças e de pes-
soas em idades mais avançadas é superior na microrregião do entorno de Brasília 
e nas outras 16 microrregiões de Goiás. Essas curvas podem ser uma indicação de 
que os movimentos populacionais para essas regiões ocorrem por migração fami-
liar (o que explicaria as altas percentagens em idades jovens) e por migração de 
retorno (o que explicaria os altos percentuais em idades avançadas).

Como forma de traçar o perfil socioeconômico dos migrantes, as porcenta-
gens de migrantes por faixa de rendimentos recebidos, região de origem e região de 
residência poderiam ser apresentadas. No entanto, informações de rendimento po-
dem apresentar vieses por uma série de razões. Primeiramente, informações de ren-
dimento tendem a não ser reportadas corretamente pelos entrevistados. Além disso, 
devido às mudanças monetárias e inflacionárias ocorridas no decorrer do tempo, 
haveria a necessidade de deflacionar os rendimentos para uma data específica. Esse 
processo pode ser realizado de diversas formas, dependendo da metodologia escolhi-
da, o que pode resultar em análises diversificadas. Outra debilidade da informação 
de rendimentos é que esta tende a refletir um momento específico no tempo, sendo 
passível de apresentar maiores flutuações em virtude de mudanças contextuais na 
conjuntura socioeconômica da região em análise. Esse tipo de oscilação não ocorre 
com dados de escolaridade, já que estão mais relacionados a questões estruturais da 
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sociedade do que com configurações contextuais da economia. Por fim, em alguns 
casos, o total de migrantes classificados por rendimentos é muito baixo, porque não 
estão inclusos os menores de dez anos, as pessoas sem rendimentos e aquelas sem 
declaração. Devido a estas constatações, decidiu-se realizar análises de classificação 
dos migrantes por faixas de escolaridade e de distribuição dos migrantes quanto à 
condição de trabalho e posse de carteira de trabalho assinada.

Figura 1
Distribuição percentual de migrantesa por região de destino,

grupo etário e sexo, 2000
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As porcentagens de migrantes por faixa de anos de estudo, região de origem, 
região de destino e quinquênio são apresentadas em seguida. A agregação dos indi-
víduos nas diferentes faixas de escolaridade seguiu a lógica do modelo educacional 
brasileiro, de tal forma que as categorias selecionadas foram: analfabetos e pessoas 
com menos de um ano de estudo; pessoas com um a quatro anos de estudo (até 
primeira fase do primeiro grau); pessoas com cinco a oito anos de estudo (até se-
gunda fase do primeiro grau); pessoas com nove a onze anos de estudo (até segun-
do grau completo); e pessoas com 12 ou mais anos de estudo (nível universitário). 
É importante ressaltar que essa escolaridade se refere àquela em que a pessoa se 
encontrava no momento da entrevista censitária. Depois da mudança para a região 
de destino e durante o quinquênio do movimento migratório, o indivíduo pode ter 
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aumentado o seu nível de escolaridade. O que se propõe analisar é se os migrantes 
possuem menor ou maior nível de escolaridade, dependendo da região de origem. 
Não há como constatar se um maior nível de escolaridade de determinados migran-
tes foi atingido ainda na região de origem ou na região de destino.

A Tabela 1 mostra que, para a microrregião de Goiânia, somente os migran-
tes provenientes do Sudeste e do Sul (em todos os períodos) e do Distrito Federal 
(em 2000) apresentaram uma concentração maior de 10,0% na faixa de 12 ou mais 
anos de estudo. Esses percentuais dos migrantes sulistas são bastante expressi-
vos desde 1980. Os migrantes do Distrito Federal apresentaram crescimento de 
93,0% na proporção de migrantes nesse grupo educacional entre 1991 e 2000, e os 
migrantes do Sudeste apresentaram crescimento de 47,0% nesse grupo e período.

Os percentuais de migrantes com nenhum ano de estudo vêm decrescen-
do no decorrer do tempo para os migrantes de todas as regiões de origem. Houve 
um aumento somente dos migrantes do Sul no último período. No entanto, este 
percentual continua sendo pequeno comparado aos demais migrantes, além dos 
sulistas apresentarem a maior proporção no grupo de nove a onze anos de estudo 
em todos os períodos. Observando os grupos de outros migrantes com baixa escola-
ridade (entre zero e quatro anos de estudo), os maiores percentuais são observados 
para aqueles originários do entorno de Brasília, das 16 microrregiões de Goiás e do 
Nordeste (próximo aos 25,0% e 30,0% em todos os períodos).

Tabela 1
Distribuição percentual dos migrantesa com destino à microrregião de Goiânia, por 

faixas de anos de estudo e região de origemb, 1980, 1991 e 2000.

a Migrantes são aqueles que moram há menos de cinco anos no município de residência.
b Município de residência anterior (última etapa) para 1980 e 1991; e município de residência cinco anos antes do Censo (data fixa) para 2000.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base em IBGE (1980, 1991, 2000).
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a Migrantes são aqueles que moram há menos de cinco anos no município de residência.
b Município de residência anterior (última etapa) para 1980 e 1991; e município de residência cinco anos antes do Censo (data fixa) para 2000.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base em IBGE (1980, 1991, 2000).

Para os migrantes que se direcionaram à microrregião do entorno de Bra-

sília (Tabela 2), os migrantes provenientes da microrregião de Goiânia, Distrito 

Federal, 16 microrregiões de Goiás, Norte, Nordeste e Sudeste apresentaram mais 

de 30,0% de concentração na faixa de nenhum ano de estudo em 1980. Em 1991, 

os originários do Nordeste também apresentaram uma alta concentração de pesso-

as nessa primeira faixa, com 30,2%. Os percentuais de migrantes, nas duas faixas 

mais baixas de escolaridade, mostram que por volta da metade dos migrantes que 

residem no entorno de Brasília não possuem mais do que quatro anos de estudo, 

mesmo em 2000, em quase todas as regiões de origem. Essa tendência corrobora 

as argumentações de Cunha (2002) de que migrantes de menor nível socioeconô-

mico estão se direcionando para o entorno de Brasília, já que o alto custo de vida 

do Distrito Federal acaba expulsando esses indivíduos. Somente os migrantes pro-

venientes do Sul apresentam mais de 4,0% de concentração na faixa de 12 anos ou 

mais de estudo em todos os períodos.

Tabela 2
Distribuição percentual dos migrantesa com destino à microrregião do entorno de Bra-

sília, por faixas de anos de estudo e região de origemb, 1980, 1991 e 2000.

Os dados da Tabela 3 ressaltam ainda mais a argumentação de Cunha 

(2002) de que a capital nacional está atraindo pessoas com maiores níveis de esco-

laridade. Dentre todas as regiões de destino analisadas, as maiores porcentagens de 

migrantes com 12 anos ou mais de estudo são observadas para aqueles que se dire-
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cionaram ao Distrito Federal. Os migrantes originários da microrregião de Goiânia, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sudeste e Sul apresentaram mais de 10,0% de 

concentração na última faixa de anos de estudo, nos três Censos. As porcentagens 

mais expressivas foram aquelas dos provenientes do Sul, com 27,1% (1980), 29,6% 

(1991) e 35,7% (2000). Esses níveis de escolaridade podem indicar que pessoas com 

melhores níveis de escolaridade estão se dirigindo ao Distrito Federal. Ao mesmo 

tempo, pode haver uma migração para a capital federal de pessoas que justamente 

buscam ascender em anos de estudo, em contraposição às condições que teriam 

na região de origem. Conforme apresentado por Amaral et al. (2002 e 2004) , os 

migrantes do entorno de Brasília e do Nordeste para a capital nacional se concen-

tram em idades economicamente ativas. Os dados da Tabela 3 apresentam grande 

porcentagem de migrantes dessas duas regiões nas faixas de baixa escolaridade. 

Em 2000, 44,8% dos migrantes do entorno de Brasília e 41,5% dos provenientes do 

Nordeste apresentaram menos de cinco anos de escolaridade no Distrito Federal. 

Isso ressalta que foi expressiva a migração de pessoas provenientes dessas regiões 

com baixo nível de escolaridade e em idades economicamente ativas.

Tabela 3
Distribuição percentual dos migrantesa com destino ao Distrito Federal, por faixas de 

anos de estudo e região de origemb, 1980, 1991 e 2000.

Quando se toma o caso do grupo de 16 microrregiões de Goiás (Tabela 4), 

percebe-se uma baixa escolaridade dos migrantes provenientes das várias regiões 

a Migrantes são aqueles que moram há menos de cinco anos no município de residência.
b Município de residência anterior (última etapa) para 1980 e 1991; e município de residência cinco anos antes do Censo (data fixa) para 2000.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base em IBGE (1980, 1991, 2000).



169CARACTERIzAÇÃO DE MIGRANTES EM GOIáS E DISTRITO FEDERAl: 1980–2000 - Ernesto F. l. Amaral

a Migrantes são aqueles que moram há menos de cinco anos no município de residência.
b Município de residência anterior (última etapa) para 1980 e 1991; e município de residência cinco anos antes do Censo (data fixa) para 2000.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base em IBGE (1980, 1991, 2000).

de origem com grande concentração na faixa de nenhum ano de estudo, exceto para 
o caso dos originários do Sul. As porcentagens de migrantes com menos de cinco 
anos de estudo estão próximas de 50,0%, exceto daqueles provenientes do Sudes-
te e Sul. Além de atraírem pessoas com menores níveis de escolaridade, essas 16 
microrregiões goianas podem não estar oferecendo oportunidades de ascendência 
em anos de estudo aos indivíduos. Essa baixa escolaridade pode estar ocorrendo 
porque os migrantes apresentam baixa concentração em torno de idades econo-
micamente ativas (conforme observado na Figura 1), crescendo a participação da 
escolaridade de pessoas mais jovens e em idades mais avançadas, que geralmente 
possuem menos anos de estudo. Constata-se ainda que somente os migrantes pro-
venientes da microrregião de Goiânia e do Sudeste (em 1991 e 2000) e dos origi-
nários do Sul (nos três períodos) apresentaram mais de 6,0% de concentração da 
faixa de pessoas com 12 anos ou mais de estudo.

Tabela 4
Distribuição percentual dos migrantesa com destino a 16 microrregiões de Goiás,

por faixas de anos de estudo e região de origemb, 1980, 1991 e 2000

Uma forma de analisar as configurações econômicas dos migrantes é a partir 
da informação da condição de atividade, presente nos dados censitários. Nos três 
Censos analisados, essa pergunta foi realizada para pessoas de 10 anos ou mais. Em 
1980 e 1991, a pessoa era considerada como economicamente ativa (empregada ou 
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procurando emprego) se tivesse exercido alguma atividade remunerada, mesmo 
que por um curto período de tempo, ou em um trabalho não remunerado, durante 
uma mínima quantidade de horas, ao longo do ano anterior ao Censo. Em 2000, o 
período de referência deixou de ser os 12 meses anteriores e passou a ser a última 
semana de referência do Censo (23 a 29 de julho de 2000). Com esse novo critério, 
o Censo de 2000 passou a ser mais restritivo, o que pode ter consequências nas 
taxas de participação das mulheres, jovens e idosos. Mesmo com essas limitações, 
a informação sobre condição de atividade é aqui utilizada, em modelos de regres-
são logística, para averiguar os diferenciais de inserção no mercado de trabalho 
de migrantes em Goiás e Distrito Federal, dependendo de suas regiões de origem.

Na microrregião de Goiânia, os dados apresentados na Tabela 5 mostram 
que houve uma diminuição das razões de chance dos migrantes terem trabalhado 
do que os não migrantes entre 1980 e 1991. No entanto, observa-se que em 2000 
os migrantes do grupo de 16 microrregiões de Goiás e aqueles do Sudeste apresen-
taram mais chances de ter trabalhado do que os não migrantes. O contrário ocorre 
para aqueles provenientes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os demais dados 
não são estatisticamente significativos.

No Distrito Federal, também houve uma diminuição das chances dos mi-
grantes terem trabalhado, em comparação aos não-migrantes, entre 1980 e 1991. 
No entanto, os dados do último Censo mostram maiores chances para os migrantes 
em relação àqueles que residem há mais de cinco anos na capital federal. Os mi-
grantes provenientes da microrregião de Goiânia tiveram 51,8% mais chance de 
terem trabalhado na última semana do que os não migrantes em 2000. Os mi-
grantes do Sudeste foram os que apresentaram a segunda maior razão de chance, 
indicando que tiveram 1,4 mais chances de terem trabalhado, na última semana de 
referência do Censo de 2000, do que os não migrantes.

No caso das estimativas para os migrantes da microrregião do entorno de Bra-
sília, a maioria delas não é estatisticamente significante ao nível de 1% ou de 5% em 
1980 e 1991. Dentre os fluxos com significância estatística, constata-se que em 1980 os 
migrantes vindos do Sul tinham 81,3% mais chance de ter trabalhado do que a popula-
ção não migrante. Em 1991, a chance relativa de ter trabalhado permaneceu maior para 
os migrantes originários do Sul do que para os não migrantes, mas o valor reduziu-se 
para 21,8% e ficou em 30,3% em 2000. No decorrer das décadas, há uma tendência im-
portante nas razões de chance dos migrantes originários do Distrito Federal: em 1980, 
a chance de ter trabalhado era 22,1% [(1–0,78)*100] menor entre a parcela de popula-
ção migrante; em 1991, essa situação se inverte, com a população migrante apresentan-
do uma chance 4,2% maior de ter trabalhado, em relação à população não migrante; 
em 2000, essa tendência se acentua, com migrantes do Distrito Federal apresentando 
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1,22 mais chances de ter trabalhado do que os não migrantes. Esses resultados vão ao 

encontro das análises de Cunha (2001) de que o Distrito Federal perde força de absor-

ção de migrantes, pelo alto custo de vida, direcionando-os para o entorno de Brasília 

onde encontram possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Para os residentes no conjunto de 16 microrregiões de Goiás em 1980, os mi-

grantes provenientes da microrregião de Goiânia, entorno de Brasília, Mato Grosso e 

Mato Grosso Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul apresentaram maiores chances de ter 

trabalhado nos 12 meses anteriores à entrevista do que os não migrantes. No entanto, em 

1991 e 2000, a maioria das razões de chances estatisticamente significantes são inferiores 

a uma unidade, indicando que os migrantes tinham menos chances de ter trabalhado do 

que aqueles que não migraram. Isso pode indicar a possibilidade do mercado de trabalho 

estar saturado nessas regiões, havendo uma retração na oferta de empregos.

Tabela 5
Razões de chance dos migrantes estarem trabalhandoa (em comparação a não 

migrantes), provenientes de modelos de regressão logística (região de destino como 
referência) por região de origemb, 1980, 1991 e 2000.

A Tabela 6 apresenta as razões de chances dos migrantes possuírem carteira 

de trabalho assinada (provenientes de modelos de regressão logística), consideran-

do cada região de destino, em 1991 e 2000. Esse tipo de informação não é disponí-

vel para o Censo de 1980. Na microrregião de Goiânia, as chances dos migrantes 

trabalharem com carteira assinada são em geral menores do que as dos não mi-

grantes. Exceções são observadas em 2000, em relação aos migrantes provenientes 

das 16 microrregiões de Goiás, Norte e Nordeste. Observa-se que os migrantes com 

destino ao Distrito Federal tinham menos chance de possuir carteira de trabalho 

a Em 1980 e 1991 a pessoa foi perguntada se trabalhou nos 12 meses anteriores ao Censo. Em 2000, a pessoa foi perguntada se trabalhou 
na semana anterior ao Censo.
b Migrantes são aqueles que moram há menos de cinco anos no município de residência. Nos Censos de 1980 e 1991, foi utilizada infor-
mação de município de residência anterior (última etapa). No Censo de 2000, foi utilizada informação de município de residência cinco anos 
antes do Censo (data fixa).
* Significativo ao nível de 5; ** Significativo ao nível de 1%.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base em IBGE (1980, 1991, 2000).
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assinada do que os não migrantes, nos dois períodos. Altas chances de emprego 

formal são observadas nas 16 microrregiões de Goiás, principalmente para migran-

tes provenientes do Nordeste, Sudeste e Sul em 2000.

A maior parte dos migrantes no entorno de Brasília apresentam menores 

chances do que os não migrantes em 1991. Porém, dentre esses migrantes no en-

torno de Brasília, aqueles provenientes do Distrito Federal e Nordeste (em 1991 

e 2000) e do Sudeste (em 2000) apresentaram maiores chances de ter carteira 

assinada do que os não migrantes. O caso dos migrantes provenientes da capital 

nacional é mais expressivo, com chances em torno de 65,0% maiores de ter traba-

lho formal, nos dois anos analisados, do que os não migrantes. Tais constatações, 

somadas aos resultados da Tabela 5, indicam que um grande número de pessoas 

está se dirigindo da capital nacional para o entorno de Brasília, tendo mais chances 

de trabalhar em empregos com carteira assinada do que os não migrantes.

Tabela 6
Razões de chance dos migrantes possuírem carteira de trabalho assinada (em 

comparação a não migrantes), provenientes de modelos de regressão logística (região 

de destino como referência) por região de origema, 1991 e 2000.

ClASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE MIGRAÇÃO DE 1986–1990

Neste tópico, apresenta-se uma classificação dos migrantes por tipo de movimento 

migratório efetuado durante o quinquênio 1986–1990, utilizando os dados censi-

a Migrantes são aqueles que moram há menos de cinco anos no município de residência. Nos Censos de 1980 e 1991, foi utilizada infor-
mação de município de residência anterior (última etapa). No Censo de 2000, foi utilizada informação de município de residência cinco anos 
antes do Censo (data fixa).
* Significativo ao nível de 5%; ** Significativo ao nível de 1%.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base em IBGE (1991, 2000).
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tários de 1991. O Censo de 1980 não foi utilizado porque não possui informação 
de município de residência há exatos cinco anos antes do Censo (data fixa). Já os 
dados do Censo de 2000 não foram analisados nessa seção, porque não contêm 
informação de município de residência anterior (última etapa).

As classificações dos migrantes são: (1) migrante do local j para o local i. 
Esse migrante é aquele que informa a mesma área para as perguntas de data fixa e 
última etapa, ou seja, esse migrante realizou somente um movimento no quinquê-
nio; (2) migrante retornado pleno para a residência de entrevista (i). Esse migrante 
é aquele que morava no local i há exatos cinco anos, migrou para outra região e 
no final do quinquênio retornou para o local i. A informação de data fixa é igual 
à de residência atual; (3) migrante de passagem pela residência anterior (j). Esse 
migrante morava em um local há exatos cinco anos antes do Censo, mudou-se para 
uma região j e no momento do Censo reside em outro local. Esse migrante infor-
ma diferentes locais de moradia na data fixa, última etapa e residência atual. Os 
conceitos de migrante retornado pleno e de passagem são formulações propostas 
por Carvalho e Rigotti (1998), os quais buscam explorar mais profundamente as 
informações sobre migração dos Censos Demográficos; e (4) migrante intrami-
crorregional na residência de entrevista (i). Esse migrante realizou um movimento 
migratório entre a data fixa e o momento do Censo, mas não foi captado nesse 
estudo, porque ele realizou essa migração dentro da microrregião de análise. Dessa 
forma, a informação de última etapa é igual à de residência atual. A classificação 
do migrante como intraimicrorregional pode ocorrer na microrregião de Goiânia, 
entorno de Brasília e grupo de 16 microrregiões de Goiás, porque essas regiões são 
formadas por um conjunto de municípios, possibilitando a ocorrência de uma mi-
gração entre esses municípios. Para o Distrito Federal, considerado como um único 
município, não há esse tipo de categoria de migrante, não sendo apresentados da-
dos desse tipo de movimento na respectiva tabela da capital nacional.

As Tabelas 7 a 10 apresentam os migrantes de cada região de destino, por 
região de residência cinco anos antes do Censo (data fixa) e por região de residência 
anterior (última etapa). A informação de migração de última etapa foi coletada para 
os indivíduos que responderam morar há menos de cinco anos no município de en-
trevista. De uma forma geral, percebe-se que durante o período 1986–1990 a maioria 
dos migrantes efetuou apenas um movimento migratório entre as regiões, já que as 
porcentagens de migrantes que simplesmente migraram de um local j para um local 
i são muito superiores àquelas dos migrantes retornados plenos e de passagem. Esse 
fato é observado nas tabelas seguintes, cabendo aqui analisar os momentos em que 
os migrantes retornados plenos, de passagem e intramicrorregionais apresentaram 
uma porcentagem significativa dentro de cada região de destino.
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A Tabela 7 apresenta os migrantes que se direcionaram para a microrre-
gião de Goiânia, segundo região de data fixa e de última etapa. Os migrantes re-
tornados plenos são uma parcela considerável daqueles que se direcionaram para 
esta região, indicando que boa parte daquelas pessoas que saíram dessa micror-
região no quinquênio 1986–1990 retornaram no final do período. Essa constata-
ção é bastante evidente para o caso das pessoas que tiveram como último local 
de residência o Distrito Federal ou o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Do total 
de pessoas que teve como último local de residência o Distrito Federal, 24,0% 
haviam morado na microrregião de Goiânia em 01 de setembro de 1986 e tinham 
retornado para essa região em 1991. Das pessoas que moravam anteriormente no 
Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, 23,3% tinham retornado à microrregião 
de Goiânia, após terem se mudado para um desses Estados durante o quinquênio 
1986–1990. Ao que parece, a migração de pessoas da microrregião de Goiânia 
para o Distrito Federal e para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é, em boa par-
te, temporária, já que há um grande retorno desses indivíduos. Uma parte desses 
migrantes da microrregião de Goiânia pode ser constituída por estudantes que se 
mudam temporariamente da região.

Do total de pessoas que tinham como região de última residência a micror-
região do entorno de Brasília, 16,3% dos que se dirigiram à microrregião de Goiânia 
moraram naquela região somente parte do quinquênio em análise, uma vez que 
em 01 de setembro de 1986 estes indivíduos estavam em uma terceira localidade, 
sendo considerados os migrantes de passagem pela microrregião do entorno de 
Brasília. Isso pode estar indicando que a microrregião do Entorno de Brasília é uma 
região de grande atração de migrantes, mas que não foi capaz de absorver todo o 
volume de migrantes que recebeu. Do total de migrantes, 5,5% são provenientes 
do grupo de 16 microrregiões de Goiás e 5,4% vieram do Nordeste, passando pelo 
entorno de Brasília.

Do total de migrantes intramicrorregionais para a microrregião de Goiâ-
nia, 26,1% são provenientes do conjunto de 16 microrregiões de Goiás e 27,4% são 
originários do Norte. Isso indica que um considerável percentual de migrantes, 
provenientes dessas duas regiões, mudou-se para um determinado município da 
microrregião de Goiânia, durante o quinquênio, e na data de referência do Censo 
de 1991 estava em outro município desta mesma microrregião.

Na Tabela 8, são apresentados os migrantes da microrregião do entorno de 
Brasília, por região de data fixa e última etapa, no período 1986–1990. Do total dos 
indivíduos que declararam ter residido anteriormente no Norte, 18,9% são migran-
tes retornados plenos para o entorno de Brasília. Além disso, dos migrantes vindos 
da microrregião de Goiânia, 16,9% são retornados plenos, e daqueles originários 
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do grupo de 16 microrregiões de Goiás, 16,8% estão nessa categoria de migrantes. 
Assim, a emigração originária no entorno de Brasília para regiões territorialmente 
próximas parece temporária, já que são altas as porcentagens de pessoas que habi-
tavam nos municípios dessa microrregião em 01 de setembro de 1986, migraram 
durante o quinquênio para regiões próximas e retornaram no final do período.

Quanto aos migrantes de passagem que se deslocaram para o entorno de 
Brasília, durante o período 1986–1990, 15,7% daqueles provenientes da microrre-
gião de Goiânia, 11,7% dos originários do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 11,1% 
dos provenientes do Norte estavam em uma terceira localidade em 01 de setembro 
de 1986. Esses migrantes são principalmente originários do Sudeste na data fixa. 
Além disso, o Distrito Federal apresenta valores expressivos no total de migrantes 
de última etapa na microrregião de Goiânia (3,2%) e no Norte (3,9%). Esses per-
centuais indicam que migrações estão acontecendo de áreas metropolitanas do país 
(Distrito Federal e Sudeste) para um novo centro urbano do Centro-Oeste (Entorno 
de Brasília), passando por áreas próximas ao destino final (microrregião de Goiâ-
nia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Norte). Essas informações ressaltam a 
importância da microrregião do entorno de Brasília como região de absorção final 
de movimentos migratórios, provenientes de centros urbanos com custo de vida 
mais elevado. Os municípios dessa microrregião estão se caracterizando como uma 
nova área de expansão para migrantes de baixa renda do Sudeste e Distrito Federal.

A Tabela 8 ainda informa que 4,4% dos migrantes provenientes do Distrito 
Federal são migrantes de passagem pela capital nacional, já que estavam no Nordeste 
em 01 de setembro de 1986 (data fixa). Importante ressaltar que esse percentual se 
aplica ao maior volume de migrantes do entorno de Brasília (59.897). Essas infor-
mações enfatizam o processo de grande expulsão migratória do Distrito Federal de 
pessoas de baixa renda, provenientes do Nordeste, para o entorno de Brasília.

Quanto aos migrantes intramicrorregionais para o entorno de Brasília, ob-
serva-se que 47,3% desses são oriundos do Distrito Federal. Esse alto percentual 
pode estar sendo constatado justamente porque há um grande número de migran-
tes da capital nacional para o entorno de Brasília, em relação às demais regiões de 
origem. Esses fluxos indicam que houve uma primeira migração do Distrito Fede-
ral para um determinado município do entorno de Brasília, no decorrer do quinqu-
ênio e posteriormente para outro município dessa mesma microrregião até a data 
de referência do Censo.

Os dados da Tabela 9 referem-se aos migrantes que se direcionaram para o 
Distrito Federal, por região de data fixa e última etapa, no quinquênio 1986–1990. 
É preciso salientar que para essa região de destino não há indivíduos na categoria 
migrante intramicrorregional, já que a capital nacional é considerada como um 
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único município pelo Censo de 1991, impedindo a mensuração de movimentos en-
tre Brasília e as cidades-satélite.

Constata-se que 22,1% dos indivíduos provenientes da microrregião do en-
torno de Brasília são migrantes retornados plenos no Distrito Federal. Esse dado 
enfatiza a análise com base nas informações da Tabela 7, de que o entorno de Bra-
sília não está sendo capaz de reter os migrantes em seu território, talvez por não 
oferecer as condições desejadas por eles, mesmo apresentando uma grande capa-
cidade de atração migratória. Além disso, 16,3% dos migrantes provenientes da 
microrregião de Goiânia e 15,7% dos originários no Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul também são migrantes retornados plenos. Essas informações indicam que 
os habitantes do Distrito Federal na data fixa apresentaram grande tendência de 
mudarem para o entorno de Brasília, microrregião de Goiânia, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, durante o quinquênio, e retornarem posteriormente caracterizando 
um tipo de migração temporária para regiões próximas da capital nacional.

Os migrantes no Distrito Federal que residiam no Nordeste e Sudeste há 
exatos cinco anos (data fixa) e que passaram pelo entorno de Brasília no quinquê-
nio (última etapa) apresentam grandes percentuais. Dos migrantes que foram do 
entorno de Brasília (última etapa) para o Distrito Federal, 6,0% são provenientes 
do Nordeste (data fixa). Daqueles que tiveram como última etapa de residência o 
Norte, 5,1% estavam no Nordeste, na data fixa. Observa-se que, dos migrantes que 
se deslocaram do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul (última etapa) para o Distrito 
Federal, 4,8% estavam no Sudeste, na data fixa. Por fim, 11,0% dos migrantes do 
Sul (última etapa) para o Distrito Federal residiam no Sudeste, na data fixa. Isso 
evidencia que, mesmo o Distrito Federal apresentando uma tendência de queda de 
absorção de migrantes, ainda há casos significativos de pessoas provenientes do 
Sudeste que migraram para outras regiões durante o período 1986–1990 e depois 
se deslocaram para a capital nacional.

A Tabela 10 apresenta os migrantes que se deslocaram para o grupo de 16 
microrregiões de Goiás, no período 1986–1990, por região de data fixa e última eta-
pa. Os migrantes de passagem por regiões de última etapa, que têm como destino 
final essas microrregiões, apresentam porcentagens muito baixas. Ao que parece, 
não houve uma tendência dos migrantes se dirigirem para essa região até a data do 
Censo de 1991, após terem residido em outras regiões durante o quinquênio.

Foram observadas ainda altas concentrações de migrantes na categoria 
retornado pleno. Nas regiões de última etapa, 27,5% dos migrantes provenientes 
da microrregião de Goiânia, 20,3% dos que saíram do Distrito Federal, 24,5% 
dos que vieram do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 19,3% dos provenientes 
do Norte moravam nas 16 microrregiões goianas na data fixa, retornando para 
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essa região na data de referência do Censo. Essa é uma tendência geral dessa 
área, já que os percentuais de todas as regiões de última etapa são expressivos 
nessa categoria de migrante.

Do total de migrantes intramicrorregionais, 22,8% são provenientes do 
Norte e 21,1% são oriundos do Sudeste, com destino ao conjunto de 16 microrregi-
ões de Goiás. Aliado às informações da Tabela 4, esses dados podem estar ilustran-
do que migrantes de baixo nível educacional, originárias do Sudeste, deslocaram-se 
para um município desse grupo de 16 microrregiões de Goiás, durante o quinqu-
ênio, migrando para outro município dessas microrregiões até o final do período.

CONSIDERAÇõES FINAIS

As análises descritivas dos microdados censitários de 1980, 1991 e 2000 foram 
importantes na caracterização dos migrantes em Goiás e Distrito Federal. Bus-
cou-se entender a configuração etária, educacional e econômica de tais migran-
tes, com o intuito de ajudar a entender futuros fluxos migratórios a serem absor-
vidos por essas regiões.

A distribuição percentual dos migrantes por sexo indica que centros urba-
nos mais dinâmicos (microrregião de Goiânia e Distrito Federal) são mais atrativos 
aos fluxos femininos. Estes dados podem ser indicativos de que há maior possi-
bilidade de inserção das mulheres no mercado de trabalho nessas áreas devido à 
diversificação das atividades econômicas. Por outro lado, o menor dinamismo eco-
nômico da microrregião do entorno de Brasília e das outras 16 microrregiões de 
Goiás pode ser um dos fatores para o menor fluxo de mulheres para estas regiões.

Em relação ao padrão da migração por idade, percebe-se que há maior con-
centração de migrantes em idade ativa na microrregião de Goiânia e Distrito Federal 
do que no entorno de Brasília e nas outras 16 microrregiões de Goiás. Há indicação 
de que a migração para os centros urbanos mais dinâmicos ocorre por razões ligadas 
ao mercado de trabalho (procura de emprego). Percebe-se ainda uma configuração 
de migração familiar (altos percentuais de jovens) e de retorno (altas taxas de mi-
grantes em idades avançadas) para o entorno de Brasília e outras 16 microrregiões.

Quanto às informações de escolaridade, observou-se que os percentuais de 
migrantes analfabetos diminuíram durante o período analisado na maioria dos 
fluxos. Tomando escolaridade como informação de nível socioeconômico, os mi-
grantes para o entorno de Brasília apresentam piores condições se comparados aos 
migrantes para o Distrito Federal. Este pode ser um indicador de que o alto custo 
de vida do Distrito Federal acaba direcionando indivíduos com menores níveis de 
escolaridade para áreas limítrofes, ao mesmo tempo em que atrai aqueles de faixas 
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superiores de anos de estudo. Quanto às outras 16 microrregiões de Goiás, a baixa 

escolaridade dos migrantes pode ser resultado do alto número de jovens e pessoas 

em idades avançadas que migram para estas regiões.

Quanto à condição de atividade, percebe-se que os migrantes possuem 

maiores chances de estarem trabalhando no Distrito Federal e entorno de Brasília. 

Além disso, os migrantes do Distrito Federal para o entorno de Brasília possuem al-

tas chances de possuírem emprego, o que indica o direcionamento da força de tra-

balho da capital federal para o entorno. As baixas razões de chance dos migrantes 

estarem trabalhando nas 16 microrregiões de Goiás é um indicativo de saturação 

do mercado de trabalho nessas regiões.

Quanto à posse de carteira de trabalho assinada, os migrantes com destino 

ao Distrito Federal possuem menores chances de emprego formal do que os não 

migrantes. Por outro lado, as chances de emprego com carteira de trabalho no en-

torno de Brasília são maiores para migrantes do que para não migrantes. Este é 

mais um indicativo de que as pessoas podem estar se dirigindo da capital nacional 

para o entorno, devido às melhores condições de emprego.

Quanto à classificação dos tipos de movimentos migratórios durante o 

quinquênio 1986–1990 (Censo de 1991), constata-se que a maioria dos migran-

tes efetuou apenas um movimento migratório entre as regiões. Na microrregião 

de Goiânia, uma parcela considerável de migrantes saiu dessa microrregião entre 

1986 e 1990 e retornou no final do período (retornados plenos). A microrregião do 

entorno de Brasília aparece como região de absorção final de migrantes de baixa 

renda, provenientes de centros urbanos com custo de vida mais elevado (Sudeste 

e Distrito Federal). Há um processo de fluxo populacional de migrantes de baixa 

renda do Distrito Federal, provenientes anteriormente do Nordeste, para o entor-

no de Brasília. Mesmo apresentando grande capacidade de atração migratória, o 

entorno de Brasília não está sendo capaz de absorver todo o volume de migrantes 

(alto percentual de migrantes de passagem). Há indicativos de que os migrantes 

não encontram as condições que procuravam no entorno de Brasília. O Distrito Fe-

deral apresenta tendência de queda na imigração, porém há casos de indivíduos do 

Sudeste que migraram para outras regiões durante o período 1986–1990 e depois 

se deslocaram para a capital nacional. Quanto às outras 16 microrregiões de Goiás, 

os migrantes retornados plenos apresentam percentuais expressivos. Além disso, 

há evidência de que migrantes do Sudeste mudaram para um município dessas 16 

microrregiões durante o quinquênio e acabaram migrando para outro município 

dessas microrregiões no final do período.
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Como no Censo Demográfico de 2000 não foi coletada informação de mu-

nicípio de residência anterior (última etapa), mas somente de município de resi-

dência há exatos cinco anos antes do Censo (data fixa), as análises sobre tipos de 

movimentos migratórios ficaram comprometidas. Não foi possível classificar os 

indivíduos entre migrantes retornados plenos, migrantes de passagem e migrantes 

intramicrorregionais, no âmbito intraestadual. Importantes tendências poderão 

ser analisadas ao comparar os dados do Censo de 1991 com o Censo de 2010, o qual 

captou informações necessárias para a realização deste tipo de estudo.
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This paper aims to characterize the migrants 

in the state of Goiás and the Federal District, 

concerning their region of origin and destina-

tion. This study utilizes the 1980, 1991 and 

2000 Brazilian Censuses, provided by the 

Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(IBGE). The demographic, educational and 

economic analyses of migrants suggest that 

population flows are related to labor market 

opportunities, mainly those ones in direction 

to the Federal District and the micro-region of 

Goiânia. Migrants with lower socio-economic 

and educational status are moving to the mu-

nicipalities around the Federal District. The 

migration flows in 1986–1990 suggest that the 

Federal District surrounding municipalities 

are the final destination of migration move-

ments that start in urban areas with high costs 

of life. This area is becoming the new expan-

sion area in the Center-West region for low-

income migrants from the Southeast and the 

Federal District.
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