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“De fato, como podia 
Um operário em construção 

Compreender por que um tijolo 
Valia mais do que um pão?[...] 

[...] Mas ele desconhecia 
Esse fato extraordinário: 

Que o operário faz a coisa 
E a coisa faz o operário.[...] 

O operário foi tomado 
De uma súbita emoção 

Ao constatar assombrado 
Que tudo naquela mesa 
- Garrafa, prato, facão -  

Era ele quem os fazia[...] 
[...] Notou que sua marmita 

Era o prato do patrão 
Que sua cerveja preta 

Era o uísque do patrão 
Que seu macacão de zuarte 

Era o terno do patrão 
Que o casebre onde morava 

Era a mansão do patrão 
Que seus dois pés andarilhos 

Eram as rodas do patrão 
Que a dureza do seu dia 

Era a noite do patrão 
Que sua imensa fadiga 
Era amiga do patrão.” 

Vinícius de Moraes 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 
 
A tese discute o tema mobilidade do trabalho relacionando com transferência de renda e 
produção do espaço regional e tem como objetivo analisar os rebatimentos da mobilidade do 
trabalho na produção do espaço regional. A base teórica discute os conceitos de mobilidade 
populacional, do capital e do trabalho e a produção do espaço em redes, tendo como categoria 
de análise o trabalho e como base empírica o município de Vitória da Conquista. A 
mobilidade do trabalho contribui para a organização do espaço e reflete o desenvolvimento 
desigual e combinado imposto pelo capital. Com isso, reforça o crescimento econômico de 
determinados centros, enquanto contribui para o esvaziamento de outros. Para a realização do 
trabalho foi realizada intensa revisão bibliográfica, seguida de levantamento de dados e 
informações, utilizando fontes documentais de instituições públicas e privadas, como o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Além disso, foram aplicados 
300 questionários direcionados a população migrante e realizadas 10 entrevistas 
semiestruturadas com os responsáveis pela Secretária de Planejamento (trabalho e renda), 
Gerências de recursos humanos em empresas públicas e privadas da cidade e com 
proprietários de empresas dos diversos ramos do comércio. A partir das análises ficou 
evidente a formação de três grupos de migrantes articulados, porém diferenciados entre si: os 
migrantes que moram em cidades próximas de Vitória da Conquista e vem trabalhar na 
cidade, os não nascidos em Vitória da Conquista, mas que moram, trabalham e contribuem 
para o desenvolvimento regional e a população que mora em Vitória da Conquista e trabalha 
em outros municípios. Ao exercer a importância de centro regional, Vitória da Conquista 
desponta como um lugar de atração populacional, pois sua infraestrutura atrai, diariamente, 
pessoas de outros municípios que se deslocam para o seu centro urbano.  A centralidade 
urbana e a mobilidade do trabalho é um dos fatores que contribui para promover o 
desenvolvimento regional desigual e contraditório, pois as funções especializadas auxiliam no 
crescimento e na geração de renda, além de valorizar a cidade e contribuir para a sua 
expansão. 
 
 
 
Palavras Chaves: Centralidade Urbana. Mobilidade do trabalho. Produção do Espaço 
Regional. Trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

 
The thesis discusses the theme of mobility work relating to income transfer and production of 
regional space in times of industrial structure and aims to analyze the aftermaths of labor 
mobility in regional production of space. The theoretical basis discusses the concepts of 
population’s mobility of capital and labor and the network production of space, and as a 
category of analysis the work and as empirical basis the city of Vitoria da Conquista. The 
labor mobility contributes to the space organization and reflects the uneven and combined 
development imposed by capital. With that reinforces economic growth in certain centers, 
while contributing to the depletion of others. The methodological procedures started from a 
literature review, followed by a survey of data and information, using documentary sources of 
public and private agencies such as the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE), the Institute of Applied Economic Research (IPEA ), Superintendency of Economic 
and Social Studies of Bahia (SEI), the General Register of Employed and Unemployed 
(CAGED). This step was completed with the preparation of location maps and flows, and 
photographic records, constructs tables, charts and graphs. In addition, 300 questionnaires 
were administered targeted the migrant population and conducted 10 structured interviews 
with those responsible for Secretary of Planning (jobs and income), human resources 
managers from public and private companies in the city and business owners of the different 
branches of trade. From the analyzes it became evident the formation of three groups of 
articulated migrants, but differed from each other: the migrants who live in nearby cities of 
Vitoria da Conquista come and work in the city, not born in Vitoria da Conquista, but live, 
work and contribute to regional development and population living in Vitoria da Conquista 
and work in other cities. In exercising its importance as a regional center, Vitoria da 
Conquista emerges as an appliance of population’s attraction because their infrastructure 
makes individuals from other cities to move daily to your town center. The urban centrality 
and the labor mobility is one of the contributing factors to promote contradictory and uneven 
regional development, because the specialized functions assist in the growth and income 
generation, as well as enhancing the city and contribute to its expansion. 
 
Key Words: Urban Centrality. Labour mobility. Regional Production of Space. Work.  
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INTRODUÇÃO 
 

O tema proposto para essa pesquisa tratou especificamente da mobilidade do trabalho 

e da produção do espaço regional. Este estudo analisa os rebatimentos da mobilidade do 

trabalho na produção do espaço regional intercalado em redes, além de verificar a relação 

entre a mobilidade e as recentes transformações do perfil econômico regional em Vitória da 

Conquista, considerada cidade polo regional. 

Diante disso, a base teórica que alicerça esta pesquisa discute os conceitos de 

mobilidade populacional, de capital e trabalho e da produção do espaço em redes, tendo como 

categoria de análise o trabalho e como base empírica o município de Vitória da Conquista, 

buscando compreender a dinâmica, as funções e os fluxos que definem o seu significado na 

região Sudoeste da Bahia e fora dela. 

A reestruturação produtiva em âmbito internacional tem contribuído, em níveis 

nacional, regional e local, para a configuração territorial de espaços urbanos e regionais. Tais 

espaços têm apresentado transformações significativas em termos econômicos, políticos e 

sociais. As cidades de pequenos e médios portes passaram à condição de protagonistas do 

dinamismo regional, mudaram a direção e o significado dos fluxos migratórios, modificaram-

se as formas e processos urbanos e intensificaram-se os avanços tecnológicos. Com a 

reestruturação produtiva, as relações de trabalho vêm sofrendo transformações, passando a 

estabelecer formas flexíveis, impondo a mobilidade aos trabalhadores, sempre na perspectiva 

de atender às exigências conjunturais e estruturais do capital.  

A mobilidade espacial da força de trabalho é considerada como um importante 

mecanismo de mobilidade social e depende de uma série de fatores, tais como: a dinâmica 

conjuntural das atividades econômicas, o nível de oferta setorial de empregos, o grau de 

desenvolvimento da estrutura produtiva e as transformações estruturais na forma de 

organização da produção. A falta de oportunidades no mercado de trabalho local induz o 

trabalhador a permanecer no trabalho atual, aceitar um emprego inadequado ou procurar em 

outro lugar mais distante.  

A mobilidade no mercado de trabalho não é determinada apenas pelo custo de 

deslocamento. A oferta de postos de trabalho, por exemplo, também exerce influência 

relevante na mobilidade dos trabalhadores. Nessa pesquisa, a mobilidade é compreendida 

como movimento de convergência não só de pessoas, mas de capital, trabalho, investimentos 

e ideias sendo analisada no interior dos processos sociais. 



20 

 

Vitória da Conquista, município da Região Sudoeste da Bahia, compreende uma área 

de 3.405,580 Km², apresenta uma densidade demográfica de 90,11 hab/Km² e uma população 

de 306.866 habitantes (IBGE, 2010). Sua sede se afirma como cidade média, pois dispõe de 

uma variedade de serviços e de facilidades para a circulação de pessoas e mercadorias, 

favorecendo a divulgação e escoamento de produtos e serviços, fortalecendo o comércio 

regional e atendendo a demanda da diversificada região. A cidade de Vitória da Conquista 

recebe migrantes permanentes como hoteleiros, empresários, comerciantes, atacadistas e 

profissionais liberais e temporários vindos de diferentes municípios da região, para estudar, 

fazer tratamentos de saúde ou compras no comércio. 

Assim, pensar a cidade em sua relação com a região continua sendo uma necessidade 

para o entendimento da organização do espaço geográfico. Vitória da Conquista é um centro 

urbano que, de acordo com vários parâmetros físicos, sociais e econômicos, encontra-se numa 

região caracterizada pela ocorrência cíclica da seca, pela economia baseada na agropecuária e 

uma população em constante migração, devido às precárias condições de vida aí 

predominantes. Esse conjunto de fatores condiciona a formação de um sistema urbano 

desarticulado e heterogêneo, cuja desigualdade é expressa no espaço através das relações que 

são estabelecidas entre seus diversos componentes.  

Vitória da Conquista é a único município com população superior a 300 mil habitantes 

na região Sudoeste da Bahia e representa um campo fértil de análise, tanto por seu papel de 

centro regional quanto pela sua dinâmica sócio-espacial. Para tanto, vários são os 

questionamentos que serviram de base para a problematização desta tese: Que relações se 

estabelecem com a mobilidade do trabalho entre Vitória da Conquista e os demais centros 

urbanos da região?  

Qual é a área de influência da cidade de Vitória da Conquista a partir da mobilidade 

do trabalho? 

 Quais as atividades econômicas que mais atraem a população para o município de 

Vitória da Conquista?  

De que forma a mobilidade do trabalho interfere na produção do espaço regional?  

Quais as transformações significativas em termos econômicos, políticos e sociais na 

Região para atração de pessoas, ideias, capital e trabalho? 

 Em que medida a mobilidade do trabalho e do capital interfere na mobilidade 

populacional? 

A tese defendida nessa pesquisa é que a centralidade urbana e a mobilidade do 

trabalho, é um dos fatores que contribui para promover o desenvolvimento regional desigual e 
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contraditório. A disparidade na capacidade atrativa de subsídios, existente entre os 

municípios, gerou um crescimento urbano desigual e excludente. O enfraquecimento 

econômico, social e político de vários municípios, os tornaram cada vez mais dependentes da 

cidade de Vitória da Conquista. 

É nessa perspectiva que a pesquisa se faz necessária para uma melhor explicação dos 

vários deslocamentos populacionais, uma vez que possibilita analisar as causas e os fatores 

condicionantes, responsáveis pelas transformações sócio-espaciais e a produção do espaço 

regional. Para tanto, a mobilidade populacional foi pensada ora como resultante da situação 

presente, ora como estratégia, na medida em que cada vez mais se abrem as fronteiras, se 

produzem territórios e se buscam novas oportunidades espaciais. Estas oportunidades não são 

apenas privilégios da classe dominante, nem apenas dos que foram postos a migrar pelo 

circuito de reprodução do capital. Na maioria das vezes significa apenas a venda da força de 

trabalho e a migração torna-se uma estratégia, uma resistência, uma eterna possibilidade ou 

impossibilidade de ficar ou sair.  

Sem abdicar da possibilidade de futuras reformulações que possam decorrer da 

dinâmica do processo interativo da produção científica e, sobretudo geográfica, os 

procedimentos metodológicos empregados nessa pesquisa serviram para uma melhor 

explicação dos deslocamentos populacionais em função do trabalho. Num primeiro momento, 

foi feita uma revisão bibliográfica, com o objetivo de fundamentar teoricamente o estudo, em 

sua articulação com as evidências empíricas.  

Em seguida, foi realizado o levantamento de dados e informações, utilizando fontes 

documentais de instituições públicas e privadas, órgãos como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

dentre outros, sendo utilizada tanto a documentação impressa quanto a disponibilizada em 

sites da web. Essa etapa foi complementada com a organização de um banco de dados e a 

elaboração dos mapas de localização e fluxos, além de registros fotográficos, construções de 

tabelas, quadros e gráficos que auxiliaram a explicação. 

Para ilustrar o significado regional de Vitória da Conquista, ou seja, a relação 

cidade/região foram analisados os dados dos Censos Demográficos (1940, 1950, 1960, 1970, 

1980, 1991, 2000, 2010). Além disso, foram aplicados 300 questionários (100 questionários 

para cada grupo de trabalhadores) aos três grupos envolvidos na pesquisa: grupo 01 - 

trabalhadores que moram fora e trabalham em Vitória da Conquista; grupo 02 - trabalhadores 
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que moram e trabalham em Vitória da Conquista, mas que não nasceram na cidade; grupo 03 - 

trabalhadores que moram em Vitória da Conquista e trabalham em outros municípios. As 

questões envolviam temas como procedência, motivos da migração, tempo de estadia na 

cidade, consumo, atividade que exerce, vantagens e desvantagens, dificuldades encontradas, 

entre outras (Apêndices A,B,C). Ainda foram feitas 10 entrevistas semiestruturadas com os 

responsáveis pela Secretária de Planejamento (trabalho e renda), Gerências de recursos 

humanos em empresas públicas e privadas da cidade e com proprietários de empresas dos 

diversos ramos do comércio. Os resultados da pesquisa que compõem a tese estão distribuídos 

em cinco capítulos. 

 O primeiro capítulo apresenta a categoria trabalho destacando a relação sociedade, 

natureza nos diferentes modos de produção, a divisão e a intensidade do trabalho, a teoria do 

desenvolvimento desigual, bem como a caracterização da área de estudo. Este capitulo se 

baseia na ideia de que o trabalhador é transformado em mera força de trabalho e o seu produto 

é transformado em mercadoria que atende aos interesses do capital, alcançando à condição de 

alienação. A sociedade tem desenvolvido uma relação conflituosa e contraditória com a 

natureza, sobretudo no que diz respeito à produção e reprodução do espaço geográfico. Para 

garantir a fundamentação teórica presente neste capítulo, foram utilizadas as ideias de Perroux 

(1970), Smith (1988), Moreira (1994), Antunes (2003), Castells (2003), Marx (2006), Rosso 

(2008), entre outros, além de Ferraz (2009) e Gusmão (2009) que deram o suporte teórico 

para a caracterização da área de estudo. 

 O segundo capítulo traz uma breve reflexão sobre a mobilidade do trabalho e seus 

rebatimentos na produção do espaço regional, a partir das teorias que permeiam o tema em 

questão: os modelos neoclássicos contemporâneos, a perspectiva histórico-estrutural e a 

mobilidade da força de trabalho (SINGER, 1980). O capítulo aborda ainda a mobilidade no 

Brasil, do final do século XIX até os dias atuais, evidenciando as mudanças ocorridas no 

período compreendido entre 1970 e 2010, apontando para um avanço na urbanização, o que 

ocasionou uma visível alteração na divisão técnica e territorial do trabalho. O capítulo foi 

referendado pelas ideias de Lee (1966), Gaudemar (1976), Todaro (1979), Ravenstein (1980), 

Singer (1980), Lencioni (2003), Conceição (2007), entre outros. 

 A preocupação básica do terceiro capítulo foi discutir a urbanização, industrialização e 

a relação com a mobilidade do capital e trabalho e a reestruturação produtiva. No Brasil, 

durante o século XX, a intensa urbanização foi marcante com ênfase no crescimento do 

número de cidades, de seus tamanhos e da proporção de pessoas que viviam em espaços 

urbanos. O capital se mobiliza e busca explorar, nos diversos lugares, os diferenciais 
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existentes nos custos de mão-de-obra, de matérias-primas, energia, subsídios estatais, entre 

outros. Os trabalhadores se mobilizam e a força de trabalho passa a ser o elemento 

indispensável para exploração capitalista. A mobilização implica a formação de uma massa 

“livre” de pessoas forçadas a se moverem. O arcabouço teórico que respaldou a explicação 

teve como base: Santos (1982), Chesnais (1998), Benko (1999), Cano (2002), Masi (2006), 

entre outros. 

 A produção do espaço em rede e a transferência de renda regional foram os focos do 

quarto capítulo baseado em Lefebvre (1999), Carlos (2001), Dias (2001), Ianni (2002), Santos 

(2002), Castells (2003), Ferraz (2009), entre outros. Na sociedade capitalista, a produção do 

espaço é desigual e essa contradição aparentemente abstrata entre espaço absoluto e espaço 

relativo se introduz cada vez mais na própria economia espacial do capitalismo. Nesse 

capítulo, aparece com maior destaque a cidade de Vitória da Conquista e a identificação dos 

principais elementos (os fixos) existentes na região que possibilitam a formação dos fluxos: 

os espaços da saúde, da educação, sobretudo de nível superior, das atividades financeiras e do 

comércio. 

No último capítulo, articulando a argumentação teórica com as análises e 

interpretações construídas nos capítulos anteriores, estão apresentadas algumas considerações 

sobre as experiências de mobilidade nos três grupos populacionais, elencados anteriormente, 

ressaltando os principais fluxos e as características da rede urbana regional. Ainda nesse 

capítulo, destaca-se o papel da cidade de Vitória da Conquista, enfatizando a mobilidade 

como uma realidade na região. 

Por fim, as considerações finais trazem o fechamento das ideias desenvolvidas ao longo 

do trabalho.  Esta pesquisa poderá trazer contribuições para o planejamento e gestão locais e uma 

melhor compreensão teórica, prática e social das relações que se estabelecem entre as 

atividades econômicas e políticas na área de influência de Vitória da Conquista. Nesta tese, 

entende-se a migração como a mobilidade da força de trabalho, elemento indispensável para 

exploração capitalista. A mobilidade implica na formação de uma massa livre (mas sem meios 

de produzir sua subsistência) de pessoas forçadas a se moverem. Essa mobilidade do trabalho 

influencia a geografia dos lugares e produz territórios conforme orientação e exigências do 

capital. 
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1. TRABALHO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE E A CARACTERIZAÇÃO 
DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 

O que um operário produz para si próprio não é a seda que tece, não é o ouro 
que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O que ele produz para si 
próprio é o salário; e a seda, o ouro e o palácio reduzem-se para ele, a uma 
determinada quantidade de meios de subsistência, talvez uma roupa de 
algodão, a umas moedas, a um quarto num porão (MARX, 2006, p. 36). 
 

 

O trabalhador é transformado em mera força de trabalho e o seu produto em 

mercadoria que atende aos interesses do capital, chegando à condição de alienação, portanto o 

trabalho é a categoria-chave para o entendimento dessas transformações e merece ser 

apresentada em seu sentido ontológico. 

Por outro viés, a sociedade tem desenvolvido uma relação conflituosa e contraditória 

com a natureza, sobretudo no que diz respeito à produção e reprodução do espaço geográfico 

e torna-se necessário um debate introdutório acerca da relação sociedade-natureza na história 

das sociedades.  

 

1.1 Sociedade, Natureza e Trabalho 
 
 

A natureza apresenta-se, entre outras formas, como primeira natureza (natural), 

caracterizada por um valor de uso em que o homem retira o seu sustento e como segunda 

natureza (socializada), caracterizada por um valor de troca em que o homem realiza uma 

relação de produção. Segundo Smith (1988, p.95), o mesmo conteúdo existe simultaneamente 

nas duas naturezas; como mercadoria física sujeita a leis da gravidade, ela existe na primeira 

natureza, mas valor de troca sujeita as leis de mercado, move-se na segunda natureza.   

No processo de trabalho, os seres humanos tratam os materiais naturais como objetos 

exteriores do trabalho a serem transformados em mercadorias e ocorre, nesse contexto, a 

transformação da primeira natureza em segunda, ou seja, a socialização.  

Na visão de Marx (2006), a natureza externa compreende o reino dos objetos que 

existem fora da natureza e o comportamento humano e da sociedade vistos como processos 

naturais pertencem à natureza universal. A natureza separada da sociedade não tem sentido, 
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pois essa não pode ser concebida como algo exterior a sociedade estabelecendo uma relação, 

sobretudo, histórica.   

Smith (1988), apesar de acreditar na prioridade social da natureza, tem abordado a 

separação analítica entre sociedade e natureza como reflexo da lógica interna do capitalismo. 

A intervenção do homem criou uma ruptura entre natureza e sociedade, entre a primeira e 

segunda natureza. A segunda engloba as instituições sociológicas que facilitam e regulam a 

troca de bens, direta ou indiretamente. A unidade local isolada cede lugar a uma unidade 

social mais ampla. A segunda natureza é produzida a partir da primeira. O fato da 

exterioridade da natureza é o bastante para legitimar a dominação da natureza; de fato, esse 

próprio processo de subjugação veio a ser tratado como “natural” (SMITH, 1988). 

Para Moreira (1994), o processo de trabalho é a transformação da primeira natureza 

em segunda. O que é forma natural, neste momento, fica transmutado em uma forma social 

com o trabalho. “A natureza prenhe de trabalho historiciza-se, vira parte da história dos 

homens” (MOREIRA, 1994, p. 80).  

Santos M. (2002) vê na história da sociedade uma progressiva substituição do meio 

natural por um meio cada vez mais artificializado, em direção à afirmação de um meio técnico-

científico-informacional. Dentro da natureza modificada pelo homem, os níveis de organização 

são tão diversos quanto os níveis de humanização da natureza. O espaço natural seria a natureza 

primeira, a natureza mãe que “cria obras” com individualidade própria, pertencentes a um 

determinado gênero e a diferentes espécies, porém, não necessitam de trabalho para sua 

criação (SANTOS M., 2002).  

Nas sociedades primitivas o ritmo de trabalho e da vida dos homens associava-se ao 

ritmo da natureza, uma vez que se confundiam com o próprio espaço de vida. Os homens 

dedicavam-se a busca de alimentos, eram nômades e à medida que se esgotavam as reservas 

naturais ou quando as condições climáticas fossem desfavoráveis, migravam para outros 

lugares mais favoráveis. 

Com a domesticação de animais, o homem começa a se fixar no espaço, embora com o 

acesso aos alimentos limitado basicamente a caça, pesca e coleta de frutos e raízes silvestres. 

Com o domínio das técnicas de agricultura e irrigação surgiram os primeiros proprietários da 

terra, dominadores da economia tribal.  

No sistema feudal, o progresso das técnicas produtivas e a necessidade de maior 

produtividade impuseram uma revolução nas relações de produção: o trabalho livre, com 

retribuição de certa forma proporcional ao esforço despendido. A principal técnica adaptada 
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foi a de rotação trienal de culturas que evitava o esgotamento do solo, mantendo a fertilidade 

da terra. 

No modo de produção capitalista, o desenvolvimento da ciência e da técnica foi mais 

evidente e a separação do trabalho e dos meios de produzir se caracterizou com a mais 

profunda contradição do capitalismo. “O modo de produção é social, o modo de apropriação é 

particular” (PERROUX, 1970, p.109).  

A separação inicial do homem do conjunto dos meios de produção tende a se acentuar 

na medida em que se aprofunda a divisão capitalista do trabalho. O capital, em busca do 

aumento da produtividade do trabalho, como forma de elevação da taxa da exploração do 

trabalho e da natureza, divide a sociedade e amplia a alienação: intensifica a separação entre o 

homem e a natureza, entre produtores e produtos, entre o trabalho intelectual e trabalho 

manual, entre trabalho de direção e trabalho de execução (MOREIRA, 1994). A natureza, 

então, passou a ser concebida, cada vez mais, como um objeto a ser possuído e dominado. 

A divisão social e técnica do trabalho contribuiu para que houvesse a fragmentação do 

fazer e do pensar, na sociedade capitalista industrial. A produção de uma simples mercadoria 

está cada vez mais dividida, o que necessita da extensão do número de trabalhadores. Todos 

os meios para o desenvolvimento da produção transformam-se em meios de dominação e 

exploração e a relação com a natureza é, antes de qualquer coisa, uma relação de valor de 

troca. 

 Diante desse contexto, a produção da vida material não é apenas uma atividade 

natural, na qual a natureza supre o sujeito, objeto e instrumento de trabalho. Em uma 

economia de troca, a apropriação da natureza, cada vez mais, é regulada por firmas e 

instituições sociais e, destarte, os seres humanos começam a produzir mais do que o suficiente 

para a sua subsistência (SMITH, 1988). Assim, “o individuo natural abstrato (homem) não 

mais se ajusta simplesmente em um meio ambiente igualmente natural, pois a relação com a 

natureza é mediatizada através das instituições sociais” (SMITH, 1988, p. 76). 

O homem torna-se escravo do sistema capitalista e o vínculo com a natureza é 

rompido, pois essa deixa de ser um meio de subsistência do homem e passa a integrar o 

conjunto dos meios de produção do qual o capital se beneficia, através da utilização mecânica 

dos recursos naturais que coloca a natureza numa relação de subordinação à lógica capitalista. 

A natureza fornece o material que o trabalho do homem transformará nos objetos com os 

quais satisfará suas necessidades variadas (MOREIRA, 1994). 

Nesse contexto, a apropriação e a transformação dos recursos ocorrem concomitantes 

com a socialização da natureza. Este acesso passa por relações mercantis, portanto, a 
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incorporação da natureza e do próprio homem ao circuito produtivo é a base para que haja a 

expansão do capital.  

Marx (2006) corrobora esta análise quando diz que existe uma mediação entre 

sociedade e natureza e a força que move essa interação é o trabalho, pois tanto o sujeito 

(trabalhador) como o objeto (matéria-prima) são fornecidos pela natureza ao trabalho. 

Portanto, é uma relação dialética. “A natureza fornece ao trabalho tanto seu Sujeito quanto seu 

Objeto – O trabalhador (com suas capacidades naturais e uma intenção propositada) de um lado, e o 

objeto do trabalho (o material a ser transformado) de outro” (SMITH, 1988, p. 51). 

Os homens modificam a natureza à medida que a faz trabalhar para seus interesses. 

Com o capitalismo, a história domina a natureza e o sujeito domina o objeto e o 

desenvolvimento social interfere no equilíbrio da natureza, provocando a utilização irracional 

dos recursos naturais, o desperdício de matérias-primas, de energia e de trabalho, e, 

consequentemente a destruição da natureza. 

A concentração do capital fornece meios para a divisão do trabalho, primeiro, através 

da acumulação primitiva nas mãos dos capitalistas individuais e segundo, a centralização do 

capital que ocorre de forma mais comum nas crises econômicas quando reduz o capital social, 

sendo, portanto, a destruição de um capital e forte aumento na valorização do outro. Para 

Smith (1998, p. 178) “a centralização do capital ocorre quando dois ou mais capitalistas 

anteriormente independentes se combinem num único capital e isto geralmente ocorre 

diretamente através do sistema de crédito”. 

A centralização complementa o trabalho de acumulação do capital, sendo o meio mais 

efetivo para realizar a concentração de trabalhadores e o contínuo desenvolvimento das forças 

produtivas. No nível dos capitais individuais, a concentração e centralização do capital 

oferecem o impulso central para diferenciação geográfica (SMITH, 1988). 

A necessidade de acumulação do capital leva a uma expansão geográfica da sociedade 

capitalista, tanto pelos investimentos do capital na criação de um espaço de produção, como 

na criação de infraestruturas, fundamentais para acumulação. 

Em função da acumulação do capital, o trabalhador tem sido obrigado a se desfazer 

dos meios de produção e transformar sua força de trabalho em mercadoria, a serviço do 

próprio capital. A propriedade privada é fundamentada no trabalho e a sua base de exploração 

é o trabalhador (MARX, 2006).  

Uma vez que o capital e o trabalho defrontam-se antagonicamente, o primeiro nutre-se 

da exploração do trabalho e o homem, ao entrar em contradição com o capital torna-se 

contraditório com a natureza. Como o processo do trabalho é uma relação homem-meio 
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apontada para o lucro pela via da produção de mercadorias de baixo custo, a relação é de 

predação (MOREIRA, 1994). 

A relação entre classe trabalhadora e natureza também se altera, pois apesar de estar 

diretamente ligada a natureza pelo uso da sua capacidade de trabalho, esta classe é alienada de 

seu próprio produto. A produção de excedente e o consequente aumento de riqueza social não 

garantem uma classe trabalhadora mais rica, pois há o surgimento das diferenças do trabalho 

meramente quantitativo. Enquanto os impactos negativos da alienação recaem sem 

contrapartida sobre a classe trabalhadora, os benefícios da cooperação raramente chegam às 

suas mãos (SMITH, 1988).  

Segundo Moreira (1994), quando o capital busca cada vez mais a produtividade do 

trabalho aumenta a exploração do trabalho e da natureza. “É o trabalho que, ao mesmo tempo 

em que funde o homem com a natureza, dela o demarca” (MOREIRA, 1994, p. 81). Portanto, 

 

Quanto mais os homens se afastam dos animais, mais sua influência sobre a 
natureza adquire um caráter de uma ação intencional e planejada, cujo fim é 
alcançar objetivos projetados de antemão. [...] O homem modifica a natureza 
e a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença 
essencial entre o homem e os demais animais, diferença que mais uma vez, 
resulta do trabalho (ANTUNES, 2004, p. 26-28). 
 
 

Os seres humanos e os animais são distintos e o trabalho também exerce uma função 

central. Como Marx (2006) ressaltou, os seres humanos podem ser distinguidos dos animais 

pela consciência, religião ou qualquer outra coisa que se quiser. Porém, essa distinção só 

começa a existir quando os homens iniciam a produção dos seus meios de subsistência. Então, 

 

Assim que o sol iluminou o capitalismo, este controle progressivo da 
natureza moveu uma engrenagem, pela primeira vez historicamente o 
crescimento econômico, sob a forma de acumulação do capital, tornou-se 
uma necessidade absoluta e a ampliação contínua da dominação da natureza 
tornou-se igualmente necessária (SMITH, 1988, p. 102-103). 
 

 
A questão não é quem controla ou domina a natureza (visão dicotômica) é como se 

produz e quem controla essa produção. Com a acumulação do capital, o acesso à natureza não 

é distribuído de forma equilibrada, uma vez que [...] “o conjunto dos meios de produção, nele 

se incluindo a natureza e por extensão os próprios produtos, pertence ao capitalista” 

(MOREIRA, 1994, p. 82). Esse, por sua vez, controla os meios de produção e, por certo, 
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controla, também, o excedente apropriado da natureza pelo trabalho, enquanto os 

trabalhadores são meros operantes desses meios.  

O acesso à natureza e seus recursos deve passar pelas relações mercantis, embora a 

mercadoria não seja o objetivo do capital e sim a sua reprodução ampliada. Assim, 

 

A universalização da mercadoria, isto é, a transformação de tudo em 
mercadorias é o veiculo da produção da mais-valia e sua realização (sua 
compra-venda) é o veiculo de transformação da mais valia em lucro, que 
será reinjetado em nova produção de mercadorias (MOREIRA, 1994, p. 73). 
 

Para sobreviver, o capitalismo precisa expandir. A reprodução da vida material fica 

dependente da produção do valor excedente e o capital vai à busca de recursos materiais (a 

natureza é o meio universal de produção).  

A produção capitalista e a apropriação da natureza são acompanhadas não pela 

satisfação das necessidades em geral, mas pela necessidade em particular de se obter lucro. 

Na busca do lucro, o capital corre o mundo inteiro, pois, “ele coloca etiqueta de preço em 

qualquer coisa que ele vê e a partir desta etiqueta de preço é que se determina o destino da 

natureza” (SMITH, 1988, p. 94). 

 

 

1.2 Relações de trabalho nos diferentes modos de produção 
 

O Estado sempre teve a função histórica de exercer o controle político e também 

administrar a sociedade em classe. O Estado, visando ampliar a expansão capitalista, se 

desenvolveu (em favor da classe dominante) como controlador do capital privado e desse 

modo, a segunda natureza se distanciou ainda mais da primeira e a relação homem-natureza 

foi socialmente determinada.  

 “O trabalho começa com a elaboração de instrumentos” (ANTUNES, 2004, p. 22). Na 

sociedade primitiva, as relações de produção baseavam-se na posse de terras e na propriedade 

coletiva dos meios de produção. As forças produtivas eram insuficientes e não permitiam 

obter isoladamente os meios necessários de subsistência. Os homens eram obrigados a viver e 

a trabalhar em conjunto e o trabalho em comum gerava a propriedade coletiva dos meios de 

produção e dos frutos do trabalho. Não se tinha ideia de propriedade privada dos meios de 

produção, da exploração do homem pelo homem, nem das classes. 

A produção na Antiguidade era destinada para o consumo e a terra era vista como 

fonte de poder. A escravidão era a sustentação de toda a produção e o trabalho era 
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considerado uma atividade própria dos escravos e não servia para os homens livres. No modo 

de produção escravista, o que mais importava era o produto final e como ele era visto no que 

se refere a sua utilidade. O trabalho era considerado um castigo. 

Na Idade Média, a terra ainda era a principal fonte de renda. O feudalismo era o modo 

de produção vigente e tinha como base a relação servil em que existiam, de um lado, os 

senhores feudais, donos da terra que mandavam e cobravam tributos e, de outro lado, os 

servos que apesar de serem proprietários de alguns instrumentos de trabalho, estabeleciam 

obrigações aos seus senhores, como o pagamento de impostos para utilização da terra.  

Nas primeiras sociedades feudais, os servos estavam presos a terra e, assim, as 

relações de classe incluíam uma definição do espaço absoluto do trabalho do servo. Os servos 

somente poderiam obter sua liberdade fugindo da terra do senhor feudal e vivendo dentro dos 

muros da cidade por uma noite e um dia (SMITH, 1988). 

Além dessas classes, existiam os vilões, camponeses livres, os agentes senhoriais e os 

artesãos. A economia do feudo era de subsistência, pois não se produzia tantos excedentes, 

apenas o básico para sobreviver. Por causa disso, as cidades e o comércio eram pouco 

desenvolvidos.  

O modo de produção capitalista compreende três estágios fundamentais: o artesanato, 

a manufatura e a maquinofatura. No primeiro estágio – o artesanato - o produtor (artesão) 

executava sozinho todas as fases da produção e até mesmo a comercialização do produto. Não 

havia divisão do trabalho nem o emprego de máquinas, somente de ferramentas simples. 

Entretanto, com a abertura de novos mercados e o aumento da demanda de mercadorias, essas 

corporações não conseguiam mais suprir as necessidades. A manufatura ganha espaço, pois 

atende a demanda ocasionada pelo aumento da população e de suas necessidades. 

O segundo estágio – a manufatura - corresponde ao estágio intermediário entre o 

artesanato e a maquinofatura (indústria). Nesse estágio a divisão do trabalho acontecia no 

momento em que cada operário realizava uma tarefa ou parte da produção. Apesar disso, a 

produção ainda dependia fundamentalmente do trabalho manual, embora houvesse o emprego 

de máquinas simples. Esse estágio corresponde à fase inicial do capitalismo.  

Segundo Braverman (1987), o capitalista desmonta o ofício e o restitui aos 

trabalhadores parcelados, de modo que o processo como um todo não seria mais da 

competência de um só trabalhador individual. O capitalista, portanto, analisa cada uma das 

tarefas distribuídas entre os trabalhadores, com vistas a controlar as operações individuais. O 

trabalho manufatureiro marca a nova configuração do mundo do trabalho. O trabalhador 
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aparecia nesse contexto, como homem “livre”, proprietário da força de trabalho que venderia 

para o capitalista. 

No capitalismo, o trabalho definiu-se a partir do modo como os homens configuram 

entre si as forças produtivas. Uma parte dos homens somente possui sua própria força de 

trabalho (o proletariado) e a outra parte possui o conjunto das condições materiais do trabalho 

(a burguesia). “Esta clivagem dos homens a partir de dentro das forças produtivas determina 

um processo de trabalho entre desiguais a favor dos detentores dos meios de produção. 

Determina então relações de produção” (MOREIRA, 1994, p. 71). 

A burguesia desse período não tinha noção de como funcionava as leis de mercado. 

Não compreendia de onde vinha o dinheiro para moldar o mundo (LESSA, 2007). Com o 

desenvolvimento das relações mercantis, entre os séculos XV e XVIII, a burguesia constatou 

a existência de um salário que vinha do lucro. Assim, caso contratasse mais artesãos, maior 

seria o seu lucro (trabalho produtivo). Por outro lado, a contratação de outras pessoas como 

contadores, por exemplo, não gerava lucro (trabalho improdutivo). 

O terceiro estágio é a maquinofatura, iniciado com a Revolução Industrial, caracteriza-

se pelo emprego maciço de máquinas e fontes de energia  modernas (carvão mineral, petróleo, 

entre outras), produção em larga escala, grande divisão e especialização do trabalho. Então, 

“na era da revolução técnico-científica as gerências avocam para si o problema de apoderar-se 

de todo o processo e controlar cada elemento, sem exceção” (BRAVERMAN, 1987, p.149). 

O modo de produção capitalista impulsionou o desenvolvimento da ciência e da 

técnica e o trabalho humano foi valorizado mediante o seu domínio sobre a natureza. A 

burguesia considerava o trabalho humano como fonte de riqueza pelo seu caráter utilitário, 

como ressalta Antunes (2004). Portanto, “não faziam o menor caso das consequências 

remotas, que só surgem mais tarde e cujos efeitos se manifestam unicamente graças a um 

processo de repetição e acumulação gradual” (ANTUNES, 2004, p. 32). Com isso, até hoje, o 

trabalhador não é reconhecido por suas qualidades enquanto pessoa e sim como força de 

trabalho.  

O pós-guerra fez com que a humanidade entrasse em um novo patamar de 

desenvolvimento com transformações significativas na produção e no consumo, sendo que as 

classes sociais estariam em rápida e profunda transformação ou mesmo em desaparecimento 

(LESSA, 2007). 

A fase atual do capitalismo aponta para uma série de transformações consequentes da 

reestruturação produtiva em que se destacam o desemprego, a nova organização e gestão da 

produção, a competitividade dos lugares e das empresas, entre outras. Diante disso, o capital 
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também se movimenta em nível global e, em grande velocidade, rompe fronteiras e se 

expande de forma excludente através do capital financeiro. 

Para Santos M. (2002), a ciência, a tecnologia e a informação são a base técnica da 

vida social, ou, em outras palavras, o meio técnico-científico informacional que é um meio 

geográfico no qual o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação. 

A revolução tecno-científica em curso se estendeu no campo da microeletrônica e das 

telecomunicações e ocorreu juntamente com a reestruturação da produção e do trabalho, da 

economia internacional e dos territórios. A alta tecnologia permitiu a crescente 

internacionalização da economia com a interpenetração do capital, do trabalho, dos mercados 

e dos processos de produção baseados na informação. Segundo Santos M., 

 

Podemos então falar de uma cientificização e de uma tecnicização da 
paisagem. Por outro lado, a informação não apenas está presente nas coisas, 
nos objetos técnicos, que formam o espaço, como ela é necessária à ação 
realizada sobre essas coisas. A informação é o vetor fundamental do 
processo social e os territórios são desse modo, equipados para facilitar a sua 
circulação (SANTOS M., 2002, p. 239). 
 
 

A mundialização do capital tem gerado o desenvolvimento desigual entre os países e 

fez com que as empresas precisassem se reestruturar para enfrentar a concorrência mundial. 

As conquistas e direitos dos trabalhadores são gradativamente substituídos e eliminados, 

destacando-se a intensificação da jornada de trabalho e a terceirização com ausência de 

vínculos empregatícios. 

A produção flexível aumentou a produtividade através da microeletrônica associada à 

informática e reduziu os postos de trabalho. O trabalhador é polivalente e reflete 

contraditoriamente na sua desqualificação. Portanto, “quando, hoje as empresas falam em 

flexibilidade, querem mais liberdade de manobra para as demissões, admissões e 

transferências” (MASI, 2006, p. 31). 

Entre várias formas de flexibilidade estão a dos salários, da mobilidade geográfica, da 

situação profissional, da segurança contratual e do desempenho de tarefas. Esta flexibilidade é 

generalizada em relação a trabalhadores e condições de trabalho, tanto para os qualificados 

quanto para os sem qualificação (CASTELLS, 2003). 

Embora a maioria ainda trabalhe regularmente no local de trabalho da empresa, um 

número cada vez maior de trabalhadores executa suas tarefas fora do local de trabalho, 

durante parte do tempo ou durante todo o tempo, em casa, em trânsito ou nas instalações de 

outra empresa, pela qual sua empresa seja contratada ou ainda em locais geograficamente 
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distantes entre si, embora permanecendo interligados entre redes online que garantem a 

contínua e completa integração do sistema (MASI, 2006). 

O contrato social entre patrão e empregado baseava-se/baseia-se em compromisso do 

patrão com os direitos bem definidos dos trabalhadores, níveis padronizados de salários, 

opções de treinamento, benefícios sociais e um plano de carreira previsível, ao passo que do 

lado do patrão esperava-se/espera-se que o empregado fosse leal à sua empresa, perseverasse 

no emprego e tivesse boa disposição para fazer as horas extras, se fosse necessário – sem 

remuneração no caso dos gerentes, com remuneração no caso dos trabalhadores da produção 

(CASTELLS, 2003). 

Nos últimos cem anos, o trabalho tem sido medido com o cronômetro e ainda se pensa 

que o ritmo, a pressa, a ânsia, e a inquietação devam dominar a vida dos trabalhadores, 

mesmo quando o seu rendimento depende muito mais da criatividade e da introspecção do 

que do número de horas transcorridas no escritório. “Enquanto a alienação do trabalhador 

executivo esvazia, a alienação do trabalhador criativo preenche” (MASI, 2006, p.323). 

Apesar do século XX ter se caracterizado como o século do trabalho, seu término se 

reflete por uma profunda carência de trabalho. Assim “é sempre maior o número das pessoas 

que procuram trabalho e não encontram” (MASI, 2006, p.278).  

As transformações no mundo do trabalho são analisadas como responsáveis por 

algumas consequências: o crescimento do setor terciário, a busca pela qualificação, entre 

outras, que afetariam diretamente o mercado de trabalho cada vez mais seletivo e provocariam 

a exclusão social dos menos capazes. Aquele trabalhador que tiver maior capacidade de 

adaptação às situações novas terá mais chances de uma colocação no mercado de trabalho. 

A classe trabalhadora sofre por conta da precarização do trabalho. Ao mesmo tempo 

em que poucos homens e mulheres trabalham intensamente, cada vez menos homens e 

mulheres encontram trabalho, migrando por diversos lugares. O desemprego estrutural 

aumenta o exército de reserva e, com isso, a necessidade de investimento em qualificação 

como garantia de redução do desemprego. O poder público fica livre das pressões e a culpa é 

exclusiva do trabalhador que não está preparado para se inserir no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, a categoria trabalho ocupa o centro das discussões acadêmicas, 

sobretudo entre as ciências humanas e sociais. Nas relações trabalho/capital, além e apesar de 

o trabalho "subordinar-se" ao capital, ele é um elemento vivo, em permanente medição de 

forças, gerando conflitos e oposições. 

 Entretanto, segundo Antunes e Alves (2004), para se compreender a nova forma de 

ser do trabalho é preciso partir de uma concepção ampliada que compreende a totalidade dos 



34 

 

assalariados que vende sua força como mercadoria em troca de salário, incorporando também 

o trabalho social e coletivo. 

 

1.3 Trabalho e força de trabalho no capitalismo 

O trabalho, segundo Antunes (2004), é a utilização da própria força de trabalho pelo 

capitalista. Então, 

Primeiro o capitalista quer produzir um valor de uso que tenha um valor de 
troca, um artigo destinado à venda, uma mercadoria. Segundo, ele quer 
produzir uma mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos valores 
das mercadorias exigidas para produzi-la, os meios de produção e a força de 
trabalho, para as quais adiantou seu bom dinheiro no mercado. Quer produzir 
não só um valor de uso, mas uma mercadoria, não só valor de uso, mas valor 
e não só valor, mas também mais-valia (ANTUNES, 2004, p. 49). 
 

 
Ao comprador da mercadoria pertence a sua utilização e o possuidor da força de 

trabalho dá, de fato, apenas o valor de um dia da força de trabalho. O capitalista exerce a 

função de controle do trabalho “não se desperdiçando matéria-prima e poupando-se o 

instrumental de trabalho, de modo que só se gaste deles o que for imprescindível à execução 

do trabalho” (MARX, 1999, p. 219). 

O trabalho para Marx (1999) é atividade vital, a categoria fundante do mundo dos 

homens, isto é, a essência do homem. É pelo trabalho que a existência humana passa das 

relações meramente biológicas e naturais para as relações sociais, não havendo existência 

social sem trabalho. Segundo Rosso (2008), é a transformação da natureza realizada pelos 

seres humanos empregando os meios e instrumentos a seu dispor. O autor defende a ideia de 

que todo o ato de trabalho envolve um gasto de energia e, portanto, exige esforço do 

trabalhador, provocando a intensificação. Enfatiza ainda: 

 
O trabalhador pode gastar mais ou menos de suas energias, mas sempre gasta 
alguma coisa. A intensidade tem a ver com a maneira como é realizado o ato 
de trabalhar. Esse é o primeiro elemento a destacar pelos trabalhadores na 
atividade concreta (ROSSO, 2008, p. 20). 

 
 

Segundo Masi (2006), o trabalhador vende, comercializa e aliena a si mesmo. Por isso, 

no seu trabalho “ele não se afirma, mas se nega, não se sente satisfeito, mas infeliz, não 

desenvolve uma energia livre, física e espiritual, mas definha o seu corpo e destrói o espírito” 

(MASI, 2006, p. 50). 
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O trabalho, portanto, é toda atividade que gera renda, promove o sustento das pessoas 

e contribui para o desenvolvimento da nação, sendo assim tem caráter particular e coletivo. 

As pessoas convertem o seu tempo em valor das mais diversas formas, mas sempre com 

esforço, seja ele prazeroso ou não. 

1.3.1 A força de trabalho concreta e abstrata 

A força de trabalho é a capacidade física e mental, natural ou adquirida que o 

individuo possui através da experiência e que insere o homem no sistema econômico de 

produção. 

O trabalhador faz tudo pelo e para o capital, ampliando a subordinação do trabalho ao 

capital. No modo de produção capitalista, o “trabalhador livre” vende a sua força de trabalho 

como uma mercadoria, procurando valorizá-la e reproduzi-la, bem como estar destituído de 

quaisquer meios de produção ou de subsistência necessários à sobrevivência (SMITH, 1988). 

Ele é livre para mover-se. 

Somente se pode considerar a força de trabalho como mercadoria quando é 

comercializada pelo seu próprio possuidor. Para que isso ocorra é necessário que o 

trabalhador disponha livremente a sua força de trabalho, para obter os meios de subsistência 

(MARX, 1999). Antes, porém, 

 

Devemos perguntar qual é a origem deste fenômeno singular: de 
encontrarmos no mercado um grupo de compradores possuidores de terras, 
maquinarias, matérias-primas e meios de vida – coisas essas que, exceto a 
terra em seu estado bruto são produtos do trabalho – e por outro lado, um 
grupo de vendedores que nada tem a vender senão sua força de trabalho, os 
seus braços e cérebros laboriosos? Como se explica que um dos grupos 
compre constantemente para realizar lucros e enriquecer, enquanto o outro 
grupo vende constantemente para ganhar o pão de cada dia? (MARX, 2006, 
p. 110-111) 
 
 

 O empregado não vê o trabalho como parte da vida e sim como um sacrifício, 

entretanto precisa estar disponível, contribuindo assim para a mobilidade da população, como 

condição essencial de sobrevivência e acumulação do capital. Segundo Marx: 

 

Para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor de dinheiro de 
encontrar trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre nos dois 
sentidos, o de dispor, como pessoa livre, de sua força de trabalho como sua 
mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas 
necessárias à materialização de sua força de trabalho, não tendo, além desta, 
outra mercadoria para vender (MARX, 1999, p. 199). 
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A força de trabalho tem como objetivo, o trabalho concreto, ou seja, útil e previamente 

definido e que se manifesta no valor de uso. Essa capacidade produtiva depende da agilidade 

do trabalhador, da organização social da produção, formação profissional, entre outros. 

Assim, 

 
A fim de modificar a natureza humana, de modo que alcance habilidade e 
destreza em determinada espécie de trabalho e se torne força de trabalho 
desenvolvida e específica, é mister educação ou treino que custa uma soma 
maior ou menor de valores em mercadorias. Esta soma varia de acordo com 
o nível de qualificação da força de trabalho (MARX, 1999, p. 202). 
 
 

O valor da mercadoria é o trabalho abstrato e por consequência alienado. O 

trabalhador, ao mesmo tempo em que produz mais riqueza, torna-se mais pobre. Quanto mais 

se produz mercadorias, mais se torna uma mercadoria barata. A força de trabalho é a própria 

manifestação da vida do operário, mas ele a vende para viver. Essa negociação está 

diretamente relacionada à lei da oferta e procura: 

 

Com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente 
mercadorias: ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, 
e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em geral (ANTUNES, 
2004, p. 176). 

 

 

A alienação econômica do trabalhador consiste em não ter a posse do controle do seu 

trabalho e do produto final. Assim, não é o trabalhador alienado quem usa os meios de 

produção, base material do capital; são os meios de produção que usam o trabalhador, que 

mandam e exploram o trabalho assalariado. Masi ressalta que: 

 

Seja como for, a maioria dos trabalhadores se encontra em poder de 
estranhos – distribuidores de trabalho, superiores hierárquicos, sindicalistas 
– que pouco ou nada têm a ver com seu bem-estar e que preferem fazer 
regredir os próprios subalternos a um estado infantil, em vez de encorajar-
lhes a autonomia e a criatividade (MASI, 2006, p. 41). 
 

 
A alienação do trabalho reproduz-se a todas instancias da sociedade capitalista: aliena-

se o homem da natureza, dos produtos, do saber, do poder e dos próprios homens. “Quanto 
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mais a alienação integraliza-se na sociedade, maior o poder do capital sobre o conjunto da 

sociedade” (MOREIRA, 1994, p. 78). 

 

Segundo Antunes (2001): 

O homem se converte em um simples meio para outro homem; um meio de 
satisfação de seus fins privados, de sua avidez. Não se verifica o momento 
de identidade entre o indivíduo e o gênero humano – isto é, o homem 
vivendo para si mesmo conscientemente como gênero, mas o seu contrário 
(ANTUNES, 2001, p.128). 

 

Para Marx (2009), a circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. A 

produção de mercadorias e o comércio constituem as condições históricas que dão origem ao 

capital. O capital é constituído de matérias-primas, instrumentos de trabalho e meios de 

subsistência de toda a espécie que são empregados para produzir novas matérias-primas, 

novos instrumentos de trabalho e novos meios de subsistência.  

As mercadorias circulam através de dois caminhos: em um, o homem produz a 

mercadoria, vende e a transforma em dinheiro e utiliza-o na compra de produtos que satisfaça 

suas necessidades. O dinheiro usado nessa transação tem como objetivo final o valor de uso. 

Em outro, existe a compra de uma mercadoria e a sua revenda por um valor maior. Nesse 

momento, o dinheiro se transforma em mercadoria e esta em capital. Tanto o dinheiro como a 

mercadoria, nesse contexto, é capital (MARX, 2006). 

O capital só se multiplica, caso seja trocado por força de trabalho, origem do trabalho 

assalariado. Marx ressalta: 

 

A força de trabalho do operário assalariado só pode ser trocada por capital, 
multiplicando-o, fortalecendo o poder de que ele é escravo. Multiplicação do 
capital é, por isso, multiplicação do proletariado, isto é, da classe operária. O 
operário morre se o capital não o emprega. O capital desaparece se não 
explora a força de trabalho e para, explorá-la, é preciso comprá-la (MARX, 
2006, p. 51). 

 

O trabalhador procura manter seu salário trabalhando mais horas e pressionado pelas 

privações, aumenta ainda mais a sua submissão em relação ao trabalho. E com o passar do 

tempo, “o homem como a máquina, desgasta-se e tem que ser substituído por outro homem” 

(MARX, 2006, p.111). Os trabalhadores são totalmente dependentes da venda de sua força de 

trabalho. 

A classe trabalhadora no capitalismo é privada não somente dos bens que produz, mas 

de todos os objetos e instrumentos necessários para sua produção. Somente com a 
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generalização desta relação, salário-trabalho, é que o valor de troca se torna uma expressão 

consistente (SMITH, 1988). 

A distribuição da mais-valia pela classe capitalista, sob forma de lucro, juro, renda da 

terra, requer outras formas de trabalho assalariado que não a do proletário. Requer uma 

divisão social do trabalho entre o comércio e o banco, entre o latifúndio e os serviços. Cada 

um deles apenas pode existir pela exploração do respectivo trabalho assalariado: o bancário, o 

comerciário, o faxineiro. Como todo trabalho abstrato, estas atividades assalariadas serão 

casos particulares da redução mais geral do trabalho à mercadoria força de trabalho (LESSA, 

2007). E ainda: 

 

O proletário cumpre a dupla função: produz e valoriza o capital, o 
trabalhador produtivo não proletário cumpre apenas uma destas duas 
funções, a valorização do capital. O assalariado que não é um proletário não 
produz o capital apenas serve à autovalorização do capital [...] (LESSA, 
2007, p.171). 

 
 

Diante do exposto, percebe-se a relação entre capital e trabalho, pois a sociedade 

capitalista é incapaz de reproduzir ou gerar riquezas sem a interferência do trabalho. A razão 

para se estudar a ontologia do trabalho é que sem a transformação da natureza nos meios de 

produção e de subsistência não há qualquer reprodução social possível. 

1.3.2 A força de trabalho produtiva e improdutiva 

 

Há algumas divergências em relação ao trabalho produtivo e improdutivo. As 

categorias apresentadas pelo pensamento marxista não são fechadas e permitem leituras 

diversificadas. 

A nova forma de ser do trabalho incorpora o proletariado industrial, os trabalhadores 

produtivos que participam diretamente da mais-valia e da valorização do capital e os 

trabalhadores improdutivos cujo trabalho não cria mais-valia diretamente, uma vez que são 

utilizados como serviço, seja para uso público, como os serviços públicos, seja para uso 

capitalista (ANTUNES, 2005). 

O trabalho, para ser um meio de valorização do capital e para produzir mercadoria, 

tem de ser útil, produzir valor de uso, configurar-se num valor de uso que se apresenta para o 

capital através do excesso da quantidade de trabalho. 
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O trabalho produtivo seria o trabalho que valoriza e serve diretamente ao capital e 

produz mais-valia O trabalhador que executa o trabalho produtivo é também produtivo, pois 

este, direta ou indiretamente valoriza o capital. Portanto, 

 

Como o fim imediato e [o] produto por excelência da produção capitalista é 
a mais-valia, temos que só é produtivo aquele trabalho – e só é trabalhador 
produtivo aquele que emprega força de trabalho que diretamente produz 
mais-valia: portanto, só o trabalho que seja consumido diretamente no 
processo de produção com vistas à valorização do capital. (ANTUNES, 
2004, p. 155) 

  
 

O trabalho produtivo realiza-se em uma mercadoria e faz dela um valor de uso e de 

troca que serve ao capital de forma direta. As forças produtivas do trabalho são também do 

capital. Ao abordar o trabalho produtivo, trata-se, por excelência, do envolvimento bem 

delimitado entre o comprador e o vendedor do trabalho. 

O servente de pedreiro encerra o seu trabalho assim que soa a sirene e vai embora, 

procurando não pensar mais no serviço até o dia seguinte. “De um lado da cancela estava no 

trabalho; do outro lado, o tempo livre, tanto mais livre quanto mais forçado era o trabalho” 

(MASI, 2006). 

A remuneração da mão-de-obra responsável pelo trabalho produtivo é adiantada pelo 

capitalista que a emprega, uma vez que o valor a ser gerado pelo trabalhador tende a ser maior 

do que o custo de sua contratação. O trabalhador assalariado é aquele que é vendedor direto 

do trabalho vivo e não de um produto. Sua força de trabalho é um fator importante na 

produção do capital, pois ao mesmo tempo aumenta-o e valoriza-o, graças à mais-valia. 

Todo trabalhador produtivo é assalariado, mas nem todo assalariado é trabalhador 

produtivo. Quando o trabalho é consumido em valor de uso, em serviço, não faz gerar a mais-

valia, não é produtivo como o trabalho que gera valores de troca. O dinheiro funciona como 

meio de circulação e não como capital. 

Marx (1999) ressalta que tanto os trabalhadores manuais quanto os trabalhadores 

intelectuais são produtivos. O trabalho intelectual passa a ser a direção e o controle que se 

impõe do exterior do trabalho sobre os trabalhadores. Por isso, o trabalho intelectual e o 

trabalho manual “separam-se até se oporem como inimigos” (LESSA, 2007, p. 156). 

Nessa categoria de trabalhadores produtivos figuram naturalmente os que, seja como 

for, contribuem para produzir a mercadoria, desde o verdadeiro trabalhador manual até o 

gerente, o engenheiro (MARX, 1999). 

O autor ainda ressalta: 
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um ator por exemplo, mesmo um palhaço, é um trabalhador produtivo se 
trabalha a serviço de um capitalista (o empresário), a quem restitui mais 
trabalho do que dele recebe na forma de salário, enquanto um alfaiate que 
vai à casa do capitalista e lhe remenda as calças, fornecendo-lhe valor de uso 
apenas, é um trabalhador improdutivo. O trabalho do primeiro troca-se por 
capital, o do segundo, por renda. O primeiro trabalho gera mais-valia; no 
segundo, consome-se renda (MARX, 1999, p. 137). 
 
 

Diante desse exemplo, são produtivos, o ator, o palhaço, o escritor, o cozinheiro ou o 

garçom, desde que empregados por um capitalista, em sua função de agente do capital. Os que 

não se encaixam nesse contexto, mesmo sendo assalariados, são improdutivos, pois se trocam 

por renda, não produzem mercadorias, mas apenas valores de uso.  

O operário também compra serviços com dinheiro, o que constitui uma maneira de 

gastar dinheiro, mas não de transformá-lo em capital. “Nenhum homem compra prestações de 

serviços médicos ou legais como meio de transformar em capital o dinheiro assim 

desembolsado” (ANTUNES, 2004, p. 169). A diferença entre o trabalho produtivo e o 

improdutivo consiste tão somente no fato de o trabalho trocar-se por dinheiro como dinheiro 

ou por dinheiro como capital. 

Marx (1999) afirma que os trabalhadores assalariados pelo Estado são improdutivos, 

pois os trabalhos que esses realizam, bem como os investimentos que o Estado faz, não são 

produtivos no sentido do capital. Eles não trocam sua força de trabalho por capital, mas por 

rendimento. 

A distinção entre trabalho produtivo e improdutivo só faz sentido pela lógica do 

capital. Ser trabalhador produtivo ou improdutivo significa, portanto, ser explorado pelo 

capital. “O seu trabalho não é, portanto voluntário, mas forçado, obrigatório. O trabalho não é 

por isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio de satisfazer carências fora 

dele” (ANTUNES, 2004, p. 181). 

 

        1.3.3 A força de trabalho intelectual 

 

Com a reprodução ampliada do capital, a produção capitalista depende cada vez 

menos do trabalho diretamente produtivo, este se transforma em trabalho simples, tendo a 

necessidade de ser mediado pelo trabalho técnico-científico, modalidade do trabalho 

intelectual. 



41 

 

O trabalho intelectual produz o conhecimento científico, em princípio, com um valor 

de uso, ou seja, um saber acumulado da sociedade, uma produção de caráter social. Esse 

trabalho aparece como algo inerente à sociedade e disponível ao capital. Quando apropriado 

pelo capital, passa a ser diretamente produtivo. Então se por um lado, o trabalho intelectual 

não é diretamente produtivo e nada custa ao capital, por outro lado é um trabalho necessário 

para o desenvolvimento das forças produtivas. 

Dessa maneira, o trabalho intelectual quando subsumido pelo capital passa a ser 

produtivo, pois, segundo Marx (1999), o trabalho que produz ideologias e concepções 

intelectuais é determinado pela produção material. Esse tipo de trabalho, intelectual, constitui 

uma força legitimadora e mantenedora do sistema político, enquanto organização social 

concreta de dominação. 

Quando o capital se apropria da força de trabalho, apropria-se de uma capacidade útil, 

mas também do saber presente no trabalhador. Para Marx (1999), esse trabalho produtivo é 

livre assalariado. Enquanto o operário manual trabalha com as mãos, o operário intelectual 

trabalha com a cabeça e a combinação de ambos integra a classe produtiva submissa ao 

capital. 

A tecnologia e a ciência são os elementos essenciais da produção capitalista e os 

trabalhadores manuais se desdobram com aqueles que realizam os projetos de trabalho. 

Portanto, o trabalho intelectual, na realidade, é uma ação que visa o futuro em que o individuo 

se realiza por inteiro, embora a alienação do trabalho seja realidade entre esses trabalhadores 

que também ocupam espaços nos exércitos de reservas. 

O trabalho intelectual é um paraíso criativo para poucos e um castigo penoso, nocivo, 

banal, repetitivo e competitivo para muitos. Para outros ainda – os desempregados cada vez 

mais numerosos – é apenas uma aspiração frustrada. Portanto, 

 

Se um torneiro ou um contador industrial preenchia o seu tempo livre indo 
ao cinema, fazia alguma coisa estranha a seu trabalho. Mas se vai ao cinema 
um publicitário, um homem de marketing, um psicólogo, um sociólogo, um 
economista, um projetista ou um gerente, é difícil dizer onde começa o 
divertimento e onde termina o trabalho, uma vez que a sua atividade criativa 
dissipa qualquer barreira entre estudo, trabalho e tempo livre (MASI, 2006, 
p. 40). 

 

 

Os operários, por conta da automação e informatização no mundo globalizado, não 

podem mais ser chamados de trabalhadores simples e operários manuais, apesar da sociedade 

ainda não os reconhecer de tal modo.  
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Em outro viés, existem os funcionários que construíram suas carreiras no trabalho 

pesado, renunciando muitas vezes a família, a cultura e o tempo livre para acumular 

profissionalismo, aceitando ser dirigidos por novos executivos que ignoram tudo que é 

projetado, produzido e vendido, ganhando não por sua competência específica, mas por 

fidelidade a um ministro, a um secretário de partido, a uma loja maçônica ou a uma 

congregação religiosa (MASI, 2006). 

Entretanto, como afirma Antunes (2004), “mais o que distingue, de antemão, o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em 

cera” (ANTUNES, 2004, p. 26). 

 

1.4 A divisão do trabalho e a teoria de desenvolvimento desigual – Neil Smith 
 
 

As tendências contraditórias para a diferenciação e para equalização do 

desenvolvimento determinam a produção capitalista do espaço. Para Smith (1988), o 

desenvolvimento desigual é a essência da contradição e significa muitas coisas, dependendo 

do contexto histórico no qual é usado. 

A divisão do trabalho na sociedade é a base histórica da diferenciação espacial de 

níveis e condições de desenvolvimento e tem uma estreita ligação com o decorrer histórico. 

Smith (1988) afirma que existe uma divisão espacial e territorial do trabalho e esta se 

apresenta como uma dinâmica social. E ainda: 

 

O que está implícito é que, quaisquer que sejam as razões para a 
desigualdade do desenvolvimento pré-capitalista, elas são bastante diferentes 
daquelas pertinentes ao capitalismo que possui sua própria e distinta 
geografia (SMITH, 1988, p.151). 
 
 

No momento em que se observa o desenvolvimento das forças produtivas, o 

encurtamento de distâncias, o aprimoramento dos meios de transporte e a facilidade de acesso 

às matérias-primas, a concentração e a centralização do capital ocorrem em ambientes 

construídos socialmente em função da acumulação de capital. “A desigualdade espacial não 

tem sentido algum, exceto como parte de um todo que é o desenvolvimento contraditório do 

capitalismo” (SMITH, 1988, p. 151). 
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Smith (1988) ressalta sobre três pontos de ocorrência da divisão social do trabalho e 

como consequência a diferenciação do espaço geográfico: A divisão geral do trabalho, a 

divisão do trabalho em particular e a divisão específica do trabalho. 

A divisão geral do trabalho é a divisão entre atividades principais: indústria e 

agricultura. A separação da cidade e do campo não se origina com o capitalismo, mas é, ao 

contrário, herdada pelo capitalismo em sua origem. Para Smith, 

 

Somente com a libertação dos camponeses da terra e com sua migração para 
a cidade é que se consuma a separação final entre cidade e o campo. A 
separação da cidade e do campo é por si mesma, um produto da divisão 
social do trabalho, mas vem a se tornar o fundamento como dizia Marx, para 
a divisão do trabalho (SMITH, 1988, p. 165). 
 

 A divisão do trabalho em particular representa as várias subdivisões entre setores das 

divisões gerais e a divisão específica e ocorre na fábrica, entre diferentes processos 

específicos de trabalho. Há o movimento do capital que assume dimensões espaciais 

específicas, na medida da atração de montante de capital por localidades particulares.  

A divisão específica do trabalho tem pouca relação com a diferenciação social, porém, 

no que se refere aos capitais individuais, é bastante direta; o capital é concentrado e 

centralizado em alguns lugares em detrimento de outros (SMITH, 1988).  E ainda afirma: 

 

A concentração e a centralização do capital no ambiente construído dá-se de 
acordo com a lógica social inerente ao processo de acumulação de capital, e 
isto [...] leva a um nivelamento das diferenças naturais, pelo menos até onde 
elas determinam a localização da atividade econômica (SMITH, 1988, p. 
158). 

 

 

 Como a circulação é contínua no espaço e no tempo, verifica-se a necessidade que o 

capital tem de expandir-se constantemente, fazendo com que a burguesia se espalhe por todas 

as localidades (SMITH, 1988). A acumulação do capital avança não simplesmente através do 

desenvolvimento da divisão do trabalho, mas pelo nivelamento dos modos de produção pré-

capitalistas ao plano do capital. 

 Inerente à produção global do espaço relativo está uma tendência para a equalização 

das condições de produção e do nível das forças produtivas, sendo essencial para o 

desenvolvimento desigual. Para Smith (1988), o paradoxo da universalização da relação 

salário-trabalho culmina no trabalhador, que possui a liberdade de comprar e vender sua força 

de trabalho. “A universalização da relação salário-trabalho pressagia ao trabalhador uma 
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liberdade oferecida com uma mão – a liberdade de comprar e vender sua força de trabalho – 

mas tomada com a outra” (SMITH, 1988, p. 170). 

A busca capitalista por matérias-primas também suscita a discussão quanto à escassez 

de objetos de trabalho, ao passo que a produção da natureza acarreta uma equalização em sua 

relação. Harvey (2009) diz que a escassez é socialmente organizada para permitir o 

funcionamento do mercado-combinado. 

Smith (1988) afirma que tanto a tendência para a diferenciação, quanto a tendência 

para a equalização são importantes para a dinâmica social do capital, sendo que a tendência 

para a equalização é diretamente ligada ao mercado mundial e à circulação, espaço no qual há 

a possibilidade da anulação do espaço pelo tempo e no qual existe a criação de uma 

equivalência social. “A igualização das diferenças geográficas e o ‘encolhimento’ do espaço 

geográfico aparecem juntos; quanto mais acessível o estrangeiro se torna, tanto mais 

semelhante à nossa casa ele fica” (SMITH, 1988, p. 174).  

 

1.5 A Intensidade do trabalho  

Segundo Rosso (2008), intensidade são aquelas condições de trabalho que determinam 

o grau de envolvimento do trabalhador, seu empenho, seu consumo de energia pessoal, seu 

esforço desenvolvido para dar conta das tarefas a mais. A intensidade é uma entre várias 

condições de trabalho. Qualquer trabalho, capitalista ou não-capitalista, governamental ou 

familiar, cooperativo ou autônomo, é realizado, segundo algum grau de intensidade.  

A segmentação da classe trabalhadora se intensificou de tal modo que é possível 

indicar que, no centro do processo produtivo encontra-se o grupo de trabalhadores, em 

processo de retração em escala mundial, mas que permanece em tempo integral dentro das 

fábricas, com maior segurança no trabalho e mais inserido na empresa. Com algumas 

vantagens que decorrem desta “maior integração”, esse segmento é mais adaptável, flexível e 

geograficamente móvel (ANTUNES, 2004). 

A intensidade de trabalho está relacionada com o maior ou menor consumo da força de 

trabalho dentro da jornada estabelecida. Essa intensidade aumenta a quantidade de mais-valia 

e também o grau de exploração dos trabalhadores. “Intensificar é exigir mais trabalho e 

resultados superiores no mesmo espaço de tempo. Significa, portanto, aumentar a exploração 

do trabalho” (ROSSO, 2008, p. 45). E ainda: 

 

Chamamos de intensificação os processos de quaisquer naturezas que 
resultam em um maior dispêndio das capacidades físicas, cognitivas e 
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emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar quantitativamente ou 
melhorar qualitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho. O seu 
inverso chamamos de redução da intensidade do trabalho ou menos trabalho 
(ROSSO, 2008, p. 23). 
 
 

De acordo com as ideias de Rosso (2008), a reestruturação produtiva capitalista 

reduziu o número de empregos, mas por outro lado ela gerou "mais trabalho". Surge a 

necessidade de um trabalho polivalente e o trabalhador tem que ter habilidade para realizar 

diversas tarefas, diminuindo cada vez mais o tempo de intervalos entre as jornadas.  

A raiz da intensificação está no fato de que todo ato de trabalho envolve dispêndio 

(qualitativo ou quantitativo) de energias (físicas, psíquicas e emocionais) do trabalhador ou do 

coletivo de trabalhadores. Trabalhar mais ou de forma mais intensa traz consequências 

desastrosas para o trabalhador, como o desgaste físico e emocional, stress, fadiga, aumenta os 

acidentes de trabalho, entre outros. 

Outro agravante que afetaria a qualidade de vida do trabalhador seria a 

impossibilidade de usufruir ou não do seu tempo livre, além de estabelecer relações diretas 

entre as condições de saúde, o tipo e o tempo de trabalho executado. Acontece o esgotamento, 

pois o trabalhador necessita de tempo para satisfação das necessidades físicas, mentais e 

sociais indispensáveis à vida. 

No capitalismo, o controle de intensidade do trabalho é total ou parcialmente definido 

pelo empregador. “No trabalho assalariado, a determinação do grau de intensidade é 

transferida como ato de compra e venda da força de trabalho das mãos do vendedor para as 

mãos do comprador” (ROSSO, 2008, p. 24). 

Rosso (2008) ressalta que o grau de intensidade pode ocorrer, fruto das transformações 

tecnológicas, desde a revolução industrial até o taylorismo, fordismo e toyotismo, provocando 

o crescimento das cargas de trabalho e da sua reorganização. E afirma: 

 

O método toyotista talvez seja o que mais recorra à inteligência do 
trabalhador no trabalho industrial, não enquanto promovendo sua autonomia 
ou liberdade, mas no sentido de usar a capacidade de controle de defeitos, 
eliminação de perdas, controle de diversas máquinas por um mesmo 
trabalhador e uso da criatividade do trabalhador em benefício da empresa e 
do relacionamento cooperativo com os outros por meio do trabalho em 
equipes e dos círculos de controle de qualidade (ROSSO, 2008, p. 30). 
 
 

Nesse contexto e com a revolução das tecnologias de informação, a qualidade do 

trabalho passou por transformações: o trabalho torna-se mais abstrato, mais intelectualizado, 
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mais autônomo, coletivo e complexo. A capacidade de reunir mão-de-obra para projetos e 

tarefas específicas em qualquer lugar, a qualquer momento e de dispersá-la com a mesma 

facilidade criou novas possibilidades. 

Essas transformações tornaram o trabalho mais intenso em todo o globo, com a 

finalidade de produzir maiores resultados de produtividade, através do alongamento das 

jornadas, do ritmo e da velocidade, acúmulo de atividades, polivalência, versatilidade e 

flexibilidade e busca por resultados. “Assim como a Revolução Industrial repercutiu sobre a 

classe trabalhadora dando origem à classe operária industrial, a Revolução Informacional gera 

a classe dos trabalhadores imateriais intensificados” (ROSSO, 2008, p. 31). 

As atividades passam a incorporar cada vez mais tecnologias de informática, de 

comunicação e de automação, que por sua vez ocupam muito mais a dimensão de 

conhecimento, da inteligência prática e da emoção do trabalhador (trabalho imaterial).  

Tanto o trabalho material (físico), quanto no imaterial, o trabalhador faz uso de outras 

faculdades, além da energia física. Esses trabalhos fazem uso da inteligência, da criação, da 

análise, da lógica e “emprega os componentes de afetividade ao relacionar-se com as pessoas, 

sejam os colegas de trabalho, os dirigentes das empresas e dos serviços estatais, os clientes” 

(ROSSO, 2008, p.30). 

A produtividade do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias, dentre 

elas a destreza média dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da ciência e sua aplicação 

tecnológica, a organização do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de 

produção e as condições naturais. A produtividade revela-se quando o trabalho alcança 

resultados maiores que em momentos anteriores. Quanto maior a produtividade do trabalho, 

tanto menor o tempo requerido para produzir uma mercadoria e, quanto menor a quantidade 

de trabalho que nela se cristaliza, tanto menor seu valor (MARX, 1999). 

A intensidade e produtividade são conceitos diferentes com conteúdos distintos e a 

noção de intensidade. Segundo Rosso: 

 

Desvela o engajamento dos trabalhadores significando que eles produzem 
mais trabalho, ou trabalho de qualidade superior, em um mesmo período de 
tempo considerado e que a noção de produtividade restringe-se ao efeito das 
transformações tecnológicas (ROSSO, 2008, p. 29). 

 

 

Nas atividades financeiras e bancárias, bem como nas telecomunicações, as grandes 

cadeias de abastecimento nos ramos de saúde, de transporte, educação, entre outros serviços 
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imateriais, o trabalho é cada vez maior e a cobrança por resultados se intensifica exigindo um 

maior envolvimento do trabalhador. Portanto, 

 

Os setores que fazem apelo mais à inteligência, à afetividade, à capacidade 
de representação cultural, à capacidade de relacionar-se são os serviços de 
educação e cultura, os de saúde, os serviços sociais, os de comunicação e 
telefonia, os bancários e de finanças, importação e exportação e outros que 
surgiram com a revolução informática. Tais serviços estão crescendo 
sistematicamente como empregadores de mão-de-obra (ROSSO, 2008, p. 
33). 

 

A classe trabalhadora tornou-se mais complexa e mais fragmentada. Por um lado 

houve a intelectualização do trabalho manual, os trabalhadores qualificados e por outro e em 

sentido radicalmente inverso, uma desqualificação e mesmo uma subproletarização 

intensificada, presentes no trabalho precário, informal, temporário, parcial (ANTUNES, 

2004). 

O trabalhador qualificado possui conhecimentos teóricos, competências profissionais, 

em que teve acesso a informações, à carreira, a melhores salários. Portanto a mão-de-obra 

qualificada apresenta-se como uma maneira de seletivizar a força de trabalho, não somente 

como uma exigência da produção, mas como acumulação de capital. O saber prático e teórico 

representa importante fonte de poder, podendo levar os trabalhadores à não exclusão social.  

Aqueles segmentos mais qualificados, mais intelectualizados que se desenvolveram 

junto ao avanço tecnológico, poderiam ser dotados de maior potencialidade anticapitalista. 

Mas contraditoriamente, esses setores mais qualificados são exatamente aqueles que têm 

vivenciado maior envolvimento integracionista por parte do capital, da qual a tentativa de 

manipulação elaborada pelo toyotismo é a melhor expressão, ou têm sido responsáveis, 

muitas vezes, por ações que pautam concepções de inspirações neocorporativas (ANTUNES, 

2004). 

A qualificação de um profissional significa a preparação para lidar com as novas 

tecnologias e, além disso, no desenvolvimento de competência política e sociais. O 

conhecimento é um importante fator de diferenciação no mercado, pois a baixa escolaridade é 

um grande empecilho para a inclusão no mercado de trabalho. 

Sendo assim, a educação passa a ser fundamental para as transformações na produção. 

Neste sentido, as estratégias das empresas voltam-se para o investimento em treinamento e 

formação, não da maneira rápida, fordista, mas atendendo a formação de um novo perfil de 

trabalhador que o mercado exige. 
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As atuais formas de organização do capitalismo incluem um padrão cada vez mais 

ordenado por meio da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos 

mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo. Tudo isso, 

acompanhado por pesadas doses de inovação tecnológica, de produto, de informação e 

institucional.   

A mobilidade do trabalho ganha ainda mais espaço para suprir tanto as condições de 

liberdade do trabalhador como mercadoria que tende a se realocar no espaço para encontrar 

melhores condições de trabalho, como para atender as demandas de circulação e de fluxos de 

capitais. 

Para Gaudemar (1977), essa mobilidade pode ocorrer dentro da linha de produção, de 

acordo com a lógica de reprodução do capital, entre os territórios na busca pela inserção no 

mercado de trabalho e no espaço urbano, em que o trabalhador se desloca pelos espaços da 

cidade, ocasionando políticas habitacionais diferenciadas. 

A matriz urbana é também o principal locus do excedente da força de trabalho – o 

exército de reserva que se configura muito mais como exércitos de excluídos. O novo 

contexto inclui precarização do trabalho e desemprego. Diante dessa situação foi criada a 

expectativa de que, na cidade, o migrante teria um emprego que permanentemente o 

reproduziria na condição de trabalhador, bem como sua família. 

 De acordo com Moreira (2007), a desterritorialização é percebida a cada vez que o 

homem depende do emprego, do salário e da moradia. Desempregado, é levado a desfazer-se 

de tudo o que havia territorializado, migrando do seu habitat para reconstituí-lo em lugares às 

vezes distantes, onde a cultura territorial vai ter de ser recriada, sendo esse: 

 

[...] um quadro que hoje vai ficando permanente a mercê de uma 
globalização que submete o trabalhador a um mercado mundializado, mais 
rápido e exigente, precarizando-o e fazendo do trabalhador um migrante 
quase permanente entre os lugares de sobrevivência e emprego (MOREIRA, 
2007, p.137). 

 

 

As migrações podem ser entendidas como um resultado da adição de mais capital a 

um espaço. É assim que se criam, segundo Santos G. (2008), correntes migratórias nos dois 

sentidos: levando à expulsão dos que não se adaptam aos níveis técnicos e de capital e 

trazendo para determinadas áreas aqueles dotados das novas capacidades exigidas para 

movimentar o novo instrumental científico e técnico.  
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Essas premissas são o pano de fundo para articular as transformações no mercado de 

trabalho e os movimentos internos de população no Brasil. Segundo Harvey (2009), a 

capacidade, tanto do capital, como da força de trabalho de se moverem rapidamente e a baixo 

custo de lugar para lugar, depende da criação de infraestruturas físicas e sociais fixas, seguras 

e em grande medida inalteráveis. A capacidade de dominar o espaço implica em sua 

produção. 

O capitalismo conseguiu atenuar, durante um século, as suas contradições internas e 

consequentemente, promover o seu crescimento. Lefèbvre (1973, p. 21) questionava: “qual o 

preço disso? Não há mudanças que exprimam. Por que meios? Ocupando o espaço, 

produzindo o espaço”. 

A urbanização proporcionou um crescimento das cidades, não só como o lugar 

principal das atividades econômicas e da residência da população, mas, também, como centro 

de difusão dos novos padrões das relações de produção e estilos de vida. As alterações nos 

diversos setores da atividade humana, no processo de produção de riqueza e miséria 

estimulam o movimento das pessoas que buscam emprego, terra ou domicílios, atraídos pela 

esperança de uma vida melhor. 

Segundo Rosso (2008), a reestruturação produtiva, a implantação da especialização 

flexível e a automação desenfreada proporcionaram boas condições de trabalho para poucos, 

atemorizando os demais com a ameaça de precarização e da exclusão definitiva da esfera 

produtiva social.  

Quanto aos trabalhadores, de acordo com a capacidade relacional, Castells (2003) 

distingue três cargos fundamentais: os trabalhadores ativos na rede que estabelecem conexões 

por iniciativa própria e navegam pelas rotas da empresa em rede. Os trabalhadores passivos na 

rede estão on-line, mas, não decidem quando, como, por que e com quem. Trabalhadores 

desconectados estão presos as suas tarefas específicas, definidas por instruções unilaterais 

não- interativas.  

A mobilidade de população passa pela compreensão do mundo do trabalho e, no 

período histórico contemporâneo, pela situação de crise do setor produtivo, evidenciada na 

crescente supressão dos postos de trabalho e de um capital que se volta, cada vez mais, para o 

setor especulativo. De acordo com Castells: 

 

A teoria clássica do pós-industrialismo combinou três afirmações e previsões 
que devem ser diferenciadas analiticamente [...] a fonte de produtividade e 
crescimento reside na geração de conhecimento [...]. A atividade econômica 
mudaria de produção de bens para prestação de serviço [...]. A nova 
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economia aumentaria a importância das profissões com grande conteúdo de 
informações e conhecimentos em suas atividades (CASTELLS, 2003, 
p.267). 

 

Embora esse processo amplie as divergências existentes na classe trabalhadora ao 

inserir uma pequena parcela no emprego formal, estável e de remuneração razoável e 

excluindo amplo número de trabalhadores sujeitos ao emprego temporário, informal ou 

miséria absoluta, a mobilidade de profissionais qualificados tem efeitos importantes para o 

desenvolvimento regional.  

A força de trabalho permanente, embora mais bem paga e mais estável, é submetida à 

mobilidade com o encurtamento do período da vida profissional em que os trabalhadores 

especializados são recrutados para o quadro efetivo das empresas, assim: 

 

O aumento extraordinário de flexibilidade e adaptabilidade possibilitadas 
pelas novas tecnologias contrapôs a rigidez do trabalho à mobilidade do 
capital. Seguiu-se uma pressão contínua para tornar a contribuição do 
trabalho a mais flexível possível. A produtividade e a lucratividade foram 
aumentadas, mas os trabalhadores perderam proteção institucional e ficaram 
cada vez mais dependentes das condições individuais de uma negociação e 
de um mercado de trabalho, em mudança constante (CASTELLS, 2003, 
p.350). 

 

As condições objetivas da precarização das relações de trabalho devem ser buscadas 

na crise vivenciada pelo modo de produção capitalista e não nos efeitos que ela causa, pois 

antes de tudo, foi a busca incessante pela ampliação da mais-valia, expropriada dos 

trabalhadores que motivou os capitalistas a implementarem uma série de mudanças no 

processo produtivo que, se por um lado, aumenta a produtividade do trabalho, por outro, 

intensifica sua exploração (CARVALHAL, 2001). 

A lógica da acumulação ilimitada e da concentração do capital, segundo Rosso (2008) 

leva a destruição da natureza e ao crescimento das desigualdades socioeconômicas de modo 

desigual. Mas, sobretudo, a forma capitalista de produção, continua baseada no principio da 

fungibilidade física e intelectual do trabalho vivo, organizado e disciplinado em condições 

desinteressantes e estressantes, que levam ao embotamento da inteligência, à alienação de 

muitos para o benefício de poucos. 

Embora a força de trabalho permanente ainda represente a norma na maior parte das 

empresas, a subcontratação e os serviços de consultoria são uma forma de obtenção de 

trabalho profissional em rápido crescimento, caracterizando a contratação por produto e 
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temporal. O aumento da flexibilidade e adaptabilidade possibilitadas pelas novas tecnologias 

contrapôs a rigidez do trabalho à mobilidade do capital.  

A mão de obra é um dos fatores decisivos da produção da economia informacional e a 

produção e a distribuição são cada vez mais organizadas globalmente. Nesse caso, há uma 

globalização de mão de obra, porém o maior contingente ainda é local. Só a elite dos 

especializados, de grande importância estratégica, é realmente globalizada (CASTELLS, 

2003). 

Desta forma, o uso da tecnologia não implica, necessariamente, em maior ou menor 

qualificação dos trabalhadores, esta vai depender das relações de força e de poder que se 

estabelecem, não só no interior das empresas, mas na própria sociedade, em que os atores 

sujeitos sociais envolvidos possam expressar-se de forma integral.  

Outro aspecto a ser destacado é a polivalência dos trabalhadores que se apresenta 

variável na medida em que ocorre o reagrupamento de tarefas pela supressão de postos de 

trabalho ou o enxugamento dos quadros das empresas com demissões, o que acarreta a 

intensificação do trabalho. 

Segundo Castells (2003), a polivalência está associada à multifuncionalidade e a 

multiqualificação. No primeiro sentido, o trabalhador opera duas ou três máquinas 

semelhantes que exigem os domínios dos mesmos princípios ou as mesmas habilidades, sem 

significar uma qualificação maior. Neste caso, inclui-se o exercício de diferentes atividades 

com o mesmo nível de complexidade ou, ainda, de uma atividade principal e outras de 

complexidade menor. 

O segundo sentido, o da multiqualificação, ocorre no momento em que o trabalhador 

opera diferentes equipamentos, com diferentes métodos e instrumentos, sem restringir-se à 

alternância em vários postos de trabalho. Isso implica no aumento da qualificação, 

incorporação e transferência de conhecimentos, trabalho em equipe, auto-organização e 

participação, incluindo a questão do conteúdo inovador do trabalho, abrindo espaços para a 

criatividade do trabalhador.  

Nesse sentido, ainda aproxima do conceito de politecnia, em que o trabalhador não 

apenas domina diferentes técnicas, equipamentos e métodos, mas conhece a origem destas 

técnicas, os princípios científicos e técnicos que embasam os processos produtivos, apreende 

as implicações do seu trabalho, seu conteúdo ético, compreendendo não só o "como fazer,", 

mas o "porque fazer." Neste caso, a autonomia do trabalhador e sua participação no processo 

são enfatizadas. 
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A criação de redes globais de produção atinge trabalhadores do mundo inteiro. Os 

migrantes enviam dinheiro para casa. Os empresários afortunados em seu país de imigração 

quase sempre se tornam intermediários entre o país de origem e o país de residência. Com o 

passar do tempo, crescem as redes de familiares, amigos e conhecidos e os sistemas 

avançados de comunicação e transporte permitem que milhões vivam entre um e outro país. 

(CASTELLS, 2003). 

A mobilidade do trabalho proporciona ganhos tão intensivos quanto extensivos do 

capital. Historicamente, segundo Silva I. (2008), o deslocamento em massa da população para 

as regiões que se transformaram em grandes centros urbanos e industriais estimulou uma 

cooperação que permitiu ao capital alargar o seu campo de intervenção. No Brasil, a 

urbanização e a industrialização impulsionaram a mobilidade do trabalho e, sobretudo foi 

respaldada ao capital a facilidade de se mobilizar. 

 

1.6 Caracterização da área de estudo 
 
 

Vitória da Conquista, município da Região Sudoeste da Bahia1, compreende uma área 

de 3.405,580 Km² e apresenta uma densidade demográfica de 90,11 hab/Km² (Figura 1). 

Sua sede municipal é considerada como um centro de atividades especializadas, ou 

seja, caracterizada pela concentração de atividades que geram interações espaciais a longas 

distâncias (CORRÊA, 2007). 

Até a década de 1940, a base econômica do município estava representada pela 

pecuária extensiva e os tropeiros davam conta das transações comerciais na região. A partir 

daí, a estrutura econômica e social entra em um novo período, com o comércio ocupando um 

lugar de grande destaque na economia local. 

A cidade teve seu crescimento impulsionado pela abertura da Rio-Bahia (BR 116). A 

obra foi inaugurada pelo Presidente João Goulart, em 1963 reforçando a posição de Vitória da 

Conquista no cenário regional, pois recebeu um novo contingente humano formado por 

baianos, mineiros, paulistas e nordestinos de diversos estados, especialmente sergipanos e 

pernambucanos (IBGE, 2010). 

                                                
1A Região Sudoeste está localizada entre 13º 02’ a 16° 00’ de Latitude Sul e 39° a 41°49’ de Longitude Oeste é 
uma das 15 regiões econômicas do Estado da Bahia propostas pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia – SEI - BA, a partir das décadas de 1980 (final) e de 1990. (RIBEIRO,2009) 



53 

 

Figura 1- Localização do Município de Vitória da Conquista – Bahia 
 

Fonte: SEI, 2011/Elaborado por Rocha, Altemar, 2012 

 

 

                    A maior parte do município está localizada no ambiente denominado Planalto de 

Vitória da Conquista que apresenta uma estrutura geológica composta, parcialmente, por 

rochas cristalinas (MAIA, 2005). 

No município de Vitória da Conquista, os solos mais comuns são os argissolos que 

estão associados às áreas com declividade que varia de 12% a mais de 30%, ou seja, em áreas 

caracterizadas pela ocorrência de relevo ondulado até montanhoso e os latossolos, solos 

maduros e a sua permanência é justificada pela estabilidade da superfície cimeira do Planalto 

de Vitória da Conquista, o que não permitiu uma ação intensa dos agentes morfodinâmicos 

(MAIA, 2005). 

A vegetação primitiva, formada pela Mata Atlântica e pelo Cerrado, se encontra 

bastante alterada em decorrência da ação antrópica. No entanto, é nas áreas de vegetação de 

maior porte que se encontram as maiores devastações, ficando seus remanescentes restritos, às 

vezes, aos topos das elevações, enquanto as encostas são transformadas em pastos (MAIA, 
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2005). 

No início da década de 1970, dois novos vetores de desenvolvimento são introduzidos 

na economia local: a cafeicultura e a indústria de transformação. O polo cafeeiro tornou-se 

responsável por um grande dinamismo da economia regional, com reflexos no aumento 

substancial da população do município, no crescimento e diversificação do comércio e das 

atividades de prestação de serviços.  

Segundo Ferraz (2009), nessa década, o governo federal com a finalidade de expandir 

as lavouras cafeeiras para além das regiões Sul e Sudeste do Brasil destinou recursos 

financeiros para esta região da Bahia, sendo que o comércio de terras propícias ao plantio se 

intensificou e dificultou o acesso à terra por pequenos proprietários, impulsionando assim a 

migração rural.  

O aumento populacional, a implantação da lavoura cafeeira e as mudanças nas 

relações de trabalho impulsionaram o crescimento urbano. No entanto, o crescimento da 

cidade ocorre de forma desordenada, o que resultou na insuficiência de equipamentos sociais 

básicos, para a maioria da população. A indústria não cresceu como era esperado, ocorrendo o 

fechamento de muitas unidades. 

Com a crise do café, em 1980, Vitória da Conquista ressaltou a característica de ser 

polo de serviços. A educação, a rede de saúde e o comércio se expandiram, tornando-a a 

terceira economia do interior baiano, passando a se constituir numa capital regional, pois, 

embora apresente uma capacidade de gestão no nível inferior ao das metrópoles, têm área de 

influência de âmbito regional, sendo referida como destino, para um conjunto de atividades, 

por grande número de municípios (IBGE, 2008). Considerando o sistema urbano brasileiro, 

Vitória da Conquista assume posição de Capital Regional B (Figura 2). 

Vitória da Conquista exerce influência em aproximadamente 90 municípios, 

extrapolando o Estado da Bahia e estendendo-se até o norte do Estado de Minas Gerais. A 

intensa urbanização decorrente dos fluxos migratórios provenientes de outras cidades 

contribuiu para que Vitória da Conquista se consolidasse como centro polarizador da região, 

atendendo às demandas de uma população aproximada de 2 milhões de habitantes, 

representando 17% da população baiana, inclusive, cidades do Norte-Nordeste de Minas 

Gerais, permitindo acesso tanto ao Centro-Sul como ao Norte e Nordeste do país, o que 

possibilita enorme facilidade para se integrar aos modernos sistemas de transporte e acesso 

aos mais variados mercados consumidores estaduais e globais. 
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Figura 2 - Áreas de influência de Vitória da Conquista - Bahia 

 
Fonte: IBGE – Regiões de Influência das cidades, 2007. 

 

As Rodovias Estaduais proporcionam o acesso ao litoral (BA 415 – ligando Conquista 

a Itabuna) e ao oeste do Estado (BA- 262 que vai de Conquista – Brumado). Vitória da 

Conquista se tornou passagem obrigatória de turistas para Brasília, Goiânia, Barreiras, Campo 

Grande, que se dirigem, principalmente, para o litoral de Ilhéus e Porto Seguro. O município 

encontra-se a 527 Km do porto e aeroporto de Salvador, a 500 Km do porto de Aratu, a 298 

Km do porto e aeroporto de Ilhéus e a 462 Km do aeroporto de Porto Seguro. A partir do 

aeroporto local, existem voos diários através das empresas Passaredo, Azul, Trip, com 

destinos para Salvador, Aracaju, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, entre outros. 

A cidade se destaca pela melhor infraestrutura urbana da região e localização 

estratégica, dispondo de facilidades para a circulação de pessoas e mercadorias, favorecendo a 

divulgação e escoamento de produtos e serviços. A estes fatores, justifica-se o significativo 

desenvolvimento do setor terciário, com merecido destaque para as funções de saúde e de 

educação.  

 Essa posição de polo regional cria e recria novas dinâmicas na espacialidade intra-

urbana, originando territórios especializados no interior da cidade. Pessoas vindas de diversos 

pontos da região demandam por determinados tipos de serviços e, em muitos casos, isso 

ocorre porque não há o bem ou serviço desejado, ou necessário, na cidade de origem, ou pela 

opção em consumir na maior cidade da região, onde há inúmeras possibilidades. 
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Vitória da Conquista, além de desempenhar funções nos setores de serviços, comércio, 

educação e saúde mantém relações de produção e consumo que extrapolam o espaço físico da 

região sudoeste. A cidade funciona como nó na rede de fluxos de pessoas e mercadorias com 

destino dentro e fora da região e desempenha o papel de centro de crescimento econômico 

regional. 

A evolução do segmento educacional e sua diversidade, especialmente no ensino 

superior, demonstram a importância desse ramo como dinamizador do setor terciário e da 

própria economia de Vitória da Conquista. A variedade de cursos de graduação existentes na 

cidade, tanto público, quanto privados, e os programas de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu têm contribuído para a melhoria da qualificação profissional na cidade e na região.  

Vitória da Conquista é o principal centro universitário da região Sudoeste, as 

Instituições de Ensino Superior (IES) desempenham um papel importante no município e na 

região. Essas instituições juntas oferecem um total de 87 cursos diferentes na modalidade de 

bacharelado e licenciatura e são responsáveis pela matrícula de aproximadamente 21.930 

alunos em cursos de graduação presenciais. 

O setor educacional de ensino superior tem sido responsabilizado por avanços em 

diferentes ramos de atividades comerciais como: livrarias, restaurantes, imobiliário, 

construção civil, transportes e na propulsão das vendas de roupas, cosméticos e calçados, que 

se constituem em fixos. Além disso, os serviços bancários e de saúde tem sido fomentados 

(GUSMÃO, 2009). 

O crescimento demográfico acelerado desencadeou a expansão urbana da cidade, 

paralelamente a transformações econômicas no âmbito intra e interurbano. Tais mudanças 

tiveram como suporte a crescente demanda de consumo da população em consonância com a 

lógica capitalista concentradora e desigual. Nesta perspectiva, o espaço urbano tem se 

reproduzido com base em dinamismo econômico e desigualdades sociais. Essa posição de 

centro regional atrai investimentos de outros municípios para o mercado imobiliário 

conquistense, num exemplo típico de transferência de renda regional.  

Em Vitória da Conquista, 55,7% dos universitários não residem na cidade ocorrendo 

um movimento pendular que se intensifica cada vez mais (GUSMÃO, 2009). No entanto, a 

presença de alunos de outros municípios que ingressam nas universidades e faculdades 

instaladas em Vitória da Conquista, residentes ou não na cidade, tem justificado, na opinião 

de empresários e profissionais liberais, novos investimentos no setor imobiliário e no 

comércio. 
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A configuração geográfica estabelecida na Região Sudoeste em função da oferta de 

ensino superior foi fortalecida pelas redes. A instalação e expansão das Instituições de Ensino 

Superior alcançam uma região de influência de, aproximadamente 100 municípios baianos, e 

têm promovido fluxos sociais, culturais e econômicos considerados relevantes, resultando na 

necessidade de implantação de fixos que promove um novo ordenamento espacial das partes 

da cidade. As IES têm gerado um conjunto complexo de relações espaciais, incrementando 

sistemas de objetos e ações e a capacidade de produzir, mas, também, tem confirmado a 

diferença entre os grupos sociais que detém as condições intelectuais e econômicas para 

ingressar e permanecer num curso de graduação (GUSMÃO, 2009). 

Com relação aos empreendimentos imobiliários com impactos na estrutura urbana 

podem-se destacar os condomínios fechados e os conjuntos residenciais de apartamentos para 

os setores médio e médio-baixo da população, além de projetos do governo federal como o 

“Minha casa, minha vida”. Porém, grande parte do movimento do setor imobiliário deve-se ao 

público estudantil que reside sazonalmente na cidade e as pessoas que vieram morar e 

trabalhar na cidade por conta de concursos públicos, sobretudo professores e funcionários 

dessas instituições de ensino superior.  

Outro setor que merece destaque é o da saúde que concentra, na cidade, os serviços e 

atendimentos da região. Antigos hospitais foram aperfeiçoados, clinicas especializada foram 

abertas. Segundo Ferraz (2009) a oferta de serviços de saúde existente em Vitória da 

Conquista é muito desigual em relação aos demais municípios da região. Embora as 

demandas estejam espalhadas no território, é em Vitória da Conquista que se concentram 

equipamentos e unidades que o qualificam como município polo de saúde.  

Tal concentração alimenta o movimento de profissionais e de capital. Hoteleiros, 

empresários, comerciantes, atacadistas e profissionais liberais formam os segmentos que junto 

com a Educação e a Saúde, fizeram a infraestrutura da cidade abarcar, além de migrantes, a 

população flutuante que circula na cidade diariamente com o objetivo de obter atendimento, 

além dos muitos médicos e funcionários da saúde que foram aprovados em concursos 

públicos na área e moram na cidade ou foram convidados por empresas particulares. 

As mudanças no quadro populacional de Vitória da Conquista estão ligadas à melhoria 

progressiva da circulação, além da presença de serviços e de oportunidades de ocupação, 

políticas públicas capazes de atrair a população que viabilizam interações espaciais mais 

eficientes de mercadorias, pessoas, informações e capital.  

A oferta de emprego em Vitória da Conquista é determinada por um conjunto de 

fatores supracitados, estimulados pela sua condição de capital regional. Essa oferta faz com 
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que o espaço regional seja produzido e reproduzido de diferentes maneiras e entre outros 

pontos, na economia da cidade e nos demais municípios da região sudoeste, além de estimular 

o deslocamento diário de pessoas. 

A distribuição varejista e de prestação de serviços para as áreas menores entre outros 

fatores, faz com que haja uma transferência de renda, salários e lucros para a cidade visto que 

os gastos diários dos trabalhadores, bem como parte dos impostos dos empregadores são 

recolhidos em sua base territorial. 

A oferta de emprego, a pujança do setor atacadista, a concentração de serviços 

ligados à saúde e educação, além do suporte às atividades agrícolas dos municípios da região 

tornam essa cidade um típico polo regional e essa ação pode ser traduzida no movimento 

pendular de muitas pessoas, evidenciando a integração dos espaços urbano-regionais. 

Diante desse momento, a transferência de renda regional contribui para a produção do 

espaço urbano de Vitória da Conquista, através dos empreendimentos imobiliários destinados 

a residências e prédios comerciais e de serviços. Trata-se de um setor tipicamente urbano que 

atrai população qualificada e não-qualificada, não obstante o predomínio de atividades que 

agregam trabalhadores de menores salários e baixa qualificação, como servente de obras e 

pedreiro. Por outro lado, a prevalência da migração de mão-de-obra qualificada ou muito 

qualificada (geralmente originária de grandes centros urbanos) é constatada na cidade. 

 Uma das consequências desse processo é o um maior distanciamento entre a residência 

e o local de trabalho. Para determinadas faixas de trabalhadores especializados torna-se cada 

vez mais frequente o deslocamento pendular para o trabalho entre cidades, principalmente os 

habitantes de cidades médias em direção aos centros vizinhos. Segundo Cano (1998, p.37) 

 

O setor serviços também sofreu esse impacto tecnológico, poupando 
trabalho menos qualificado nos setores tecnicamente mais avançados, como 
o de finanças e telecomunicações. Entretanto, a precarização de trabalho e 
sua informalização crescente permitiram que aumentasse o uso do trabalho 
não-qualificado, em segmentos como o do comércio e o de “serviços 
pessoais”, graças à expansão urbana e ao baixo crescimento da renda.  

 

O espaço intra-urbano de Vitória da Conquista torna-se mais complexo e segregado 

com a formação de bairros que se diferenciam de acordo com o poder aquisitivo da 

população. Para atender a classe média são construídos shopping-centers, instalam-se 

revendedoras de automóveis e motos, alojam filiais de cadeias regionais e nacionais 

(Farmácia Pague-Menos, Hipermercado Bom Preço, Atacadão, G Barbosa, Mc Donalds) e 

franquias (Boticário, Água de Cheiro, Elementais, China in Box, Subway, MMartam, entre 
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outros). Essa dinâmica comercial favorece a permanência de destacados bancos privados e 

bancos de desenvolvimento, além dos públicos. Diante do exposto, fica claro o importante 

papel que a cidade representa no contexto regional, exercendo uma centralidade em 

praticamente todos os setores e polarizando uma vasta área territorial (Figura 3). Em realidade 

esse fluxo para fora é, antes de tudo, uma condição para que a drenagem de salários, lucros e 

rendas possa realizar-se (CORREA, 1997).  

Figura 3 – Fixos e Fluxos em Vitória da Conquista-Bahia 
 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012 
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A chegada de novos moradores aumenta a demanda por serviços especializados e 

contribui para dinamização da economia. Surgem escritórios de advocacia, arquitetura, 

engenharia, cresce o setor de hotelaria para atender o fluxo de pessoas que se dirige a cidade e 

próximos aos hotéis encontram-se lan houses e cafés.  

A cidade gerou em 2012, aproximadamente 1.200 empregos formais segundo o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sendo distribuídos, sobretudo, 

entre serviços, comércio e construção civil, com destaque para os meses de março (538 novos 

empregos) e maio (604 novos empregos) liderando o ranking do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

 Quanto maior a precarização do trabalho, maior a tendência de fixação da residência e 

a mobilidade em direção ao trabalho daqueles que trabalham na família, sem o devido 

acompanhamento de seus outros membros. Muito embora a oferta total de trabalho, seja 

excessiva em relação à demanda, há que distinguir a fração dessa demanda que requisita uma 

qualificação maior do trabalho, para certas atividades específicas. Porém, como o nível médio 

e absoluto de qualificação é bastante deficiente, passa a ocorrer uma inversão de situação, 

fazendo que as taxas de salários de trabalho qualificado se elevem, criando um grupo 

privilegiado dentro da própria força de trabalho. Isto, porém, é relativizado no tempo e no 

estado de desenvolvimento em que se encontra tal sistema (CANO, 1998, p. 63).  

 Entretanto, esses trabalhadores qualificados têm uma válvula de escape, tal não ocorre, 

porém, com os trabalhadores não-qualificados. Estes, ao se defrontarem com o escassez de 

oferta no mercado, não têm outra alternativa senão o desemprego ou, na melhor das hipóteses, 

exercer atividades marginais em termos de salários ou ocupação, criando-se assim o chamado 

desemprego disfarçado ou oculto. “Desemprego aberto e desemprego oculto são efeitos 

decorrentes da dinâmica do processo de acumulação de capital” (CANO, 1998, p. 64). Para o 

mesmo autor: 

 

As famílias, portanto são os proprietários dos “fatores” de produção: os 
trabalhadores como donos da força de trabalho e os demais proprietários que 
são os detentores de capital e recursos naturais. As famílias cedem, 
emprestam ou vendem os chamados serviços de fatores – a força de trabalho, 
o uso do capital e dos recursos naturais – por meio do “mercado de 
serviços”, as unidades produtoras, mediante o pagamento monetário que se 
estabelece por meio dos chamados preços dos serviços de fatores, que nada 
mais são do que a taxa de salários, a taxa de juros, lucros, aluguel ou renda 
proveniente da cessão do uso dos recursos naturais. (CANO, 1998, p.56-57) 
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Segundo Smith (1988, p 212), “no embasamento do padrão existente de 

desenvolvimento desigual está a lógica e a tendência do capital em direção àquilo que 

chamaremos de movimento em vaivém do capital”. Em Vitória da Conquista a centralidade é 

resultante do arranjo estrutural e espacial da rede urbana que se configurou na região. Isso 

pode ser considerado a partir do desenvolvimento desigual na produção do espaço, 

potencializando vantagens locacionais, imprimindo e acentuando a divisão social e territorial 

do trabalho e aumentando a circulação de mercadorias. 
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2.  MOBILIDADE POPULACIONAL: UMA BREVE REFLEXÃO 
 

O homem mora talvez menos, ou mora muito tempo, mas ele mora: mesmo 
que ele seja desempregado ou migrante. A ‘residência’, o lugar de trabalho, 
por mais breve que sejam, são quadros de vida que têm peso na produção do 
homem (SANTOS, 2002, p.328). 

 

 

 Ao longo da história, a mobilidade populacional desempenhou funções diferentes em 

cada sociedade. Nas sociedades primitivas, a mobilidade representava uma forma de 

sobrevivência para as populações itinerantes que precisavam se deslocar para encontrar 

alimentos e terras férteis. 

 O homem sempre se deslocou, seja fugindo das guerras ou atraídos por melhores 

condições de vida. Na sociedade capitalista o trabalhador, submisso ao capital e desprovido de 

outros bens, encontra, como forma de sobrevivência, a venda do bem de que dispõe: a sua 

força de trabalho. A mobilidade representa, portanto, um meio para a reprodução do capital, 

uma vez que uma força de trabalho “livre” e “móvel” torna-se essencial para o processo de 

acumulação e representa para o trabalhador uma condição vital. A migração apresenta uma 

feição econômica, fruto de uma decisão subjetiva e racional do trabalhador (GUIZZO e 

ROCHA, 2008). 

 Esta complexidade está ligada à própria concepção do conceito de migração. Os 

estudos populacionais apresentam uma variedade de discussões e posicionamentos. Segundo 

Elizaga (1980), não existe de fato uma teoria compreensiva ou um marco de referência 

sistemático para orientar, organizar e avaliar as investigações. O migrante e a migração são 

passíveis de várias definições, em função de muitos elementos como, por exemplo, o tempo 

de permanência no local de residência e a distância percorrida no trajeto da migração.  

 Segundo Silva I. (2008), mobilidade pressupõe instabilidade, volubilidade, um estado 

de coisas que obedece às leis gerais do movimento. Os séculos XVII e XVIII marcaram os 

primeiros estudos sobre o homem e a vida em sociedade. A partir de então, se ampliam as 

viagens intercontinentais impulsionadas pelas transformações espaciais e sociais provenientes 

da Revolução Industrial e, consequentemente, do advento do capitalismo industrial. Essas 

expedições também tiveram apoio das sociedades geográficas que se multiplicaram e que se 

engajaram no projeto de expansão colonial ou territorial de seus países. “No entanto, o desafio 

não era só enfrentar mares e desbravar continentes, era, também, o de sistematizar o 

conhecimento acerca dos lugares” (LENCIONI, 2003, p. 76). A autora ainda afirma que “o 
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conhecimento dos lugares não se constituía em motivação apenas para os viajantes, 

exploradores e cientistas. Era de interesse prioritário para o poder político e econômico do 

Estado Nação” (LENCIONI, 2003, p.74). 

 Os processos migratórios que ocorreram nos séculos XIX e XX se referem à 

mobilização de grandes levas populacionais europeias a diferentes destinos nas Américas e 

foram motivadas, a princípio, por eventos e processos que se desenrolaram numa perspectiva 

mais geral pelo continente europeu, como conflitos armados, crises econômicas e agrárias. A 

criação dos impérios coloniais da Época Moderna deu impulso ao reconhecimento das novas 

terras. As necessidades impostas pela grande indústria, nascida da Revolução Industrial, a 

crescente busca de matérias-primas e a urgência de conhecer os recursos naturais e 

econômicos valorizaram os estudos sobre os lugares (LENCIONI, 2003). 

 No século XX, muitas estratégias de produção e reprodução do capital passaram por 

transformações que, por sua vez, afetaram a organização do espaço da indústria e a 

localização dos empreendimentos industriais no território mundial, ampliando ainda mais os 

fluxos migratórios. 

 A mobilidade sempre foi um empreendimento controlado e instituído politicamente. 

Todo esforço era dirigido para a formulação de teorias e conceitos gerais que possibilitassem 

a construção de generalizações e abstrações. A preocupação com as análises particulares, que 

remontava aos gregos foi colocada em segundo plano. Assim, a busca de princípios gerais 

tornou-se prioridade, conduzindo o homem a pensar a sociedade humana não em suas 

particularidades, mas em sua perspectiva geral (LENCIONI, 2003). 

 A Geografia acompanha o fenômeno da mobilidade desde a antiguidade até os dias 

atuais. A compreensão do próprio fenômeno de povoamento não é possível sem a análise das 

questões migratórias, portanto, se faz necessário um resgate teórico acerca das principais 

contribuições da Geografia, na tentativa de buscar elementos para uma possível conceituação 

e contextualização da mobilidade que ocorre no espaço geográfico.  

 Com a escola alemã, Ratzel enfatizava que a sociedade era um organismo e se 

organizava em Estados para os quais o espaço era a fonte de vida (teoria do espaço vital). A 

cadeia do raciocínio, em Ratzel, era linear: os homens agrupavam-se em sociedade sendo que 

a sociedade era o Estado e esse um organismo (MOREIRA, 1994). 

 Nessa ideia, tem origem o interesse de Ratzel pelo movimento dos homens na 

superfície terrestre e a afirmação de que a Geografia deveria se voltar para o estudo da 

distribuição da população e das regiões do ecúmeno. O autor considerava que o homem, como 

uma espécie entre os seres vivos, procurava ampliar seu território à custa dos vizinhos.  
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A existência humana é garantida pelo trabalho dos homens. Sob o capitalismo, o 

trabalho subordina-se ao capital. Como a internacionalização do capital é a mundialização das 

relações de produção, o capitalismo experimenta a substituição das relações de produção pré-

capitalistas em diferentes cantos do mundo, tornando-as relações capitalistas e intensifica a 

proletarização da força de trabalho em escala mundial. Essa, portanto, motivará o aguçamento 

das contradições entre capital e trabalho em nível internacional, (MOREIRA, 1994) e os 

deslocamentos tornam-se cada vez mais frequentes entre capital e trabalho. 

 Nesse contexto, o estudo das questões migratórias foi intensificado a partir de 

pesquisas e da produção acadêmica em diferentes áreas, sobretudo na Geografia, que insere o 

território na abordagem das migrações, com as diferenças acarretadas nas mudanças de 

territórios, a desterritorialização, a produção do espaço em redes interligando o local, 

regional, nacional e internacional, as transferências de renda, entre outros temas. 

 

  2.1 Diversas faces do estudo sobre mobilidade 
 

 Segundo Silva I. (2008), os estudos sobre mobilidade se baseiam em três premissas: a 

primeira diz respeito a mobilidade referente a deslocamentos populacionais com razões 

distintas e complexas. Muda-se de um lugar para outro por causa do trabalho, de guerras e 

catástrofes ambientais, por exemplo. 

 A segunda premissa visa definir o valor determinante da mobilidade populacional que 

tem seu nexo explicativo primacial na economia política. “Por isso o entendimento da questão 

passa pelo materialismo histórico dialético de Marx.” (SILVA I., 2008, p.29). A terceira 

ressalta a pretensão de explicar a migração moderna como sendo a marcha incessante de 

indivíduos “livres como passarinhos”, mas presos a uma inadiável necessidade de escolha que 

não é outra coisa senão encontrar a quem vender a sua força de trabalho, mesmo quando se 

tornem mais escassos os compradores dessas mercadorias (SILVA I., 2008). 

 Ao analisar a migração rural-urbana, Singer (1976) observava que os fatores de 

atração associavam-se aos requerimentos de mão-de-obra decorrente da expansão das 

atividades urbanas. Por outro lado, os fatores de expulsão podiam ser de dois tipos: advindos 

da penetração do capitalismo no campo que provocaria desemprego, pela expropriação de 

pequenos produtores e aumento da produtividade; ou derivados da estagnação, geralmente 

associados à pressão demográfica sobre áreas de economia de subsistência, cercadas por 

latifúndios.  
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 Singer (1976) considera que a desigualdade regional é motor principal das migrações 

internas que acompanham a industrialização nos moldes capitalistas. O autor ainda classifica 

as diversas correntes teóricas sobre a mobilidade subdividindo em três troncos teóricos: os 

modelos neoclássicos contemporâneos, a perspectiva histórico-estrutural e a mobilidade da 

força de trabalho.  

 

2.1.1 Os modelos neoclássicos contemporâneos 
 

 A visão neoclássica privilegiava a livre decisão do indivíduo que ao migrar buscava 

uma melhor condição de vida. Esta abordagem indicava que a mobilidade tinha um caráter 

endógeno e individualista, pois era reservada ao homem a escolha de migrar e esse não se 

sentia forçado pela conjuntura econômica vigente. 

 Os estudos neoclássicos eram descritivos, fazendo uso principalmente de dados 

mensuráveis e poucas reflexões das suas causas e efeitos, contribuindo assim para minimizar 

as discussões sobre o fenômeno da mobilidade. 

 A migração, de acordo com esse modelo, não tem uma concepção apenas 

demográfica, mas, sobretudo econômica, representando deslocamentos espaciais de 

trabalhadores no espaço geográfico respeitando, entre outros fatores, as diferenças de salário e 

de oportunidade de emprego, a decisão racional do indivíduo analisando custos de 

permanência e mudança. 

 A visão neoclássica coloca os espaços como locais “equilibrados ou desequilibrados”, 

segundo Póvoa Neto (1997). Sob esta ótica, a mobilidade geográfica dos trabalhadores 

acontece em função de desequilíbrios espaciais dos fatores de produção (terra, capital e 

recursos naturais), sendo o indivíduo, a única unidade de análise. Uma das falhas desse 

modelo é que ao centralizar suas análises no ato puramente individual, não são analisadas as 

causas estruturais do processo de migração, bem como as consequências sociais desses 

deslocamentos. Ao considerar que ao indivíduo cabe a decisão soberana no ato de migrar, os 

condicionantes da estrutura na qual ele está inserido deixam de ser apontados. A esses 

condicionantes, Singer (1976) chama de fatores de expulsão.  

 O modelo neoclássico também afirma em seus estudos que a migração impulsiona a 

diminuição das desigualdades regionais. O migrante é um portador de trabalho, fator positivo 

que, combinado com os fatores terra e capital, apresenta interesses para os processos de 

desenvolvimento econômico. A migração possibilita transferência de excedentes 

populacionais e, como consequência das diferenças regionais, tem papel decisivo na 
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eliminação dessas mesmas diferenças, atuando como fator corretivo dos desequilíbrios 

socioeconômicos no espaço. Portanto, “é recusada a ideia de que a desigualdade estrutural 

causa imperfeição e, por isso, entende-se que há uma propensão natural da força de trabalho 

ao movimento, logo que a diferenciação social se manifesta em nível do espaço” (SALIM, 

1992, p. 123). Os fluxos migratórios fizeram com que algumas localidades tivessem um 

aumento de população migrante em detrimento do esvaziamento em outras. 

 A abordagem neoclássica não é considerada uma proposta adequada para o estudo dos 

movimentos migratórios nos países subdesenvolvidos (BRAGA, 2006) por ter outra realidade 

econômica quando comparada a dos países desenvolvidos. O modelo neoclássico traz 

implícita a desigualdade estrutural, além da tendência natural da força de trabalho, 

manifestando uma diferenciação em nível de espaço, como afirma Gaudemar (1977). 

 Os modelos neoclássicos contemporâneos dominaram os estudos populacionais até a 

década de 1970, sendo relevantes os trabalhos de Ravenstein (1885), Everett Lee (1966), 

François Perroux (1967) e M. P. Todaro (1969) e que embora as críticas estabelecidas aos 

modelos neoclássicos, também se insere na contextualização dos movimentos populacionais 

daquele período. 

 

               2.1.1.1 Migração na visão de Ravenstein 
 
 A ascensão da era industrial, durante a segunda metade do século XIX, revolucionou 

os padrões de vida e de trabalho para milhões de pessoas que, em toda a Europa e América do 

Norte, saíram em busca de uma vida melhor. 

 Ravenstein, geógrafo e cartógrafo inglês, foi um dos precursores da teoria migratória, 

citados em trabalhos nas diferentes Ciências Sociais. Em 1885, descreveu uma série de "leis 

de migração" que tentou explicar e prever padrões de migração dentro e entre as nações. A 

natureza desses estudos representa grande importância, pois traz uma análise empírica dos 

fenômenos migratórios e vários dos temas elucidados pelo autor são posteriormente estudados 

como classificações de migrantes (temporários, de curta e média distância, entre outros), 

migrações por etapas, regiões de atração e repulsão, efeito da distância, contracorrentes e ação 

de estímulos econômicos. 

 As migrações, segundo Ravenstein (1980), tendiam a gerar movimentos sucessivos a 

partir de áreas próximas a um centro industrial e/ou comercial e propagar-se em círculos, 

envolvendo um maior número de áreas de origem, num movimento em sentido rural-urbano. 
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 Ravenstein (1980) pronunciou-se favoravelmente à migração, por considerá-la um 

estímulo ao crescimento industrial, ao transferir mão-de-obra de regiões com escassas 

oportunidades econômicas para regiões com melhores oportunidades e contribuir, ao mesmo 

tempo, para a elevação dos níveis de vida dos migrantes. 

 As “Leis de Migração” estão associadas às atividades econômicas, sobretudo no que 

se refere ao trabalho. O desejo inerente à maioria dos homens de superar-se em todos os 

aspectos materiais constitui o principal impulso da migração, numa busca incessante pelo 

equilíbrio entre oferta e demanda de mão-de-obra (RAVENSTEIN, 1980). 

 As leis da migração perduraram nos estudos populacionais por mais de cem anos. Suas 

análises estavam voltadas à compreensão da influência das distâncias, ajuste na direção dos 

grandes centros de comércio e indústria para absorver os migrantes, migrações por etapa, 

configuração de correntes e contracorrentes. 

 Dentre as leis de migração formuladas por Ravenstein, destaca-se o processo de 

dispersão (saída) e absorção (entrada) da população de um lugar como sendo inverso, embora 

apresentasse características semelhantes. Em seus estudos, foi capaz de gerar fluxos de 

população de base entre os centros de dispersão e de absorção e constatou que os lugares de 

absorção referiam-se aos grandes centros de indústria e os de dispersão em sua maioria, as 

áreas agrícolas. Mesmo aqueles que se afastavam das áreas de absorção teriam sido removido 

para os subúrbios, mas não deixaram a metrópole, assim “cada corrente principal da migração 

produz uma compensação (contracorrente)” (RAVENSTEIN, 1980, p.11). 

 Outra lei de migração está relacionada aos nativos das cidades, que segundo 

Ravenstein (1980), são menos vulneráveis à migração do que os das zonas rurais do país. Isso 

pode ser ilustrado no simples fato de que a maioria da população das cidades aumenta muito 

mais rapidamente do que a dos distritos rurais. 

 Mais uma afirmativa de Ravenstein (1980, p.11) é que “as fêmeas são mais 

migratórias que os machos”. Essa lei constata de que a migração feminina tende a ser maior, 

em volume, do que a migração masculina. A maioria saia em busca de serviços domésticos e 

o restante buscava uma forma de encontrar um emprego em lojas e fábricas. 

 Ravenstein (1980) ainda demonstrou que a maioria dos emigrantes se move numa 

distância relativamente curta do lugar de origem e ressaltou que os deslocamentos aconteciam 

em todo o país e que as cidades grandes e centros de indústria eram os destinos que os 

migrantes da zona rural buscavam com mais frequência. 

 Após os trabalhos de Ravenstein, houve uma estagnação nos estudos de mobilidade, 

quando economistas, sociólogos e historiadores, pouco, ou quase nada, produziram nesta 
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temática. Isso porque, dentre outras razões, os movimentos migratórios internacionais, 

intensos no final do século XIX e início do século XX, não teriam suscitado formulações 

teóricas sistemáticas.  

   

2.1.1.2 Migração segundo Everett Lee 

 A “teoria da migração”, de Everett Lee, data de 1966 e pretendia mostrar uma 

generalização da migração ocorrida em todas as sociedades urbano-industriais. Lee ofereceu 

um novo paradigma aos estudos populacionais quando partiu da ideia de que a decisão do 

indivíduo em migrar estava vinculada a um raciocínio e envolvia um conjunto de fatores 

negativos e positivos nas áreas de origem e destino dos migrantes. A utilização dos termos 

“fatores de atração” e “fatores de expulsão” pela literatura especializada em assuntos de 

população, é também resultante dos seus estudos. O autor ressalta: 

 
A relação entre corrente e contracorrente migratória é analisada com base na 
similaridade [...] da origem e do destino. A migração é considerada seletiva e 
o grau de seletividade depende do número de fatores dos quais 
frequentemente dão uma seleção bimodal. (LEE, 1966, p 47) 

 
 As variações do volume de migração estão relacionadas com a diversidade das regiões 

e da população que a habita e com o grau de dificuldade dos obstáculos e das flutuações da 

economia (LEE, 1966). O autor afirma que os movimentos contínuos dos nômades e dos 

trabalhadores migratórios, para os quais não existe residência durante período prolongado, 

como também os deslocamentos temporários não são incluídos, entre os deslocamentos 

migratórios. Lee (1966), como defensor do modelo neoclássico, ressalta o ato migratório 

como sendo voluntário, portanto, toda migração forçada não é agrupada com as migrações 

livres que o autor entende como o deslocamento populacional no espaço, realizado segundo a 

vontade e decisão própria dos migrantes. 

 Os migrantes voluntários, apesar de serem influenciados por um conjunto de 

obstáculos como, por exemplo, à distância a ser percorrida e uma série de fatores pessoais, 

continuam tendo a possibilidade de escolha, o que não ocorre nas migrações forçadas.  

 A teoria da migração de Everett Lee, apesar de ser um modelo neoclássico, é bem 

mais aceita nos dias atuais e segundo ela os fatores que entram na decisão de migrar e o 

processo de migração, podem ser resumidos em três pontos: o volume da migração, o fluxo e 

o refluxo e as características dos migrantes. 

 O volume da migração varia de acordo com a diversificação entre as áreas e a 

população, além da capacidade de superar os obstáculos oscilando conforme a dinâmica do 
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setor econômico e o desenvolvimento da área ou do país. O fluxo e refluxo considera que, 

para cada corrente migratória, desenvolve-se uma contra-corrente, a qual varia conforme a 

dinamicidade econômica de cada região. Sobre as características dos migrantes, o autor 

ressalta que os movimentos migratórios são seletivos e os migrantes que respondem à atração 

(fatores positivos) constituem seleção positiva, enquanto os que respondem à repulsão (fatores 

negativos) do local de origem constituem uma seleção negativa (LEE, 1966). 

 Os estudos desenvolvidos por Lee enfatizaram em seus modelos a questão do trabalho. 

Segundo Lee (1966), as mudanças econômicas provocaram transformações estruturais nas 

relações de trabalho e a principal consequência destas inovações refletiu e ainda reflete na 

ordem da mobilidade do trabalho, quando a mão-de-obra rural (trabalho tradicional) se 

desloca para o espaço urbano (trabalho moderno), realizando o êxodo-rural. 

 

               2.1.1.2 A teoria de Todaro sobre migração 
 
 Para Todaro (1979), o desempenho econômico que países desenvolvidos como 

Estados Unidos e os da Europa Ocidental conheceram esteve diretamente relacionado à 

transferência de mão-de-obra das áreas rurais para as urbanas. O setor rural dominado pelas 

atividades agrícolas e o setor urbano como espaço de desenvolvimento industrial 

determinaram por uma redistribuição da mão-de-obra, o que aconteceu de forma gradual da 

primeira para a segunda espacialidade, através do êxodo rural.  

 Os fatores que influenciam na decisão de migrar são vários e complexos: os sociais 

com base no desejo dos migrantes de se libertarem das restrições tradicionais das 

organizações sociais, os fatores físicos, inclusive clima e desastres meteorológicos como 

inundações e secas, os fatores demográficos incluindo a redução das taxas de mortalidade e a 

concomitante elevação das taxas de crescimento da população rural, os fatores culturais 

através da segurança dos relacionamentos da família ampliada urbana e a atração que as 

cidades exercem e os fatores de comunicação, resultantes de melhor transporte, do sistema 

educacional voltado para a cidade e do impacto modernizador da introdução do rádio, 

televisão e cinema. (TODARO, 1979) 

 A explicação para o fenômeno migratório, segundo Todaro, tem quatro características 

básicas: a primeira ressalta que a migração é estimulada, antes de tudo, por considerações 

econômicas racionais de custo e benefícios relativos, principalmente financeiros, mas também 

psicológicos. A segunda afirma que a decisão de migrar depende dos diferenciais de salário 

(salários esperados e o salário real), portanto, tem fundamento econômico. A terceira diz que 
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a probabilidade de obter emprego urbano é inversamente proporcional à taxa de desemprego 

urbano. Ao tomar a decisão de migrar, a pessoa deve ponderar as probabilidades e os riscos de 

ficar desempregado ou subempregado por muito tempo. E por fim, destaca que as taxas de 

migração superiores às taxas de crescimento da oportunidade de emprego urbano não só são 

possíveis como racionais (TODARO, 1979). 

 Tendo em vista que a migração é um processo seletivo que afeta as pessoas 

possuidoras de determinadas características econômicas, sociais, educacionais e 

demográficas, a relativa influência dos fatores econômicos e não econômicos pode variar não 

somente entre as nações e regiões, mas também dentro de populações e áreas geográficas 

definidas.  

 Segundo Todaro (1979), grande parte da teoria pioneira sobre migração, tende a 

enfocar fatores sociais, culturais, psicológicos, mas sem avaliar com cuidado, a importância 

de variáveis econômicas. Diante desse contexto, o autor apresenta uma teoria econômica para 

o Terceiro Mundo, relacionada com processos econômicos e políticos necessários para 

efetivar rápidas transformações estruturais e institucionais de sociedades inteiras de uma 

maneira que levará com maior eficiência os tratos do desenvolvimento econômico aos mais 

amplos segmentos das populações.  

 Nessa teoria, Todaro (1979) ressalta que nos países pobres a preocupação principal 

concentrou-se na questão do crescimento versus distribuição de renda. Muitos países do 

Terceiro Mundo que apresentaram taxas relativamente altas de crescimento econômico, para 

seus padrões históricos da década de 1960, começaram a se dar conta que tal crescimento 

tinha trazido poucos benefícios significativos para a sua população pobre.  

  Portanto, “o crescimento excessivo pode causar, ou ser o resultado, do excessivo 

materialismo, da excessiva mobilidade populacional, da excessiva desigualdade de renda, ou 

outros mais” (TODARO, 1979, p. 205). As altas taxas de crescimento econômico e níveis de 

crescimento de renda per capita não implicam necessariamente no desenvolvimento 

econômico no sentido de melhores níveis de vida para a população como um todo.  

 A problemática do crescimento populacional não é simplesmente uma questão de 

números, mas referem-se também a qualidade de vida humana e mais: 

 
prosperidade no lugar da pobreza, educação no lugar da ignorância, saúde no 
lugar da morte, beleza do meio ambiente no lugar da sua deterioração, plenas 
oportunidades para as próximas gerações de crianças no lugar das atuais 
limitações. As mudanças populacionais caso sejam favoráveis, abrem as 
opções do homem e ampliam as suas escolhas. Assim a política populacional 
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não é um fim, mas somente um meio – um meio de se obter a uma vida 
melhor (TODARO, 1979, p. 257). 

 
 Os países que têm se esforçado para diminuir a desigualdade da distribuição de renda 

podem ser mais capazes de começar a reduzir suas taxas de natalidade do que  aqueles países 

nos quais os benefícios do crescimento são mais desigualmente distribuídos. 

A premissa básica do modelo de Todaro é que os migrantes avaliam as várias 

oportunidades que lhes são abertas no mercado de trabalho, tais como entre o setor rural e 

urbano e escolhem a que maximiza os ganhos “esperados” com a migração. “Num ambiente 

de pleno emprego, a decisão de migrar pode ser firmada unicamente na obtenção do emprego 

de maior remuneração, onde quer que apareça” (TODARO, 1979, p. 327). 

 Além do número absoluto de pessoas e seus níveis de qualificação, é também 

importante observar os níveis culturais, suas posturas em relação ao trabalho e seus desejos de 

aperfeiçoamento. O nível de qualificação administrativa determinará, muitas vezes, a 

capacidade do setor público para alterar a estrutura de produção e o período de tempo em que 

tais alterações poderão ocorrer. Todaro afirma: 

 

Uma vez que a maioria destes migrantes muda-se em caráter permanente, 
esta perversa “evasão de cérebros” representa não apenas uma perda de 
valiosos recursos humanos, mas também, e o que é mais importante, uma 
perda de um fator produtivo que se poderia demonstrar ser uma séria 
restrição ao progresso econômico futuro do Terceiro Mundo. (TODARO, 
1979, p. 198) 
 
 

 Este estudo de Todaro reflete uma realidade ainda vivenciada nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. Esses países possuem carência de pessoal qualificado e 

muitos cientistas, engenheiros, médicos e outros profissionais altamente treinados deixam o 

país para trabalhar nos EUA e na Europa. Este fenômeno, que Todaro classificou como 

evasão de cérebros tem merecido muita discussão, tanto acadêmica quanto em foros 

internacionais de debate sobre o desenvolvimento. 

 Segundo Silva (2008), as razões básicas para a fuga de cérebros, conforme a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) são, pois, a disparidade nos níveis de vida, nos 

salários, no acesso à tecnologia avançada e ainda as condições políticas mais estáveis dos 

países desenvolvidos e, sobretudo o maior investimento em pesquisa, atraindo os talentos das 

áreas da ciência em que ocorrem mais investimentos.  

 Todaro (1979) defende a perfeita associabilidade entre industrialização e urbanização, 

em que ambos se relacionam numa forma de interdependência mútua. A migração, nesse 
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caso, apresenta um caráter econômico, analisando pontos positivos e negativos do ato de 

migrar, mas segundo o autor, fruto de uma decisão do trabalhador. Muitos dos problemas 

populacionais surgem não do seu tamanho total, porém da sua concentração especialmente em 

áreas urbanas, como uma consequência da acelerada migração rural-urbana.  

 O modelo de Todaro (1979) considera a mobilidade um meio de ajustamento propício 

para o mercado de trabalho. Desta forma, o trabalhador rural deixa o campo e se desloca para 

a cidade se houver vantagem material neste processo, o que se concretiza, diante da 

comparação salarial e de uma avaliação entre o custo e possibilidade de encontrar emprego. 

 Os estudos neoclássicos privilegiaram o caráter quantitativo de análise, fazendo uso da 

demografia como instrumento de trabalho, não considerando as diversas ordens de fatores que 

interferem na decisão de se deslocar. 

  2.1.2 A perspectiva histórico-estrutural 

 Os anos 1970 configuraram um marco nos estudos de mobilidade, quando a 

perspectiva histórico-estrutural tornou-se relevante e os estudos neoclássicos minimizaram em 

importância. Estes enfoques destinados aos estudos de mobilidade da população também 

correspondem à construção do pensamento geográfico, quando emerge a Geografia Crítica. 

 Com base nas limitações das propostas da teoria neoclássica com o enfoque da 

modernização, a análise sob a perspectiva histórico-estrutural ganha destaque na busca de 

“[...] compreender a migração como consequência dos processos de desenvolvimento na 

sociedade capitalista, distinguindo certas características estruturais de momentos históricos 

específicos” (BRAGA, 2006, p. 79). 

Os teóricos adeptos desse tronco, como Quijano (1968), Singer, (1980), Oliveira; 

Stern (1980), Ferreira (1986), Salim (1992), Póvoa-Neto (1997), entre outros veem a 

migração como fenômeno social que emana de estruturas societárias geograficamente 

delimitadas. 

 Essa perspectiva trouxe para análise outros pontos de discussão sobre migração e 

procurou determinar as características históricas específicas do fenômeno da migração 

interna, no contexto do desenvolvimento capitalista e adquirindo características específicas ao 

longo da história.  

 Um problema relacionado a essa perspectiva deve-se ao fato de analisar a migração 

como um fenômeno social e, portanto, desvalorizar a realização de pesquisas junto a 

migrantes, visto que as pessoas não trazem, apesar de serem fonte de informação, explicações 

a respeito dos processos pelos quais passaram. Outro aspecto conflituoso desse tronco teórico 
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é a dificuldade de conciliar os níveis macro e micro, pois as pessoas que antes estavam 

inseridas em estruturas sociais tradicionais agora se veem obrigados a se conduzirem ao 

mercado de trabalho capitalista. 

 Segundo Salim (1992), o tronco teórico da análise histórico-estrutural vê a migração 

não como um ato soberano do indivíduo ou soma de escolhas individuais, mas como 

fenômeno social em que a unidade é a corrente ou fluxo composto por classes sociais ou 

grupos socioeconômicos. 

 A migração é movida pela desigualdade regional e ocorre geralmente para 

redimensioná-la, muitas vezes, no sentido de propiciar uma desigualdade ainda maior. 

Portanto, ganham visibilidade os estudos regionais ao analisarem as características estruturais 

das áreas de origem e encontrar explicações para a compreensão de deslocamentos que 

ocorreram no passado e no presente. As condições estruturais de nível social, econômico e 

político contextualizam a dinâmica populacional e definem a natureza e direção dos fluxos 

migratórios. 

 Dentro dessa perspectiva, a mobilidade do trabalho é determinada por fatores 

estruturais e a migração redistribui a força de trabalho segundo as necessidades especificas do 

processo de acumulação (SALIM, 1992). Enquanto no tronco teórico dos modelos 

neoclássicos contemporâneos a migração é reduzida ao nível do comportamento individual, 

na análise histórico-estrutural, a generalidade e a abrangência da unidade de análise são 

concebidas em termos de classes ou de grupos socioeconômicos. 

 Apesar das divergências, os enfoques sobre a migração são consensuais ao estabelecer 

que os fluxos migratórios originam-se no desequilíbrio espacial de natureza econômica, os 

quais produzem diferenciais de renda e de emprego, por exemplo, entre as áreas de origem e 

destino (SALIM, 1992).  

 A migração foi caracterizada por Singer (1976, p.217) “como um fenômeno social 

historicamente condicionado, tornando-se resultado do processo global de mudanças”. 

Portanto, ao se falar em mobilidade populacional faz-se uma associação imediata a 

contingentes carentes chegando às grandes cidades em busca da sobrevivência, dirigindo-se às 

periferias ou bolsões de pobreza dos centros urbanos, provocando o crescimento desordenado 

e descontrolado e representando a consequente concentração do capital e as acentuadas 

diferenças regionais.  

 Durante várias décadas, as migrações internas foram provenientes das áreas rurais para 

as cidades e, subsequentemente, para os subúrbios destas cidades. Recentemente, assiste-se ao 

crescimento das cidades menores (e áreas rurais) a taxas superiores às das grandes cidades. 



74 

 

Diante desse contexto, Beaujeu-Garnier (1980) traz para a ciência o conceito de migração 

pendular e analisa o fenômeno dos movimentos diários no interior da discussão sobre 

migrações para o trabalho.  

Segundo Beaujeu-Garnier (1980), a presença do homem em um lugar é transitória e 

inconstante, é o resultado de um desenvolvimento in situ e inúmeros deslocamentos não 

podem ser explicados sem levar em conta os fatores físicos, biológicos, econômicos, técnicos 

e psicológicos. A autora denomina os sujeitos desse processo como "migrantes diários" e 

admite que os movimentos diários estejam constantemente aumentando, quer em número, 

quer em distância. 

 

 2.1.3 A mobilidade do trabalho 

 Uma nova análise da migração no processo de acumulação capitalista é feita, sendo 

que a migração não pode ser encarada fora da realidade do trabalho social e sim como 

pressuposto econômico do mesmo. 

 O estudo baseia-se especialmente na teoria marxista do trabalho. A análise leva em 

consideração a relação capital/trabalho e a produção e reprodução ampliada desta. Enquanto 

os dois primeiros troncos (neoclássico e histórico-estrutural) analisam as consequências ou os 

reflexos das correntes migratórias, neste, a migração passa a atuar como agente de 

transformação. 

 As pesquisas calcadas na dialética contida no marxismo vieram contribuir para os 

estudos migratórios por meio da possibilidade de romper com o caráter dual das análises 

(fatores de atração e repulsão), até então, empreendidas e, deste modo, permitiram uma 

apreciação mais conjuntural. 

 A dimensão espacial como um conjunto de relações sociais cede lugar a uma análise 

da mobilidade da força de trabalho, embora os estudos realizados a respeito do conceito de 

migração, muitas vezes, são superficiais e tem várias limitações e entraves, refletindo a 

complexidade do assunto. 

 Nessa concepção, a população se desloca porque o espaço se estrutura para colocá-la 

em movimento e assim a força de trabalho adquire a característica da mobilidade. Enquanto 

na teoria clássica prevalece a liberdade para escolher migrar, nesse tronco teórico, o 

deslocamento se faz como estratégia de sobrevivência. Em lugar dos problemas estruturais 



75 

 

serem os causadores do deslocamento, a mobilidade se liga à produtividade e à expansão 

física do capital, as quais exercem um papel essencial no processo de acumulação.  

 Uma sociedade produtora de mercadorias que ainda se sustenta no trabalho humano se 

ressente quando não consegue dar conta de absorver parte da mão-de-obra disponível. Dessa 

maneira, segundo Alves (2004), cada vez mais um volume de trabalhadores se põe em 

movimento, deslocando-se para onde ainda vislumbra possibilidades de alcançar um posto de 

trabalho, mesmo que isso seja apenas um ato visionário. 

 A mobilidade se tornou praticamente uma regra, sendo que o movimento se sobrepõe 

ao repouso e os homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Além do mais, a 

mobilidade alcança:  

 
[...] também os produtos, as mercadorias, as imagens, as idéias. Tudo voa. 
Daí a idéia de desterritorialização. O homem mora talvez menos, ou mora 
muito tempo, mas ele mora: mesmo que ele seja desempregado ou migrante. 
A ‘residência’, o lugar de trabalho, por mais breve que sejam, são quadros de 
vida que têm peso na produção do homem (SANTOS, M., 2002, p.328). 
 

 
 Nos estudos migratórios aparece sempre o raciocínio sobre quem sai e quem fica. A 

lógica da atração e da repulsão se transfere, agora, para a capacidade de retenção e para o 

caráter seletivo da fixação e do destino dos que não conseguem ficar. Quanto maior à 

distância a ser percorrida e o tempo destinado à permanência no local de destino, maiores 

serão as dificuldades e barreiras a serem vencidas. Os migrantes procuram se fixar nos países 

de destino e nas cidades que mais oferecem possibilidades de emprego ou de qualquer outra 

forma de ganho. 

 A retenção migratória estaria associada aos níveis hierárquicos dos centros urbanos e 

aos níveis socioeconômicos dos migrantes, partindo do princípio que tanto maior o nível 

socioeconômico, maior será a probabilidade de permanecer fixado. A migração seria vista 

como uma estratégia para as pessoas maximizarem o seu acesso às oportunidades 

irregularmente repartidas no espaço e desigualmente disponíveis no tempo. Muitas vezes, é 

impulsionada por uma ilusão, na tentativa de mudar de vida e conseguir uma ascensão social. 

 A abordagem que se refere à mobilidade da força de trabalho surge da oposição entre 

os que defendem uma explicação da migração em termos de níveis de salários (visão 

neoclássica ou comportamental racionalista) e os que privilegiam os aspectos estruturais 

(visão histórico-estrutural ou concepção estrutural). 

 O movimento migratório revela a constituição das disparidades e desigualdades 

espaciais e sobre este espaço desigualmente organizado e articulado compreende-se a 
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coexistência de processos espaciais, em que se realizam novos e outros tipos de fluxos 

migratórios. A atenção dada às migrações leva necessariamente as condições em que ocorre a 

produção e se estruturam as relações de trabalho, em um determinado espaço. Acrescenta-se 

ainda a essa noção de mobilidade que é essencialmente o deslocamento humano de uma parte 

para outra região geográfica, provocando rebatimentos no espaço geográfico. 

 

2.2 Mobilidade populacional e seus rebatimentos no espaço geográfico 
 

 A tecnologia voltada para a produção agrícola, a democratização do uso dos sistemas 

informacionais, o aporte de novos investimentos nas cidades e um nicho de mão-de-obra 

barata criam condições de localização de investimentos no setor produtivo em cidades, cuja 

contrapartida locacional fica dependente, entre outros elementos, da infraestrutura viária. 

Santos e Silveira (2002, p.167) ressaltam: 

 
A criação de fixos produtivos leva ao surgimento de fluxos que, por sua vez, 
exigem fixos para banalizar o seu próprio movimento. É a dialética entre a 
frequência e a espessura dos movimentos no período contemporâneo e a 
construção e modernização dos aeroportos, portos, estradas, ferrovias e 
hidrovias. 
 

 
 A redução dos custos de transportes e a facilidade crescente na ligação entre lugares 

permitem um crescimento da mobilidade em grande escala. A infraestrutura de transportes e o 

sistema de comunicação intensificaram o fluxo de pessoas para os núcleos urbanos que 

dependendo do nível socioeconômico e educacional estariam mais ou menos aptas a se 

fixarem ou partirem para uma nova etapa migratória (LEVY, 2001).  

 Segundo Conceição (2007), a intervenção estatal na estrutura das relações capital e 

trabalho transformaram a estrutura regional centro-periferia, tornando o país urbano. Isto se 

deu com a intensa metropolização, reproduzindo as desigualdades sociais em níveis locais e 

sub-regionais. As grandes cidades passaram a ser foco de concentrações populacionais, em 

sua grande maioria de migrantes, pequenos produtores expulsos do campo frente à 

modernização agrícola e a concentração da terra. A dispersão da população, da migração, das 

atividades econômicas parece se traduzir em um novo contexto polarizado. Assim, 

 

 
Os movimentos pendulares da população reforçam o processo de 
urbanização aumentando o leque de opções na estrutura de preferência entre 
o viver e o trabalhar espalhados pelo interior. Mesmo que se queira atribuir a 
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este fenômeno a denominação de “periferização” de população torna-se 
necessário incorporar neste processo não apenas o fenômeno de expulsão da 
população do núcleo para a periferia (conceito tradicional), mas também a 
diversificação dos movimentos intra-urbanos com o aumento dos 
movimentos migratórios entre áreas periféricas e a intensificação dos 
deslocamentos pendulares (BAENINGER, 1999, p.71). 
 

 
 O estudo da mobilidade tem sido afetado por fenômenos novos e tradicionais, entre os 

quais é possível citar o turismo, o trabalho sazonal agrícola, a migração de retorno (interna e 

internacional), o alojamento durante a semana de trabalho e posterior retorno à casa da família 

durante o fim de semana. Esses fenômenos formam a dimensão espacial (distância) e 

temporal (frequência / permanência no destino) da mobilidade (IZQUIERDO, 2008). 

 A compreensão do conceito de mobilidade do trabalho pressupõe o entendimento que 

os deslocamentos humanos estão submetidos às exigências e necessidades do capital, sempre 

em primeiro plano (SILVA I., 2008). A economia vivenciada nas relações de classe, no 

suposto equilíbrio gerado pela migração, na mobilidade perfeita do trabalho, é uma forma de 

justificar todas as políticas de mobilidade forçada (GAUDEMAR, 1977, p.179) e o migrante, 

enquanto sujeito da mobilidade, está inserido em uma estrutura social, política e econômica 

que o coloca em movimento. 

  Ao adentrar em um espaço diferente, o migrante inicia a busca por melhores 

condições para se reproduzir e sobreviver econômica e psicologicamente. As suas relações 

sociais ficam a princípio marginalizadas e serão transformadas de maneira diferente daquela 

que vivenciava em seu local de origem. As causas da migração rural-urbana, nas décadas de 

1950-1970, foram a separação e a criação de lugares geográficos distintos para o trabalho e a 

reprodução da força de trabalho, da produção e reprodução de capitais. A realidade das 

migrações está diante de espaços que são tipicamente áreas de origem de processos 

migratórios e outros que são receptáculos da população migrante. 

 Corrêa (1997) considera o fenômeno da mobilidade como um dos elementos que 

compõem as interações espaciais. Segundo este autor, estas se referem ao fluxo e ao refluxo 

de trabalhadores, consumidores e turistas, além de produtos e informações que se dinamizam 

e reproduzem o espaço. No que concerne à questão da mobilidade da população, Corrêa 

releva a complexidade do fenômeno, o qual participa da transformação social do mundo 

contemporâneo.  

 O espaço geográfico aliado ao desenvolvimento dos meios de comunicação e as 

infraestruturas torna-se mais fluido, o que intensifica a mobilidade das populações. Por outro 

lado, a ofensiva do capital e a necessidade da superação da crise do sistema capitalista de 
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produção fizeram com que o capital também adotasse estratégias para se mobilizar e 

estabelecer novos territórios para as atividades produtivas.  

 A análise das funções urbanas e regionais, da hierarquia dos lugares, da concentração 

espacial das atividades e da divisão do trabalho passou a compor o estudo regional que cada 

vez mais, passou a ter fronteiras mais estreitas com a ciência social e a econômica 

(LENCIONI, 2003).  

No Brasil, a tradição migratória, enraizada na cultura, abria a perspectiva de articular a 

mobilidade espacial com a mobilidade social. “Os caminhos percorridos pelos migrantes 

através dos sistemas de cidades que levavam, prioritariamente, às metrópoles, traziam a 

esperança, nem sempre efetivada, de uma melhoria das suas condições de vida” (SANTOS e 

SILVEIRA, 2002, p.41). 

 A concentração da atividade industrial urbana e o estímulo à modernização da 

agricultura são responsáveis por um grande fluxo migratório em direção as cidades. Como 

consequência disso há uma expansão urbana e uma redistribuição da população no espaço 

favorecendo muitas regiões brasileiras, sobretudo o Sudeste, onde a concentração era maior.  

   

2.2.1 Mobilidade no Brasil – primeiras décadas do século XX  até os dias atuais 
 

 O Brasil vive uma transformação nos movimentos da sua população. Quando se 

analisa os dados demográficos, especialmente aqueles referentes aos últimos setenta anos 

(1940-2010), apontam para avanços na urbanização, o que ocasionou uma visível alteração na 

divisão técnica e territorial do trabalho (Tabela 1). 

 

Tabela 1 
 Brasil  

 População urbana e rural /em porcentagem 
1940-2010 

ANOS TOTAL 
(habitantes) 

RURAL 
(habitantes) 

% sobre o total URBANA 
(habitantes) 

% sobre o total 

1940 41.236.315 28.356.133 68,76 12.880.182 31,24 
1950 51.944.397 33.161.506 63,84 18.782.891 36,16 
1960 70.191.370 38.767.423 55,23 31.303.034 44,77 
1970 93.139.037 41.054.053 44,07 52.084.984 55,93 
1980 119.002.706 38.566.297 32,4 80.436.409 68,6 
1991 146.799.170 35.834.485 24,41 110.990.990 75,59 
2000 169.799.170 31.845.211 18,75 137.953.959 81,25 
2010 190.755.799 29.830.007 15,64 160.925.792. 84,36 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940- 2010/ Organizado pela autora. 
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O esvaziamento do campo, a partir dos anos 1950, foi significativo, contribuindo para 

a aceleração da urbanização.  A concentração da terra, a modernização da agricultura, o 

Estatuto da Terra e a industrialização contribuíram para que se acentuasse o êxodo rural. Em 

1970, mais da metade da população brasileira já estava concentrada nas cidades, enquanto em 

1980, a situação de 1940 estava invertida, com dois terços da população vivendo nas cidades. 

A urbanização se intensifica e, em 2010, de uma população de 190.755.799 habitantes 

84,36% vive nas cidades.  

As migrações internas são bastante complexas e refletem as mudanças apresentadas 

pela estrutura econômica do país ao longo dos anos. A manutenção da escravidão era um 

obstáculo para intensificar as migrações no Brasil, embora se destaquem as migrações 

internas entre regiões do Brasil, ocorridas no período colonial, com o açúcar nos séculos XVI 

e XVII, com a mineração no século XVIII, e com a borracha, o café e o algodão, no século 

XIX. Segundo Vainer (1995), o surgimento do estado nacional brasileiro é contemporâneo à 

instituição da imigração como questão de Estado e a sua intervenção, a princípio, impulsionou 

os movimentos migratórios no país. 

 Antes da década de 1930, houve o aumento das imigrações internacionais, em virtude 

de uma política migratória caracterizada pela substituição da mão-de-obra escrava pelo 

trabalho do imigrante assalariado, principalmente europeu (PACHECO; PATARRA, 1997). 

 Em 1930, os movimentos internos da população aumentam significativamente em 

função da distribuição espacial da população e as modificações na localização das atividades 

econômicas no espaço e das primeiras restrições à imigração estrangeira no país.  

 Da década de 1930 até meados da década de 1970, o Brasil expande as suas fronteiras 

agrícolas e começa a dar os primeiros indícios de urbanização com maior desenvolvimento do 

mercado nacional e maior intercâmbio entre as regiões. Segundo Pacheco e Patarra (1997), 

destacam-se as migrações das áreas rurais para as cidades, constituição dos movimentos em 

direção às fronteiras agrícolas e intensificação das migrações sazonais, decorrentes do 

descontínuo processo de assalariamento da mão-de-obra rural. 

 Em 1940, no Brasil, houve a necessidade de “[...] promover a entrada de boas 

correntes migratórias em harmonia com a expansão econômica do país” (VAINER, 1995, p. 

44). O Estado, nesse contexto, se esforçou para atender às necessidades econômicas. 

 Até o início da década de 1950, uma cidade, junto ao litoral ou próxima a ele, 

polarizava as demais regiões, tornando-as pontos de ligação entre todos os outros lugares. 

Esta tendência refletia o modelo primário de exportações que o país ainda apresentava, ou 

seja, ciclos produtivos de monoculturas de açúcar, algodão e café.  
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 As regiões brasileiras exerceram funções específicas e a dinâmica favoreceu a 

delimitação desses espaços. O Sudeste como centro econômico, com destaque para São Paulo 

e Rio de Janeiro, apresenta grande atratividade devido ao desenvolvimento industrial e a 

expansão da agricultura. A atividade cafeeira estava no processo de substituição das 

atividades agrícolas pelas industriais e tornou-se polo receptor da grande leva de 

trabalhadores. 

 Com esse desenvolvimento ocorreu um deslocamento de nordestinos para São Paulo e 

o Nordeste se apresentou nesse cenário como uma região fornecedora de mão-de-obra. O 

Centro-Oeste e o Norte são tidos como áreas de fronteira agrícola, fazendo com que a 

migração entre áreas rurais representasse um aspecto importante dos movimentos 

populacionais, nas regiões brasileiras daquele período.  

 Segundo Patarra (1994), naquela década (1950) houve um declínio na mortalidade, em 

função dos avanços da medicina. Portanto, ocorreu um crescimento populacional, considerado 

como uma “explosão demográfica” e a população se deslocava no sentido de acompanhar as 

áreas de economia próspera e quanto maior a prosperidade verificada em um local, maior era 

o número de migrantes que chegavam a ele.  

 A concentração das indústrias vai se consolidar nas cidades que tem estrutura 

mercantil, população e facilidades administrativas e a mobilidade espacial refletia uma 

crescente expansão econômica. Entre 1950 e 1960, a absorção da mão-de-obra urbana ocorreu 

em decorrência da política industrial de substituição de importações do Pós-Guerra, e da 

deflagração do Plano de Metas do Governo Juscelino Kubistcheck que tinha como objetivo o 

crescimento do país. 

 O país entrou numa fase “desenvolvimentista” e se observou a aceleração do 

movimento migratório do país. Nesse período, com o desenvolvimento da indústria de base, 

investimentos na construção de estradas e de hidrelétricas e o crescimento da extração de 

petróleo, com o objetivo de retirar o Brasil da condição de subdesenvolvimento e transformá-

lo num país industrializado, fortalecendo as relações capitalistas. Os industriais brasileiros 

continuavam investindo nos setores tradicionais (tecido, móveis, alimentos, roupas e 

construção civil) e as multinacionais entravam no Brasil para a produção de bens de consumo. 

 O Plano de Metas apresentou consequências positivas e negativas para o país. Por um 

lado, deu-se a modernização da indústria; por outro, o forte endividamento internacional por 

causa dos empréstimos, a dependência tecnológica e a inflação que assolou o país. Houve 

também grande êxodo rural, porque, à medida que os centros urbanos se desenvolviam, as 

características da vida rural não progrediam e reformas não eram implantadas. 
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 O Plano de Metas acentuou o desequilíbrio regional, uma vez que os capitais 

investidos se destinavam quase que exclusivamente às regiões Sudeste e Sul, embora a 

construção de Brasília-DF tenha permitido uma migração acentuada para o Centro-Oeste, 

incentivada pelo governo, numa tentativa de rearticulação do sistema urbano nacional. 

 Nesse período (décadas de 1950 e 1960), o capitalismo brasileiro desenvolveu uma 

estrutura bi-fonte: de um lado, voltava-se para a produção de bens e consumos duráveis, a 

exemplo de automóveis e eletrodomésticos para um mercado restrito e seletivo; por outro 

lado, tinha como objetivo aumentar as exportações, tanto de produtos primários, quanto de 

produtos industrializados. Quanto à sua dinâmica interna, o padrão de acumulação foi 

estruturado através de um processo de superexploração da força de trabalho, dado pela 

articulação entre baixos salários, jornada de trabalho prolongada e de fortíssima intensidade 

em seus ritmos, dentro do patamar industrial significativo para um país que, apesar de sua 

inserção subordinada, chegou a se alinhar entre as oito potências industriais do mundo 

(ANTUNES, SILVA, 2004).  

 As transformações que ocorreram, no Brasil, neste período, ocasionaram efeitos 

significativos para a classe trabalhadora, no que se refere a inserção e manutenção no mercado 

de trabalho formal, aumentando os índices de desemprego, subemprego, trabalho informal, 

terceirizado, arrocho salarial, além de uma série de consequências, causadas pela 

reestruturação produtiva. 

 A partir do final dos anos 1960, a organização científica do trabalho, enquanto 

estratégia de dominação do capital deixou de ser eficaz em seu objetivo mais fundamental: o 

aumento da produtividade, através da elevação constante dos ritmos de trabalho. Os 

trabalhadores resistem ao serviço parcelado e repetitivo e com ritmos acelerados e os baixos 

salários causados pela desvalorização da força de trabalho, também influenciaram de forma 

marcante no agravamento da crise existente (LEITE, 1994). 

 Nos anos 1970, as migrações internas perderam o caráter apenas rural-urbano e a 

migração urbano-urbano entra em evidência e torna-se mais significativa, sobretudo através 

dos deslocamentos intermunicipais e o seu impacto no crescimento populacional (IBGE, 

1970). Grandes volumes de migrantes se deslocaram do campo para a cidade, delineando a 

intensificação da urbanização e caracterizando áreas de emigração, sobretudo na região 

Nordeste e áreas de atração ou forte imigração populacional, em que registra-se, nessa década, 

a maior concentração de população na região sudeste (Tabela 2). 
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Tabela 2  
 Brasil  

 Distribuição da População total segundo as Grandes Regiões/ Total absoluto e em porcentagem 
1970-1980 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE – Censos demográficos/ 1970-1980 / Organizado pela autora 
 

 

 Segundo Patarra (2003) a década de 1970 reflete não só a internacionalização da 

economia brasileira, mas também, a configuração de novas “territorialidades” o que permitiu 

demonstrar mudanças ocorridas na urbanização e na metropolização brasileiras, com forte 

influência da população urbana voltada para uma economia urbano-industrial, responsável 

pela formação e consolidação de novas áreas metropolitanas no país. 

 A degradação da sociedade desencadeou, para muitos, uma crise e, com ela, cresceu a 

exigência de um modelo mais conceitual, uma nova visão de mundo, um novo paradigma, 

livres das insuficiências dos modelos consolidados (MASI, 2006). As vantagens que 

conduzem a uma concentração populacional são uma realidade, mas na década de 1970, 

houve uma quebra desse paradigma, pois as mesmas não conseguiam solucionar os problemas 

resultantes da concentração excessiva. 

 Assim, a urbanização contribuiu para a expansão de uma rede urbana diversificada 

que, segundo Baeninger (2000), gerou também a complexidade e diversificação dos 

deslocamentos populacionais. As alterações nos fluxos migratórios têm proporcionado uma 

expansão dos espaços de migração. As desigualdades econômicas do país e a distribuição 

desigual dos recursos naturais estimularam as migrações, mas geraram desigualdades e 

desequilíbrio entre as regiões, além de estabelecer vantagens comparativas entre elas. 

 A concentração da população brasileira nas aglomerações metropolitanas é nítida, 

desde a década de 1970, resultado do intenso fluxo migratório em que se contabilizava quase 

Brasil/Grandes 
Regiões 

1970 1980 

Total  
Absoluto 

(habitantes) 

% sobre o total Total  
Absoluto 

(habitantes) 

% sobre o total 

Brasil 93.134.846 100,0 119.011.052 100,0 
Norte 3.603.679 3,86 5.880.706 4,94 

Nordeste 28.111.551 30,18 34.815.439 29,25 
Sudeste 39.850.764 42,79 51.737.148 43,47 

Sul 16.496.322 17,71 19.031.990 15,99 
Centro-Oeste 5.072.530 5,44 7.545.769 6,34 
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a metade da população urbana brasileira residindo nessas metrópoles (46,6%), com destaque 

para São Paulo e Rio de Janeiro (Tabela 3). 

 
Tabela 3  

 Brasil   
Aglomerados Metropolitanos/População total 

1970 
 

Aglomerados Metropolitanos População urbana  
(hab) 

% sobre o total 

Brasil 52.084.984 100,0 
São Paulo 8.113.873 15,57 

Rio de Janeiro 6.879.183 13,20 
Recife 1.755.083 3,37 

Belo Horizonte 1.619.792 3,10 
Porto Alegre 1.590.798 3,05 

Salvador 1.135.818 2,18 
Fortaleza 1.070.114 2,05 
Curitiba 809.305 1,55 
Belém 669.768 1,28 
Brasília 625.916 1,20 

Total Aglomerado 24.269.650 46,6 
 

Fonte: IBGE – Censo demográfico/ 1970 / Organizado pela autora 
 
 
  
 
 Os estudos comparavam migrantes e não migrantes através de variáveis como tempo 

de residência, renda, nível de escolaridade, condições habitacionais, e fluxo migratório com o 

propósito de visualizar a incorporação dos migrantes internos na nova configuração 

socioeconômica e territorial do Brasil. 

 Os dados confirmavam o êxodo rural, a urbanização e a metropolização, como 

fenômenos significativos nos estudos das migrações. A interpretação desses processos se deu 

com base nas teorias clássicas da migração através dos efeitos de repulsão e atração de cada 

região. Houve incentivo a mobilidade espacial a longas distâncias, sobretudo no Centro-oeste 

com a construção de Brasília (1960) e a "Marcha para o Oeste" torna-se realidade.   

Todas as cinco regiões apresentaram evolução positiva da população urbana. Além do 

êxodo rural interno e crescimento vegetativo, as regiões Norte e Centro-Oeste presenciaram a 

chegada de um grande contingente populacional que se destinou à fronteira agropecuária, 

resultado do modelo agrícola predominante – o agronegócio –, e também do modelo de 

ocupação da região, com incentivo às grandes propriedades e à produção capitalista (Tabela 

4). 
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Tabela 4  
Brasil 

Taxa de urbanização segundo as Grandes Regiões / em porcentagem 
1950-1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IBGE – Dados históricos dos Censos demográficos/ 1950-1970/ Organizado pela autora 
 
 

Somente entre 1960 e o final dos anos 1980, estima-se que saíram do campo em 

direção às cidades quase 43 milhões de pessoas (IBGE, 1980), incluindo o efeito indireto da 

migração, ou seja, os filhos tidos pelos migrantes rurais nas cidades, delineando um processo 

de intensificação da urbanização e caracterizando áreas de expulsão ou emigração: Região 

Nordeste e os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e 

áreas de atração ou forte imigração populacional - núcleo industrial, formadas pelos Estados 

de São Paulo e do Rio de Janeiro (ERVATTI, 2003).  

O que define essa mobilidade é a articulação que existe entre o mercado de trabalho de 

algumas cidades e localidades vizinhas, através dos deslocamentos diários de mão-de-obra. 

Então, o espaço foi modificado com a concentração de atividades e de recursos em certas 

localidades e um esvaziamento de funções em outras e no campo. 

 Segundo Becker (1997), as migrações eram percebidas como um montante de pessoas 

deslocadas de uma área para outra e eram descritas a partir das suas características sócio 

demográficas, em que se privilegiava a análise estatística dos fluxos e fixos em detrimento da 

análise histórico-geográfica. Como se tratava de estudos descritivos não tinha uma explicação 

analítica e teórica, apenas havia a descrição da trajetória geral dos fluxos, o impacto da 

migração no processo de urbanização e a identificação das áreas de evasão ou atração 

populacional.  

 Entre 1960 a 1980 registra-se o incremento absoluto da população urbana e o saldo 

migratório, o que revela um grande deslocamento populacional, traduzido nas grandes 

transformações da sociedade brasileira (Figura 4). 

 

Grandes Regiões 1950 1970 

Brasil 36,2 55,9 

Norte 31,5 45,1 

Nordeste 26,4 41,8 

Sudeste 47,5 72,7 

Sul 29,5 44,3 

Centro-Oeste 24,4 48,0 
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Figura 4 - Brasil: Incremento absoluto da população urbana e o saldo migratório 
 1960/1980 

 
 
 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1960, 1970, 1980 / Organizados pela autora  
 

 Esse fenômeno ocorreu, certamente, por conta de uma ocupação do território nacional 

extremamente irregular, fruto do seu desenvolvimento desigual e combinado. O movimento 

migratório se caracteriza por disparidades e desigualdades espaciais e sobre este espaço 

desigualmente organizado e articulado, novos tipos de fluxos migratórios se realizam. Nesta 

perspectiva, emerge o espaço não mais apenas como lugar de partida e destino e, sim, 

enquanto totalidade. 

 As questões sobre migração foram direcionadas apenas aos que não haviam nascido no 

município de residência na data do Censo de 1970, ou seja, apenas aos não naturais dos 

municípios. Os quesitos referiam-se ao tempo de residência, sem interrupção, na Unidade da 

Federação (UF) e no município, lugar de procedência (UF ou País estrangeiro) e situação do 

domicílio (urbano ou rural) (IBGE, 1970).  

Em 1970, mais da metade da população urbana residia em cidades com mais de cem 

mil habitantes, e um terço naquelas acima de quinhentas mil pessoas. Os resultados das 

pesquisas mostraram ser possível qualificar as migrações e os migrantes, através de suas 

características intrínsecas – idade, sexo e grau de instrução, porém não as relacionando com a 

conjuntura econômica, nem com o papel do espaço na influência e/ou determinações dos 

fenômenos migratórios.  A concepção de espaço se confunde com a de mercado (Tabela 5). 
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Tabela 5  
 Brasil 

Distribuição relativa da população urbana (%), segundo o tamanho das cidades. 
 1970/1980 

 
Tamanho das cidades 1970 1980 

População urbana total/ hab. 52.097.271 80.436.409 

< 20.000 habitantes 26,92 21,35 

20.000 – 50.000 12,04 11,40 

50.000 – 100.000 
 

7,80 10,50 

100.000 – 500.000 
 

19,59 21,92 

500.000 e mais 
 

33,65 34,83 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980/ Organizados pela autora 
 

  
 No final da década de 1970 e início dos anos 1980, as transformações que o Brasil 

passou com a urbanização foram influenciadas, sobretudo, pela inserção do país na divisão 

internacional do trabalho, a partir da segunda e terceira Revoluções Industriais. Em 1970, os 

quesitos sobre migração interna abordados, em 1980, foram aprofundados. A maioria dos 

estudos constata que durante os anos 1970-1980 a migração intraestadual passa a ser mais 

importante que a interestadual, principalmente no interior das regiões metropolitanas, 

indicando exaustão no modelo econômico anterior. 

 Segundo Jardim (2001), a análise dos deslocamentos intraestaduais (intermunicipais) 

permitiu observar que a concentração e expansão metropolitanas passaram a ter forte 

influência sobre as migrações intraestaduais e contribuíram para o adensamento das 

metrópoles. Uma das causas desse processo está associada a uma economia voltada para o 

mercado de trabalho e consumo de bens e serviços e pelo surgimento de novas espacialidades 

e movimentos pendulares especialmente no interior dos grandes centros metropolitanos, para 

trabalhar ou estudar. Aliado a isso, a melhoria das condições das rodovias, assim como o 

desempenho dos novos automóveis e utilitários, que fez reduzir o tempo de viagem. 

 A mobilidade pendular também ocorre em caráter temporário, normalmente diário, e 

verifica-se constantemente um fluxo e refluxo de pessoas que se deslocam entre cidades, seja 

para fins, sobretudo, de trabalho. De toda forma, a utilização dos fluxos de mobilidade 

pendular é uma importante ferramenta para avaliar a metropolização no país, sobretudo, 

quando o objetivo é entender a expansão das cidades em contextos regionais, não apenas pela 
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delimitação institucional-legal de Regiões Metropolitanas. Analisando dados de movimentos 

pendulares, é possível perceber que há uma participação maior da população com renda de 

mais de1 a 3 salários mínimos e o destaque também para aqueles sem rendimento que 

representam 8,1% (Figura 5). 

 

Figura 5 - Brasil: População ocupada que realiza movimentos pendulares por faixa de renda (salários 
mínimos) segundo tipo de deslocamento para o trabalho - 1980 

 

 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980/Organizado pela autora 
 

Os movimentos pendulares intrametropolitanos são realizados por pessoas cujos 

rendimentos são bastante diferenciados. Por um lado, uma maioria que recebia, em média, até 

três salários mínimos, e por outro, uma pequena percentagem que ganhava acima de 10 

salários mínimos além de outra que nem rendimento recebia e deslocava para estudar. Muitos 

trabalhadores, qualificados ou não, optam por novos deslocamentos físicos em busca de 

melhores remunerações e condições de trabalho e possuem uma regularidade maior na vida 

cotidiana. 

A análise das relações entre os fluxos migratórios intermunicipais e os fluxos de 

mobilidade pendular é importante para verificar a expansão das fronteiras metropolitanas e os 

novos contornos nas dinâmicas demográficas em contextos regionais. Com isso, o espaço das 

cidades se modifica e aparecem os indicadores das novas territorialidades associadas às 

chamadas “áreas nobres” (condomínios, bairros de classes média e alta) no interior das 

metrópoles e até mesmo da região metropolitana. 
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 Em 1980, algumas cidades médias da Região Sudeste se tornaram importantes 

destinos dos movimentos migratórios. Esse fato reflete as mudanças que aconteceram no país 

nessa década. A crise econômica reduziu o poder de atração das metrópoles em função, dentre 

outros fatores, da redução do emprego urbano. A retração da fronteira agrícola devido à 

falência dos projetos de colonização, a modernização da produção agrícola e 

consequentemente a redução do emprego no campo e a concentração fundiária foram marcas 

dessa fase. 

 O Brasil, nessa década, passou por uma estagnação em vários setores de sua economia, 

vivendo uma fase de recessão. Os anos 1980 ficaram conhecidos como a década perdida e 

inicia-se uma desconcentração de indústrias, como também de população que sai em busca de 

melhores condições de vida. 

 Todas essas transformações provocaram uma desregulamentação do mercado de 

trabalho. A nova divisão do trabalho foi associada à mobilidade territorial do capital, 

principalmente quando o país recorreu à abertura comercial, à adoção do neoliberalismo, 

então se intensificaram os problemas como o arrocho salarial, o desemprego e a 

informalidade, frutos da flexibilização e precarização das relações de trabalho (CANO, 2010). 

 As regiões metropolitanas não absorvem mais os constantes movimentos migratórios. 

No entanto, as populações, se estabelecem em locais próximos a essas áreas. Em vista dessa 

desconcentração populacional, surgem as cidades-dormitório que se vincularam aos processos 

de marginalização e periferização da pobreza nos contextos metropolitanos, especialmente a 

partir de análises na Região Metropolitana de São Paulo ao longo das décadas de maior 

crescimento econômico e populacional dessa região e são enfatizadas como locais de elevado 

crescimento populacional (OJIMA, SILVA, PEREIRA, 2008). Essa afirmação é verdadeira, 

pois quando considerados os municípios com taxa decrescimento positiva, no ano de 1980, 

verifica-se uma correlação positiva. Isto é, quanto maior a taxa de crescimento populacional, 

maior é a proporção de movimentos pendulares. 

Os jovens continuaram a migrar para atender a necessidade do capital. Eles migraram 

para a cidade de médio e grande porte, e, na sua maioria, ficaram confinados nos barracos das 

empresas ou nas favelas, sujeitando-se as piores condições de vida. Enquanto a realidade 

permite ter o trabalho, fixam-se, na maioria das vezes, em barracos até voltarem e realizarem 

o ciclo do retorno do trabalho, ciclos cada vez mais curtos, na condição de exército de reserva 

latente e candidatos ao desemprego (CONCEIÇÃO, 2007). 

Para Baeninger (1998), com a velocidade das transformações tecnológicas, as cidades 

pequenas e de porte médio passaram a ter importância na dinâmica regional, alterando ainda 
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mais a direção dos fluxos migratórios, incluindo, nesse contexto, as migrações a curta 

distância e aquelas direcionados às cidades médias. Essa dinâmica fortalece a estrutura de 

algumas cidades como polos regionais. 

 Na década de 1990, muitas modificações econômicas e sociais aconteceram e 

repercutiram nos fluxos migratórios: a globalização, a formação de blocos econômicos, a 

fragilização do Estado-nação, os novos espaços sub-nacionais, a transformação do papel da 

metrópole, o reforço do papel das cidades, entre outros. Então, 

 
Esse mundo globalizado, do ponto de vista da circulação, expressa-se na 
interpenetração de mercados em escala jamais vista e do ponto de vista da 
produção, na incorporação de novas tecnologias e no desenvolvimento do 
processo produtivo das empresas numa escala cada vez mais planetária. 
(LENCIONI, 2003, p.190) 
 

 Nos anos de 1990, a modernização da indústria brasileira se manteve conservadora. As 

empresas traçavam estratégias para sobreviver num ambiente cada vez mais competitivo, 

através do sacrifício dos pequenos e médios empresários, com a redução dos postos de 

trabalho e a precarização das relações trabalhistas. Em 1991 (IBGE), percebem-se algumas 

transformações no comportamento dos fluxos que antes predominavam no Brasil, como o 

arrefecimento das migrações do Nordeste para o Sudeste e algumas reversões nos saldos 

migratórios das Unidades da Federação. 

 A desarticulação das áreas de industrialização tradicional foi causada por um processo 

de deslocamento espacial dos investimentos financiados pelo Estado por meio de incentivos 

fiscais. As indústrias buscam lugares onde há mão-de-obra qualificada e barata e instala-se no 

país, a guerra fiscal e, por consequência, a “guerra dos lugares” (SANTOS M., 2002). Assim, 

 

A guerra fiscal, por sua importância, não somente em termos econômicos, 
mas também políticos é um elemento que merece maior atenção. No 
presente momento histórico do capitalismo, essa “guerra” ganha 
importância, sobretudo na esfera do poder público estadual e municipal, 
fazendo parte da busca pelas grandes empresas de maior acesso ao fundo 
público ou antivalor (OLIVEIRA, 1988, p.10). 

 

 

 O setor terciário com suas atividades especializadas, em consequência da forte 

descentralização, promoveu a informatização da economia, consolidação de outras áreas 

metropolitanas, expansão das telecomunicações, extensão da rede viária com o reforço do 

papel dos polos regionais de alguns centros, entre outros.  
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A reestruturação produtiva transformou o deslocamento da mão-de-obra que se tornou 

muito mais rápido para acompanhar a mobilidade do capital, em esfera global. Nesse período, 

as migrações internacionais passaram a se configurar de forma mais evidente no país e o 

Brasil se transforma em rota de imigração internacional. 

O número de imigrantes internacionais não nascidos, no Brasil, em 2000, era de 

55.758 e, em 2010, era de 93.889 habitantes.  O número de imigrantes internacionais que 

inclui estrangeiros e brasileiros que foram morar fora e voltaram para o Brasil, foi de 268.486 

pessoas entre 2005-2010, 86,9% superior ao registrado no período de 1995-2000 (143.644). O 

fluxo foi possível pelo forte movimento de retorno de brasileiros que residiam no exterior. 

Entre os imigrantes internacionais que chegaram ao Brasil entre 1995 e 2000, 61% eram 

brasileiros, intensificando-se este número entre 2005 e 2010, quando o percentual de 

brasileiros alcançou 65,5% dos imigrantes (IBGE, 2000/2010). 

A migração internacional que está relacionada à reestruturação produtiva acontece 

pelos fluxos de norte-americanos, europeus, africanos, japoneses e os fatores que contribuem 

para a chegada dessa população estão vinculados à dispersão geográfica da indústria, ao 

crescimento da indústria financeira, a transformação na relação econômica entre cidades 

globais, além da mão-de obra para a lavoura do açúcar (os africanos), de café (europeus) e de 

outras culturas (japoneses).  

Os rebatimentos desse movimento de reestruturação nos contextos urbanos têm 

contribuído para a globalização dos lugares, com a configuração de espaços marcados como o 

lugar da produção. 

Quanto à migração interna, Brito (2006) afirma que o Brasil a transformou em uma 

atividade-risco: antes, uma alternativa para a mobilidade social e, agora, uma mera opção para 

sobrevivência. O destino fundamental dos migrantes que abandonavam os grandes 

reservatórios de mão de obra – o Nordeste e Minas Gerais – era as cidades maiores, 

particularmente, as metrópoles em formação no Sudeste, principalmente, São Paulo e assim, 

as migrações definiram a tendência à concentração populacional.  

Em 2000, confirmaram-se algumas tendências nos fluxos migratórios e constata-se a 

presença de novos espaços de redistribuição populacional (IBGE). Os deslocamentos entre as 

regiões brasileiras envolveram cerca de 3.353.545 pessoas, dentre as quais, entre entradas e 

saídas, destacou-se a Região Nordeste que apresentou a maior perda absoluta (760 mil 

pessoas), tendo as trocas com o Sudeste contribuído com cerca de 2/3 dessa perda. Nos 

últimos anos da década passada, o Nordeste continuou sendo uma região de expulsão 

populacional, visto que as trocas com as outras regiões brasileiras foram negativas, sendo que 
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a Região Sul foi a que apresentou o menor saldo nas trocas com o Nordeste brasileiro (Tabela 

6). 

Tabela 6  
 Brasil  

Imigrantes, por Grandes Regiões de residência  
2000 

Grandes regiões 
de residência  

Imigrantes por grandes regiões de residência   
TOTAL Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Norte - 86.836 68.186 22.956 114.773 292.751 

Nordeste 182.709 - 969435 31.029 228.247 1.401.420 

Sudeste 75.467 462.627 - 214.918 193.274 946.286 

Sul 26.989 27.897 205.975 - 88.952 349.813 

Centro-Oeste 70.271 70.012 161.276 61.716 - 363.275 

TOTAL      3.353.545 

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2000. 
Organizados pela autora 
 
 

Além do Nordeste, a Região Sul também apresentou pequeno saldo negativo, tendo os 

maiores volumes de trocas com o Sudeste. A Região Sudeste foi a que apresentou o maior 

saldo líquido absoluto fruto da imigração nordestina, pois as trocas com as outras regiões não 

foram expressivas em termos quantitativos. O Centro-Oeste se destacou por ter apresentado 

um saldo positivo na troca com todas as regiões, ou seja, ela pode estar se tornando um polo 

de atração de população das demais regiões brasileiras. A Região Norte apresentou saldo 

positivo nas trocas com as outras regiões, sendo o maior volume de imigrantes nordestinos. 

Entre 2000 e 2010, ocorreu uma redução no número de migrantes. Levando-se em 

consideração a intensidade relativa da migração na população total, observa-se uma redução 

na mobilidade espacial da população. Entre 1995-2000, movimentaram-se 30,6 migrantes 

para cada mil habitantes e no período entre 2005-2010, observaram-se 24,3 migrantes para 

cada mil habitantes.  

 Na Região Norte, tanto o volume de entrada quanto o de saída de migrantes foram 

reduzidos entre um quinquênio e outro, mas o saldo migratório foi positivo nos dois 

momentos.  No Nordeste, houve um saldo negativo tanto no quinquênio 1995-2000 como 

entre 2005 e 2010, permanecendo assim como uma região de emigração, apesar de ter 

apresentado as maiores proporções de retornados, tanto em 2000 quanto em 2010, quando 

comparados com as outras regiões do país, ultrapassando os 35,0% do total de imigrantes na 
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maioria de seus estados entre 2005 e 1010, com exceção do Rio Grande do Norte (30,2%) e 

Sergipe (25,5%) (IBGE, 2010). 

A Região Sudeste, muito embora tenha sido o espaço onde a mobilidade foi a mais 

intensa, seguiu sua trajetória de diminuição no volume de imigrantes e emigrantes. A Região 

Sul foi a única Grande Região do país com aumento na mobilidade espacial da população, no 

quinquênio 2005-2010.  O volume de migrantes na Região Centro-Oeste registrou um 

pequeno declínio entre os dois períodos observados (Tabela 7) 

 

Tabela 7 
Brasil 

Imigrantes, Emigrantes e Saldo Migratório, segundo as Grandes Regiões 
 1995/2000 e 2005/2010  

 
Grandes 
Regiões 

1995-2000 2005-2010 
Imigrantes Emigrantes Saldo 

Migratório 
Imigrantes Emigrantes Saldo 

Migratório 
BRASIL 5.196.093 5.196.093 0 5 018 898 5 018 898 0 

Norte 556.393 493.708 62.686 461.491 425.008 36.482 
Nordeste 1.055.921 1.819.968 -764.047 939.891 1.640.854 -701.078 
Sudeste 2.120.511 1.661.924 458.587 1.769.067 1.443.573 325.495 

Sul 410.757 629.555 -19.195 676.138 599.844 76.294 
Centro-Oeste 852.910 590.939 261.971 797.283 534.474 262.809 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 2000-2010 / Organizados pela autora 
 

De modo geral, os principais movimentos ocorreram dentro das próprias regiões, 

sugerindo deslocamentos a menores distâncias. Os dados indicam que mais da metade do 

volume de pessoas se deslocaram entre as regiões. O Sudeste se destacou como a região com 

o maior volume de imigrantes intrarregionais, 700 mil pessoas, seguido pela Região Nordeste, 

com 400 mil pessoas se deslocando entre seus estados (IBGE, 2000). 

 Além das migrações de curta distância, outra modalidade migratória é a migração de 

retorno que segue como tendência importante na redistribuição espacial da população 

brasileira e ganha emergência no auge das transformações que impactaram os movimentos 

internos no País. Os deslocamentos entre estados da mesma região foram evidenciados por 

Baeninger (2008) como novos espaços da migração, muito mais relacionados com o âmbito 

de suas próprias regiões. 

 Em 2000 (IBGE), os movimentos pendulares continuaram acontecendo e estavam 

relacionados com o trabalho e à educação. Esses resultados oferecem números relevantes: no 

Brasil, 7.327.041 de pessoas trabalhavam ou estudavam fora do município de residência - o 

que representa 4,32% das pessoas que trabalhavam ou estudavam. Essa proporção aumenta 

consideravelmente quando se consideram as regiões metropolitanas institucionalizadas e as 
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aglomerações urbanas no entorno de capitais, mesmo que não institucionalizadas - conjunto 

que constitui os principais espaços urbanos aglomerados do país (Tabela 8). 

 

Tabela 8 
 Brasil 

População residente por deslocamento para trabalho e estudo 
2000 

 
Brasil, Grande Região e 
Unidade de Federação. 

População 
Residente 

 

Deslocamento para trabalho 
ou estudo em outro município 
da unidade da federação 

Deslocamento para trabalho 
ou estudo em outra unidade da 
federação 

  Habitantes Percentual 
(%) 

Habitantes Percentual 
(%) 

BRASIL 169.799.170 6.655.162 3,92 671.879 0,40 
NORTE 12.900.704 170.277 1,32 25.911 0,20 
Pará  6.192.307 133.989 2,16 8.926 0,14 
Amazonas 2.812.557 6.729 0,24 1.397 0,05 
NORDESTE 47.741.711 1.188.138 2,49 198.022 0,41 
Pernambuco 7.918.344 393.504 4,96 24.716 0,31 
Bahia  13.070.250 218.533 1,67 53.084 0,41 
SUL 25.107.616 1.131.862 4,51 83.350 0,33 
Rio Grande do Sul 10.187.798 523.721 5,14 12.847 0,13 
Paraná 9.563.458 373.495 3,90 44.730 0,47 
SUDESTE 72.412.411 3.926.029 5,42 189.126 0,26 
São Paulo  37.032.403 2.096.592 5,66 54.321 0,15 
Rio de Janeiro 14.391.282 955.628 6,54 21.656 0,15 
CENTRO-OESTE 11.636.728 238.856 2,05 175.476 1,56 
Goiás 5.003.228 165.829 3,31 155.297 3,10 
Mato Grosso do Sul 2.078.001 23.221 1,12 7.984 0,38 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 
Organizados pela autora 

 

Outro aspecto da migração que permanece é o retorno que ganha emergência no auge 

das transformações que impactaram os movimentos internos no País. Brito (2009) remete a 

ocorrência desse fenômeno à saturação dos espaços do início da industrialização no Centro-

sul do País que reduz a capacidade de geração de emprego e de novas oportunidades 

ocupacionais, resultando no movimento de retorno, como na pauta das estratégias de 

reprodução e circulação dos migrantes. 

 A migração de retorno permite não só avaliar as condições socioeconômicas dos 

retornados como também sua importância na estrutura econômica e social local e pode ser 

analisada como um dos reflexos da reestruturação produtiva brasileira, advinda da nova 

ordem capitalista mundial, com implicações que se traduzem no fim do projeto do estado 

desenvolvimentista, centrado no desenvolvimento industrial como provedor de bem-estar 

social e gerador de empregos. 
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Por outro lado, a migração de retorno torna-se muito complexa, pois a ideia de retorno 

pode se remeter a trabalhadores aposentados que retornam ao nordeste brasileiro, migrantes 

retornados da fronteira agrícola, migrantes – legais ou ilegais – de retorno de outros países, 

entre outros. Diante desse contexto, verifica-se uma possibilidade de retorno significativo do 

ritmo de crescimento das metrópoles e de regiões metropolitanas e a redução das perdas 

populacionais do Nordeste, o que desencadearia uma crise das cidades em termos da oferta de 

emprego e de serviços urbanos.  

No Nordeste, o número de retornados é bastante expressivo. O número de pessoas que 

entrou na região, entre 1995-2000, foi 1,053 mil pessoas (IBGE, 2000), sendo que 458 mil são 

pessoas se dirigindo para o lugar de nascimento, correspondendo a 43,5% deste fluxo. Entre 

os estados destaca-se a Paraíba, como primeiro lugar em proporção de retornados, 

aproximadamente 50% de pessoas que se dirigiram à Paraíba são naturais que estão 

regressando (Tabela 9). 

Tabela 9 
Brasil 

Principais destinos de migrantes de retorno dentro do fluxo migratório 
2000 

 
Estado de destino Fluxo de migração Número de retornados ao estado % 

Paraíba 101.858,00 50.154,10 49,24 
Ceará 162.330,70 78.469,20 48,34 
Piauí 88.713,40 40.996,90 46,21 

Pernambuco 164.536,60 73.554,20 44,70 
Bahia 249.624,00 108.097,00 43,30 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000/Organizado pela autora. 

 
Os espaços têm mais formas de poder, como, por exemplo, os avanços tecnológicos e 

maior valor são agregados a eles. Sendo assim, a migração deve ser pensada como estratégia. 

Quanto mais se abrem os espaços (dentro das vantagens competitivas impostas pelo capital) 

mais se buscam oportunidades espaciais que não são apenas privilégios de uma classe 

dominante, mas, daqueles que estão dispostos a migrar. 

Em 2010, no Censo Demográfico, foi incluído nas pesquisas o quesito que investigou 

a última etapa migratória, ou seja, questões referentes ao município de residência anterior. Os 

dados revelam que 35,4% da população brasileira residiam em um município diferente 

daquele em que nasceu. Com relação à Unidade da Federação, verificou-se que 14,5% da 

população residiam em uma diferente daquela em que nasceu (IBGE, 2010). 

 A distribuição da população por Grandes Regiões de residência segundo o lugar de 

nascimento, em 2010, revela estabilidade dos movimentos migratórios inter-regionais 
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brasileiros. As Regiões Nordeste e Sul, com 97,4% e 94,3% de naturais residindo na própria 

região, respectivamente, foram as que apresentaram os maiores percentuais de população 

natural residente. Por outro lado, a Região Centro-Oeste tem entre seus residentes o menor 

percentual de população natural (72,5%) e, consequentemente, o maior percentual de não 

naturais (27,5%) (Tabela 10). 

 
Tabela 10 

Brasil 
Distribuição percentual da população residente, por Grandes Regiões de residência atual, segundo o 

lugar de nascimento. 
2010 

 
Lugar de Nascimento Distribuição percentual da população residente, por Grandes Regiões de residência 

atual (%) 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total da População Residente 15.864.454 53.081.950 80.364.410 27.386.891 14.058.094 
Norte 85,3 0,3 0,3 0,2 2,2 
Nordeste 8,2 97,4 7,9 1,0 11,4 
Sudeste 2,6 1,7 89,0 3,7 9,0 
Sul 1,6 0,2 1,7 94,3 4,6 
Centro-oeste 2,1 0,3 0,6 0,4 72,5 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Organizados pela autora 
 
 
 Os dados revelam que existe uma população de 17,8 milhões de pessoas residindo em 

uma região diferente daquela em que nasceu. A maior parte era composta de nordestinos, com 

9,5 milhões de pessoas, correspondendo a 53,6% do total dos não naturais vivendo em outras 

regiões. O Sudeste foi a principal região de residência desses indivíduos, onde habitam 66,6% 

dos nordestinos que viviam fora do Nordeste. A segunda região que, historicamente, forneceu 

um maior contingente de não naturais para outras regiões foi o Sudeste (20,2% do total), cuja 

maior parte residia na Região Centro-Oeste (35,2%). O Sudeste se configura como a principal 

região de residência (Tabela 11). 

Tabela 11 
Brasil 

Pessoas não naturais, por lugar de nascimento, segundo as Grandes Regiões de residência atual 2010 
 
Grandes regiões de residência atual Pessoa não naturais por local de nascimento (Grandes Regiões) 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Total da População Residente 15.864.454 53.081.950 80.364.410 27.386.891 14.058.094 
Norte ... 13,7 11,6 10,8 31,6 
Nordeste 23,7 ... 25,1 4,0 13,5 
Sudeste 28,0 66,6 ... 57,5 43,9 
Sul 6,4 3,0 28,1 ... 11,0 
Centro-oeste 41,9 16,7 35,2 27,7 ... 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Organizado pela autora  
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Os deslocamentos pendulares fazem parte da distribuição espacial da população, em 

seus múltiplos aspectos, cujas modalidades estão relacionadas entre si, a partir das migrações 

internas, da mobilidade residencial, da mobilidade cotidiana e ao espaço de vida (JARDIM e 

ERVATTI, 2006). Todos esses aspectos foram de extrema relevância na determinação da 

mudança de comportamento nos deslocamentos populacionais no Brasil, nas últimas duas 

décadas do Século XX, e parecem permanecer atualmente. 

Os deslocamentos para outros municípios circunvizinhos com duração de meia a uma 

hora é mais intenso nas regiões Sudeste (26,83%) e Nordeste (21,23%) (Tabela 12).   

 
 

Tabela 12 
Brasil 

Pessoas que trabalham fora do domicílio e retornam diariamente, por tempo habitual de deslocamento 
para o trabalho. 

2010 
 

Brasil, Grande Região e Unidade de 
Federação. 

Tempo habitual de deslocamento para o 
trabalho 

Pessoas que trabalham fora do domicílio e 
retornam diariamente, por tempo habitual de 
deslocamento para o trabalho. 
 

  Habitantes Percentual (%) 
BRASIL Mais de meia hora até uma hora 14.367.449 23,33 

Mais de uma hora até duas horas 5.924.107 9,62 

Mais de duas horas 1,093.910 1,78 
NORTE Mais de meia hora até uma hora 815.494 19,57 

Mais de uma hora até duas horas 279.288 6,70 
Mais de duas horas 66.507 1,60 

NORDESTE Mais de meia hora até uma hora 3.112.570 21,23 

Mais de uma hora até duas horas 1.044.701 7,12 

Mais de duas horas 176.234 1,20 

SUL Mais de meia hora até uma hora 1.895.995 18,84 

Mais de uma hora até duas horas 526.550 5,23 

Mais de duas horas 58.437 0,58 

SUDESTE Mais de meia hora até uma hora 7.468.488 26,83 

Mais de uma hora até duas horas 3.624.909 13,02 

Mais de duas horas 737.849 2,65 

CENTRO-OESTE Mais de meia hora até uma hora 1.074.902 22,13 

Mais de uma hora até duas horas 448.659 9,24 

Mais de duas horas 54.883 1,13 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Organizados pela autora 
 
 

Embora o trabalho tenha centralidade nesse tipo de deslocamento, a mobilidade 

cotidiana é muito mais ampla, pois envolve as diferentes ações do dia a dia das pessoas, além 

do tempo que as pessoas levam para chegar ao trabalho, tendo que sair mais cedo de casa e 
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voltar mais tarde. Toda essa situação, entre outros fatores pode gerar no trabalhador fadiga, 

cansaço, doenças generalizadas e fazendo com que este produza menos.  

O Brasil apresenta alguns eixos de crescimento espalhados pelas diversas regiões. 

Essas configurações surgem de atividades econômicas complexas que articulam atividades 

agrícolas e industriais diversificadas. De modo geral, seriam aglomerações urbanas, áreas de 

agricultura moderna e de expansão agrícola e de exploração mineral, centros urbanos 

isolados, entre outras formas (IBGE, 2010). As principais cidades ainda aparecem localizadas 

no litoral ou nas proximidades e concentram um número expressivo de população como o Rio 

de Janeiro, Recife e Salvador 

No Nordeste, a presença de áreas de crescimento demográfico reforça os centros 

intermediários tradicionais como Campina Grande (PB), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), 

Mossoró (RN), a aglomeração de Petrolina-Juazeiro (PE-BA) e outros, fruto da dinâmica 

econômica que aconteceu com estes centros e que se constituem em pontos de atração. 

Segundo o Censo 2010 entre os dez municípios da Região Nordeste que mais ganharam 

população, está Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, cuja população era de 480.948 

habitantes, em 2000 e conta com uma população de 556.756 habitantes (2010) (Tabela 13). 

 

Tabela 13 
Nordeste 

Municípios que mais ganharam população 
2010 

Municípios População residente (2000) População residente (2010) 

Jaboatão dos Guararapes - PE 581.555 644.699 

Feira de Santana - BA 480.948 556.756 

Campina Grande - PB 355.331 385.276 

Olinda - PE 367.902 375.559 

Caruaru - PE 253.634 314.951 

Vitória da Conquista - BA 262.494 306.866 

Paulista - PE 262.237 300.611 

Petrolina - PE 218.558 294.081 

Mossoró - RN 213.841 259.886 

Juazeiro do Norte - CE 249.936 212.123 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Organizados pela autora 
 

 

No Agreste e Sertão predominam os pequenos centros urbanos e população mais 

rarefeita, porém, por outro lado, o redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades 
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médias tem a presença do Estado (des) regulando o mercado de trabalho em favor do capital 

(IBGE, 2010). A interiorização da população é um fato que merece ser analisado e o resultado 

deste processo se materializou na constituição de uma rede urbana extensa e diversificada por 

todo o país. Isso inclui, portanto, a precarização do trabalho e o desemprego estrutural. 

A Bahia, entre 2000 e 2010, teve a sua população total aumentada de 13.070.250 

habitantes para 14.016.906 habitantes, o que significa um acréscimo de 946.656 habitantes em 

10 anos (IBGE, 2010). Porém, a variação relativa de crescimento de 7,24% (ou taxa média 

geométrica de crescimento de 0,70% a.a.) apresentada na última década (Tabela 14) foi menor 

que na década anterior (1991-2000) que registrou um crescimento relativo de 10,13% (ou 

1,08% a.a). O crescimento da população baiana, entre 2000 e 2010, foi também bem inferior à 

taxa média do crescimento anual do Nordeste (11,19% ou 1,07% a.a.), e do Brasil (12,34% ou 

1,17% a.a.).  

 
Tabela 14 

Bahia 
Crescimento da população total 

2000/2010 
 

População Crescimento Relativo Taxa média geométrica de 
crescimento anual 

Total 7,24% 0,70% a.a. 

Urbana 15,16% 1,42% a.a. 

Cidades 14,59% 1,37% a.a. 

Rural -8,92% -0,93% a.a. 

 
Fonte: IBGE. SIDRA. Censos Demográfico, 2000 e 2010.  Elaboração: SILVA, B. C. N.; SILVA, M. P., 2011 
 
 

Os dados apontam para um declínio da população rural (quase 9%) e um acentuado 

crescimento da população urbana. A superioridade do crescimento da população urbana, 

formada pela população das cidades e das vilas, sobre a população das cidades, expressa um 

maior dinamismo das vilas que são sedes de distritos municipais (SILVA, SILVA, 2011). 

Considerando a população total do Estado, segundo as Microrregiões Geográficas, 

constata-se que seis Microrregiões tiveram crescimento relativo negativo no período de 2000 

a 2010. São as Microrregiões de Brumado (-9,88%), Ilhéus-Itabuna (-6,89%), Itapetinga (-

5,88%), Jeremoabo (-5,76%), Jequié (-1,92%) e Santa Maria da Vitória (- 0,13%), totalizando 

uma perda de 129.752 pessoas (Figura 6). 
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Figura 6 - Microrregiões Geográficas do Estado da Bahia – Crescimento Relativo da População 
2000/2010 

 
 
 

Fonte dos dados: IBGE. SIDRA. Censos Demográficos, 2000 e 2010.  
Elaboração: SILVA, B. C. N.; SILVA, M. P., 2011. 

 

A Microrregião de Barreiras registra, por outro lado, o maior aumento populacional, 

com 38,67% de crescimento positivo, o que representa um ganho de 79.787 pessoas. É, por 

conseguinte, o melhor exemplo de crescimento demográfico no interior, por sinal, bem 

distante da metrópole, associado à dinâmica do agronegócio. A Microrregião de Salvador, 

com crescimento de 14,46%, aumentou em termos absolutos, 436.999 habitantes. A 

Microrregião de Feira de Santana, com a segunda maior porcentagem de crescimento relativo 

(10,64%), cresceu em 95.235 habitantes.  A Microrregião de Vitória da Conquista teve um 

crescimento positivo, variando de 0,1 a 5,0%, apesar de ter municípios com grandes perdas 

populacionais como Anagé, Barra do Choça, Caatiba e Manoel Vitorino. Vitória da Conquista 
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se destaca entre os municípios, com uma população de 306.866 habitantes, superior aos 

demais, que não ultrapassam 45.000 habitantes em seus territórios. 

Analisando o crescimento da população total em nível municipal verifica-se que 146 

municípios, 35% do total, tiveram as suas populações reduzidas na década (Figura 7).  

 

Figura 7 - Municípios do Estado da Bahia - Crescimento relativo negativo da população 
2000/2010 

 

Observação: Não há dados no ano 2000 para os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barrocas, pois os 
mesmos não existiam em 2000.  
Fonte dos dados: IBGE. SIDRA. Censos Demográficos, 2000 e 2010,  
Elaboração: SILVA, B. C. N.; SILVA, M. P., 2011 
 
 

Dois municípios vizinhos, Caraíbas (-40,45%) e Maetinga (-48,58%), pertencentes às 

Microrregiões de Brumado, e Ribeirão do Largo (-43,79%), da Microrregião de Itapetinga, 

apresentaram a mais drástica redução da sua população total municipal. Grande parte da 

Microrregião de Ilhéus-Itabuna registra também um continuum de municípios com forte 

decréscimo da sua população total (SILVA, SILVA, 2011). Diante dos dados é possível 
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também observar, que as microrregiões vizinhas à microrregião de Vitória da Conquista 

tiveram declínio em sua população. 

Quanto ao crescimento positivo da população (Figura 8) destaca-se o município de 

Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, com 50,23% de crescimento, que 

corresponde a um aumento de 81.243 pessoas.  

 

Figura 8 - Municípios do Estado da Bahia - Crescimento relativo positivo da população 
2000/2010 

 
 

 
 
Observação: Não há dados no ano 2000 para os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barrocas, pois os 
mesmos não existiam em 2000.  
Fonte dos dados: IBGE. SIDRA. Censos Demográficos, 2000 e 2010. Elaboração: SILVA, B. C. N.; SILVA, M. 
P., 2011 

O crescimento das cidades médias, principalmente os grupos de 50.001 e 100.000 e 

100.001 e 500.000 habitantes, é bem superior ao da capital Salvador e ao da sua Região 
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Metropolitana. Tudo indica que as pequenas e grandes cidades médias da Bahia estão tendo 

um crescimento econômico diversificado, baseado no agronegócio, na indústria, no turismo e 

nos serviços, o que tem sido fundamental para assegurar o aumento de suas populações, 

também com várias combinações em suas diferentes escalas de análise (SILVA e SILVA, 

2011) (Tabela 15). 

 
Tabela 15 

Bahia 
Crescimento das cidades 

2000/2010 
 

Habitantes Número de cidades 
2010 

% sobre o total das 
cidades 

% de crescimento 
2000/2010 

Crescimento 
absoluto 2000/2010 

Até 5.000 131 31,42 19,45 68.156 
5.001 - 10.000 142 34,05 13,34 116.112 
10.001 - 20.000 80 19,18 13,16 134.112 
20.001 - 50.000 40 9,59 12,37 134.716 
50.001 - 100.000 11 2,64 26,00 158.033 
100.001 - 500.000 12 2,88 19,30 355.511 
2.674.923 1 0,24 9,53 232.821 
 
Fonte dos dados: IBGE. SIDRA. Censos Demográficos, 2000 e 2010. 
Elaboração: SILVA, B. C. N.; SILVA, M. P., 2011 
 

 

Nesse contexto a urbanização, a industrialização e a centralização tornam-se questões 

importantes nesta pesquisa, inserindo novas referências na análise regional como fluxos, rede 

urbana, alcance e polarização.  
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3 URBANIZAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E MOBILIDADE DO TRABALHO 

 

 

A produção se desterritorializa para produzir e reproduzir tanto 
condições locais como condições globais de acumulação capitalista. 
Neste sentido, reconstrói-se a referência espacial em que o onde tende 
a se tornar opaco (LENCIONI, 2003, p.178). 

 

 

A urbanização se constitui na passagem de uma sociedade rural para uma sociedade 

cada vez mais localizada nas cidades e indica o crescimento das populações urbanas em 

relação às populações rurais. As áreas urbanizadas englobam amplas regiões circunvizinhas às 

cidades, cujo espaço urbano integrado se estende sobre territórios limítrofes e distantes num 

processo expansivo iniciado no século XIX e acentuado de forma irreversível no século XX. 

 Para Benko (1999), o fortalecimento da urbanização é o reflexo de dois processos 

complementares: de um lado, a globalização dos espaços econômicos e, de outro, a 

regionalização dos espaços sociais. A globalização como um processo exógeno, ocorre de 

fora para dentro, com base em interesses econômicos corporativos e a regionalização como 

uma reação socioeconômica e ambiental do desenvolvimento econômico que age de dentro 

para fora, através dos interesses de atores do desenvolvimento regional. 

O fenômeno da urbanização moderna nos países industrializados acompanhou a 

revolução industrial. Nos países industrializados, existe uma organização do espaço muito 

complexa em que a atração e a repulsão provêm de vários centros.  

Nos países subdesenvolvidos, as cidades nasceram ou foram inseridas em um contexto 

de urbanização industrial, ou seja, em que a industrialização dos países desenvolvidos havia 

apresentado numerosas repercussões (SANTOS M., 1982). 

 

3.1 Contextualizando a industrialização 
 

A industrialização se constitui no resultado da acumulação de capital, através da qual a 

economia passa a contar com as bases especificamente capitalistas de produção. Portanto, é a 

industrialização “que produz não somente os meios de reprodução da força de trabalho, mas 

também, produz os meios de produção necessários à reprodução de seu sistema produtivo” 

(CANO, 2002, p. 76). 
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Antes da atividade industrial, a habitação e a oficina conviviam no mesmo lugar. Os 

trabalhadores eram, em geral, membros da família e donos do meio de produção. O chefe da 

família era também o chefe da produção e aquele que aprendia o serviço se tornava membro 

da família. Assim, tarefas domésticas e profissionais se misturavam numa rotina interminável. 

O produto era gerado em todas as fases de produção dentro da mesma oficina, com uma 

tecnologia rudimentar sendo direcionado a um mercado restrito.  

Entre os fins do século XIX e começo do século XX, o local de vida foi separado do 

local de trabalho, a fábrica foi separada da casa, os homens das mulheres, os pais dos filhos. A 

perfeita sincronização dos tempos de vida e de trabalho requerida pelas empresas obriga 

massas de trabalhadores a chegarem pontualmente às fábricas ou escritórios, a operar de 

forma minuciosamente preestabelecida e sincronizada (MASI, 2006). 

O trabalhador experimentou uma transformação radical não só no trabalho como na 

vida: não trabalhava mais na oficina ou no seu roçado, não dormia mais no bairro em que 

trabalhava, não atuava mais em cooperação com a família, mas com estranhos que nem 

sempre ficavam seus amigos. 

A Revolução Industrial se iniciou na Europa tendo por base três fatores: os 

comerciantes e os mercadores europeus eram vistos como os principais manufaturadores e 

comerciantes do mundo; a existência de um mercado em expansão para seus produtos e, por 

fim, o contínuo crescimento de sua população que oferecia um mercado sempre crescente de 

bens manufaturados, além de uma reserva adequada de mão-de-obra.  

A industrialização teve início na Inglaterra. A primeira fase desse processo foi 

marcada pelo aparecimento da máquina a vapor e pela recusa dos trabalhadores em se tornar 

proletários. Os proprietários das fábricas buscavam aumentar seus lucros reduzindo as 

despesas ou por via da implantação da tecnologia, ou pela exploração dos operários, com 

longas jornadas de trabalho em locais insalubres, tendo como pagamento uma remuneração 

irrisória.  

Com o advento da indústria, o trabalho, que durante séculos foi executado mais ou 

menos do mesmo modo é organizado em bases novas, até atingir altos níveis de produtividade 

e a organização do trabalho se transforma numa ciência autônoma (MASI, 2006).  

Grandes massas de trabalhadores assalariados se concentram nas fábricas e empresas e 

surge a divisão social do trabalho e a separação entre o local de vida e do trabalho. Segundo 

Masi (2006), na sociedade industrial, marcada pela divisão do trabalho, a casa é apenas local 

de consumo e status. “Não mais custódia de tradições, mas estacionamento de homens e de 

coisas transitórias, ela é pensada e realizada como artefato transitório, como um ponto 



105 

 

funcional em relação à sede principal do trabalho, isto é a fábrica ou ao escritório” (MASI, 

2006, p.150).  

O avanço da indústria proporcionou a progressiva urbanização, a escolarização de 

massas, além de provocar a convivência conflitante entre empregadores e empregados. Outros 

reflexos da industrialização são a formação de uma classe média cada vez mais consistente, a 

reestruturação dos espaços em função da fabricação e consumo de produtos industriais, a 

maior mobilidade geográfica e social e ainda a produção em massa e difusão do consumismo. 

Essas e outras mudanças fizeram com que o mundo ocidental fosse impulsionado a uma 

corrida pelo dinheiro e pela eficiência. Muitos valores foram destruídos e outros foram 

criados. Segundo Masi (2006), essa sociedade industrial: 

 

Separou drasticamente trabalho e tempo livre: segregou as mulheres em 
casa, ocupadas com tarefas domésticas e encerrou os homens nas empresas, 
ocupados com funções produtivas e em fazer carreira. A racionalidade e a 
prática (consideradas como forças viris positivas) foram separadas da 
emotividade e da estética. (MASI, 2006, p. 62) 

 
 

Os anos 1980 marcaram o início de um período de intensa reestruturação da 

atividade industrial que continuou a se aprofundar na década seguinte e resultou em 

consequências econômicas e sociais e desdobramentos na geografia das indústrias e do 

emprego. 

Assim, 

[...] tais mudanças determinaram a reordenação das cadeias produtivas e da 
forma como os países e as firmas passaram a relacionar-se entre si de como 
tomam posse da riqueza e redefinem o mapa da produção mundial a 
necessidade da força de trabalho e da própria capacidade de resistência dos 
trabalhadores em suas associações. Assim as geografias se recompuseram 
num processo de fragmentação e dispersão que certo modo reflete a 
submissão da política a economia (SILVA I., 2008, p.91-92). 
 
 

A difusão da indústria impulsionou a liberação dos mercados, o capital fixo, o trabalho 

assalariado e a circulação de riquezas. A moderna economia política surge centrada na 

formação dos preços, na relação entre oferta e procura, no imposto, na interdependência de 

fatores sociais e econômicos (MASI, 2006).  

Segundo Chesnais (1996), nos anos 1980, teve o início da desregulamentação e 

privatização dos grandes serviços públicos (em particular, os transportes aéreos, as 

telecomunicações e os grandes meios de comunicação em massa). Enquanto o crescimento do 

setor manufatureiro em choque com o aumento brutal do desemprego, com a marginalização 
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do comércio exterior e com a repartição sempre mais desigual do poder aquisitivo, as 

atividades como as “indústrias multimídias” são as únicas que oferecem possibilidades de 

expansão.  

A concorrência mundial entre os capitais aumenta, tendo como parâmetros a rápida 

elevação dos patamares técnicos da produção e a velocidade com que cada país responde aos 

novos desafios da compressão da relação espaço e tempo. A desconcentração produtiva e a 

expansão do sistema financeiro, constituindo-se um único mercado mundial de valores e 

créditos, promovem a hegemonia dos fluxos imateriais em várias direções e sentidos. As 

sedes supranacionais das empresas se situam em algumas metrópoles, as chamadas cidades 

globais e regionalizam o comando da acumulação mundial.  

O capital encontra formas mais fáceis e rápidas de se mobilizar em todo globo. A 

destruição dos postos de trabalho, muito superior à criação de novos empregos, não é só uma 

espécie de fatalidade atribuída “à tecnologia” em si mesma. Ela resulta, pelo menos em igual 

medida, da mobilidade de ação quase total que o capital industrial recuperou, para investir e 

desinvestir à vontade, “em casa” ou no estrangeiro, bem como da liberalização do comércio 

internacional (CHESNAIS, 1996). 

Nessa fase da industrialização, três acontecimentos chamam a atenção: a difusão do 

consumo de massa e da sociedade de massa em que ocorre como consequência o crescimento das 

classes médias no nível social, o progresso técnico científico com a revolução eletrônica e o 

avanço da biotecnologia. 

A sociedade de massa permitiu, segundo Masi (2006), que a maioria dos cidadãos 

fosse mais solidária com a coletividade. As minorias, os jovens e as mulheres adquirem maior 

destaque no contexto social. A tecnologia liberou o homem da fadiga física, entre outras 

mudanças. 

Esse tipo de sociedade dependia do nível tecnológico, do papel da ciência e do 

mercado de trabalho. Por um lado, essa sociedade comportava um igualitarismo excessivo, a 

deterioração da qualidade em favor da quantidade, a impossibilidade de controlar a 

intervenção das massas na vida política, a excessiva democracia. Por outro lado, a sociedade 

de massa fez perder a autonomia das pessoas, por causa de um crescimento da elite cada vez 

mais dotada de meios fortíssimos que lhe teriam permitido manipular as massas e mobilizá-

las até o ponto de transformar as sociedades em guarnições estatais (MASI, 2006). A 

consequência mais grave, diante desse contexto, é perda da esperança por uma vida melhor e 

nas economias fundadas no desperdício, aos líderes incompetentes, entre outros.  
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A revolução eletrônica mudou o modo de cobrar impostos, de gerir os negócios, de 

empregar as próprias economias, de ensinar e aprender. O modo de escrever livros e jornais se 

inovou, criaram-se novas profissões e aposentaram-se outras, desordenou setores econômicos 

inteiros, redesenhando o território competitivo das empresas (MASI, 2006). Além disso, veio 

também a possibilidade de reduzir o trabalho humano, indispensável na produção de bens e 

serviços. A presença do computador, em casa e no trabalho, agilizou o posicionamento 

radicalmente novo para o tempo e o espaço.  

As vantagens clássicas buscadas pelas multinacionais, em termos de custos e preços e 

ainda a formação especializada de certos tipos de mão-de-obra, também podem ser obtidos 

sem que as companhias beneficiárias tenham de se deslocalizar. A terceirização internacional 

pode proporcionar tais objetivos, especialmente com a ajuda da telemática, permitindo a 

transferência de dados por intermédio das redes privadas (CHESNAIS, 1996). 

Com o estabelecimento de um novo patamar técnico-científico nos países 

industrializados e em alguma medida presente no Brasil, os resultados do crescimento da 

produtividade podem vir a corroborar a ideia de que a retomada do crescimento econômico 

será responsável pela geração de menos emprego industrial num futuro próximo 

(CACCIAMALI, BEZERRA, 1997). 

Na sociedade industrial, os trabalhadores que queriam se livrar da exploração lutavam 

por aumentos salariais, hoje, os trabalhadores que querem ser donos de seu futuro devem 

apropriar-se do saber e intervir nas seções decisórias, em que por exemplo, “se escolhe se e 

como produzir mais bactérias para fins bélicos ou mais proteínas para fins 

alimentares”(MASI, 2006, p.196). 

A primeira etapa do caminho que leva à atual mundialização financeira remonta à 

década de 1960, época em que coexistiram sistemas monetários e financeiros 

compartimentados e uma internacionalização financeira limitada (CHESNAIS, 1998).  

Em meados da década de 1970, diversos tipos de incentivos e de restrições 

impulsionaram as empresas a optar por aquisições/fusões num momento de farta 

disponibilidade e contando com novos instrumentos criados no contexto de globalização 

financeira. A partir de 1979 chega ao fim o controle dos movimentos de capitais com o 

exterior (entradas e saídas), ou seja, “abriram externamente” os sistemas financeiros nacionais 

(op.cit, 1998).  

Hoje em dia, a mundialização financeira parece ser independente em função da livre 

circulação de capitais e de sua centralização em poderosos mercados financeiros 

interdependentes. Nos países capitalistas desenvolvidos, abertos ao mercado internacional e 
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submissos à pressão da competitividade, as modalidades de investimento mudaram com o 

desenvolvimento da financeirização. Com uma taxa de investimento mais baixa, o 

desemprego cresceu, a precarização dos empregos aumentou, a flexibilidade do trabalho 

cresceu e os ganhos do trabalho pouco progrediram, em contraste com os do capital. 

 

3.2 Urbanização e industrialização brasileira 

 

Três grandes períodos de industrialização caracterizam a urbanização, levando-se em 

conta as condições tecnológicas, financeiras e políticas da instalação da indústria: antes de 

primeira Guerra Mundial, entre as duas guerras e após a Segunda Guerra (SANTOS M., 

1982). 

Antes da primeira Guerra Mundial, determinadas condições propiciaram a 

industrialização nos países subdesenvolvidos, dentre elas destacou-se a infiltração de 

tecnologia por meio dos emigrantes europeus.  

A primeira Guerra Mundial contraiu fortemente as importações no Brasil, estimulando 

a indústria paulista a usar seu excesso de capacidade produtiva, exportando boa parte de sua 

produção para o resto do país. O estado brasileiro também passava por algumas 

reformulações: 

 

Por um lado, aumentavam e diversificavam as pressões setoriais pela 
presença cada vez maior de novas frações da classe dominante. Por outro 
lado, a expansão do mercado de trabalho e a questão social movia-o no 
sentido de preparar institucionalmente a economia, para que pudesse se 
defrontar com as reivindicações da crescente classe operária: daí advieram 
várias regulamentações para o trabalho. (CANO, 2002, p.91) 

 

O período entre as duas guerras beneficiou, sobretudo, os países que haviam dado 

início a industrialização. As próprias guerras contribuíram enormemente para esse avanço. 

Mantidos em um relativo isolamento, certos países aproveitam-se do fato de poder ainda 

utilizar velhas máquinas de antes da primeira Guerra, acumulando divisas, graças aos 

fornecimentos bélicos. Isso permitiu o crescimento do setor industrial. A crise de 1929 

beneficiou estes países que receberam uma massa considerável de capitais estrangeiros 

ociosos (SANTOS M., 1982, p.88). 

Nesse período, também se instalaram plantas industriais em vários países, sobretudo 

da América Latina, mas isso não pode se chamar, segundo Cano (2002) de industrialização. 

De um lado, por conta da quase predominância de bens de produção; de outro, porque esses 
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investimentos eram subordinados e induzidos pelo setor exportador, que lhes determinava a 

dimensão dos mercados de bens e trabalho, das divisas para a importação dos meios de 

produção e do excedente para o financiamento dessa acumulação.  

No Brasil, durante o século XX, a intensa urbanização foi marcante com ênfase no 

crescimento do número de cidades, de seus tamanhos e da proporção de pessoas que viviam 

em espaços urbanos. Segundo Sposito M. (2004), esse crescimento do número de cidades fez 

parte da reestruturação produtiva em âmbito global e contribuiu para a configuração dos 

novos espaços urbanos no Brasil. Até meados da década de 1920, era pequena a integração do 

mercado nacional. Até então, o padrão de acumulação de capital, através da economia 

exportadora, permitia uma política relativamente liberal de comércio exterior que 

proporcionava alto coeficiente de importações, ao mesmo tempo em que possibilitava a 

implantação de algumas indústrias (na maioria de bens de consumo não durável) nas diversas 

regiões do país (CANO, 2002, p. 89). 

Entre 1930 e meados da década de 1950, a acelerada industrialização que se 

manifestava na maioria dos países da América Latina foi constituída basicamente de bens de 

consumo e de bens de produção. No Brasil, desde a década de 1930, a industrialização passou 

a ser feita à escala nacional, comandada basicamente por São Paulo que iniciava o processo 

de integração do mercado nacional condicionando-o, portanto, a uma complementaridade 

inter-regional ajustada às necessidades ditadas pela acumulação do centro dominante (CANO, 

2002, p. 136). 

Após a Segunda Guerra Mundial, o quadro econômico nos países subdesenvolvidos 

apresentava uma concentração industrial, traduzida pela baixa de emprego neste setor e um 

crescimento no número de estabelecimentos. Diante desse contexto, os desequilíbrios se 

acumularam tanto no que se refere à concentração dos capitais nos países industrializados, 

como no domínio da elaboração científica e técnica. (SANTOS M., 1982). Portanto, 

 

Graças aos progressos tecnológicos que demandam enormes capitais, esta 
forma de apropriação, própria dos países industrializados, tem por 
consequência a indivisibilidade dos investimentos, o que se traduz por uma 
grande dificuldade por parte dos países subdesenvolvidos no tocante ao 
acesso às patentes científicas que lhes permitiriam desenvolver sua própria 
tecnologia. O resultado disto é, pura e simplesmente, uma divisão 
internacional do trabalho cada vez mais acentuada (SANTOS, 1982, p.88). 

 

A industrialização que aconteceu no país, a partir dos meados da década de 1950, não 

guardava as mesmas relações que predominaram no processo de substituição de importações. 
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Em verdade, o cerne da questão da industrialização nacional não residia apenas na 

implantação de setores modernos (bens de consumo durável e de produção), mas numa 

industrialização comandada pelo capital estrangeiro ou pelo Estado, de caráter oligopolista 

(CANO, 2002). 

Desde então, o sistema capitalista de produção vem passando por profundas 

transformações em sua natureza funcional e integrar o mercado nacional era a única opção 

para crescer e não estagnar (CANO, 2002).  Uma das questões mais sérias são os altos níveis 

de desemprego que se apresentaram em diversas economias industriais, com destaque para a 

América Latina. Enquanto na Grande Depressão, o problema resultava das contradições do 

capitalismo, no atual estágio, o desemprego passa a ser um problema permanente e estrutural. 

Embora a acumulação capitalista tenha como característica central a renovação tecnológica 

diante do acirramento da concorrência, o desemprego aparece como uma consequência 

sistêmica. 

Diante da falta de alternativas de emprego, os indivíduos buscam de todas as formas a 

garantia de sobrevivência dentro de um sistema de produção que tem uma relativa liberdade 

para funcionar. Assim, o sistema de produção capitalista eleva sua condição de exploração e 

opressão das classes que são obrigadas a se integrarem, de forma direta ou indireta, no 

circuito de reprodução do capital. 

A partir de 1967, ocorreram várias modificações na política de incentivos fiscais, 

ampliando-se, consideravelmente, as alternativas para investimentos. O elevado crescimento 

industrial aumentou o emprego urbano e a agricultura itinerante expandiu ainda mais a 

fronteira agrícola. Esses dois efeitos absorveram enormes fluxos migratórios que saíram da 

periferia (principalmente Nordeste e Minas Gerais), amortecendo grande parte das tensões 

sociais. Com isso, foi evitado para a elite, “o dissabor que é para ela, a oportunidade de fazer 

uma reforma agrária concomitante a um período de alto crescimento do emprego urbano” 

(CANO, 2002, p. 138).  

Com o acirramento da concorrência internacional e da globalização da economia, até 

o início dos anos 1990, o padrão de acumulação de capital entrou em crise, em decorrência da 

saturação do mercado de bens duráveis, da perda do poder aquisitivo, da entrada de novos 

países produtores e da formação de blocos regionais. Assim, ocorreu a busca por novos 

padrões, novos modelos de organizações, a superação dos desafios de competitividade, 

através dos quais, as empresas teriam a sua sobrevivência garantida. 

Em resposta do capital à própria crise, teve início um processo de reorganização 

produtiva em escala global, cujos contornos mais evidentes foram: o advento do 
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neoliberalismo, a privatização do setor produtivo estatal e, consequentemente, a intensa 

reestruturação da produção e do trabalho. Esse período caracterizou-se, desde então, por uma 

ofensiva generalizada do capital e do Estado contra a classe trabalhadora e contra as 

condições vigentes, durante a fase de apogeu do fordismo (ANTUNES, 2005). 

Os desequilíbrios regionais tendiam a se acentuar, sobretudo, após os investimentos 

em infraestrutura e na indústria pesada, concentrados principalmente, em São Paulo, o que 

desencadeava pressões políticas das demais regiões, reclamando tratamento prioritário de 

desenvolvimento (CANO, 2002). 

A produção industrial, assim como a renda, se concentrou em poucos estados e 

regiões. Em 1970, o Estado de São Paulo, ocupando 2,9% da área geográfica do país, 

participava com 19% da população e 39% da renda nacional e o Rio de Janeiro com uma área 

de 0,5%, tinha 9% da população e 16% da renda. Em 1991 apesar de São Paulo contar com 

21,5% da população, a sua participação na renda nacional foi de 32,8%. O mesmo aconteceu 

com o Rio de Janeiro (Tabela 16). 

Tabela 16 
 Brasil 

 Distribuição regional da área geográfica, do PIB/População. 
 1970/1991 

Grande Região e 
Unidade de 
Federação. 

Área (%) PIB (%) População (%) 

  1970 1991 1970 1991 
BRASIL 8.511.996 Km² 100,0 100,0 92.341.556 146.825.475 
NORTE 41,8 2,2 5,5 3,1 6,3 
Pará  14,5 1,2 2,3 2,3 3,5 
Amazonas 18,5 0,7 1,7 1,0 1,4 
NORDESTE 18,5 12,1 15,8 30,3 28,9 
Pernambuco 1,2 3,0 2,3 5,5 4,8 
Bahia  6,6 3,8 6,1 8,1 8,2 
SUL 6,7 17,0 16,7 17,6 15,1 
Rio Grande do Sul 3,2 8,7 7,3 7,2 6,2 
Paraná 2,4 5,5 6,3 7,3 5,8 
SUDESTE 10,8 65,0 56,1 42,8 42,7 
São Paulo  2,9 39,4 32,8 19,1 21,5 
Rio de Janeiro 0,5 16,1 11,4 9,7 8,7 
CENTRO-OESTE 22,2 3,7 5,9 5,6 7,0 
Goiás 7,6 - 2,3 3,2 3,3 
Mato Grosso  10,4 - 1,0 1,8 1,4 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1970 e 1991. Organizados pela autora 

 

 

Em 1970, somente a cidade de São Paulo participava com 58,1% do Valor de 

Transformação Industrial e com 48% do emprego no país, enquanto em conjunto com o Rio 

de Janeiro, o emprego industrial era de 61,3% e o Valor de Transformação Industrial 
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totalizando 70% (Tabela 17). Na mesma época, existiam no Brasil 33 áreas industriais com 

mais de 10.000 pessoas ocupadas na indústria, representado 76% do emprego industrial do 

país. 

 

Tabela 17 
Distribuição do Valor da Transformação Industrial (VTI) e do emprego segundo Grandes Regiões e 

principais Estados 
1970-1991 

 

Grande Região e Principais 
Estados 

1970 1991 

 VTI Emprego VTI Emprego 
NORTE 0,8 1,5 3,1 2,6 

Pará 0,4 0,9 0,9 1,1 
Amazonas 0,4 0,4 2,0 1,1 

NORDESTE 5,7 10,2 8,4 11,8 
Pernambuco 2,2 3,3 1,8 3,8 

Bahia 1,5 2,2 4,0 2,1 
SUL 12,0 16,9 17,4 20,3 

SUDESTE 80,8 69,7 69,3 63,1 
São Paulo 58,1 48,0 49,3 44,9 

Rio de Janeiro 12,1 13,3 0,0 9,5 
CENTRO-OESTE 0,8 1,4 1,8 2,1 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1970 e 1991 /RAIS, 1991/Censo industrial, 1970. Organizados pela autora 
 

 

A partir de 1980, o mercado brasileiro se desestrutura com a crise do modelo de 

industrialização, centrado na substituição de importações e voltado para o mercado interno. 

Além disso, ocorreu a interrupção das elevadas taxas de crescimento do PIB, a crise da dívida 

e a inflação descontroladas e traduziram no mercado de trabalho em perdas salariais e na 

elevada concentração da renda a favor das empresas e também dos próprios trabalhadores. O 

padrão produtivo sofre alterações, pois o Brasil ainda se encontrava relativamente distante da 

reestruturação produtiva do capital e do projeto neoliberal em curso, acentuado nos países 

capitalistas centrais. 

Na segunda metade de 1980, foram ampliadas as inovações tecnológicas, através da 

introdução da automação industrial de base microeletrônica nos setores metal-mecânico, 

automobilístico, petroquímico e siderúrgico. Naquele momento, ocorreram os primeiros 

impulsos de reestruturação produtiva no país, levando as empresas a adotarem novos padrões 

organizacionais e tecnológicos, novas formas de organização social do trabalho (ANTUNES, 

SILVA, 2004). 
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As principais mudanças nos movimentos espaciais urbanos, no Brasil, se iniciavam. 

As características migratórias apontavam para a existência de novos padrões, verificando-se 

uma significativa diversidade de situações de deslocamentos populacionais e uma forma 

muito distinta com que essa diversidade se manifestou no território nacional (PACHECO; 

PATARRA, 1997). Naquele período, houve transformações acentuadas nos volumes, fluxos e 

características dos movimentos migratórios no Brasil. 

O número de migrantes para São Paulo reduziu muito pouco em relação à década de 

1970, entretanto, os emigrantes de São Paulo aumentaram quase 50,0%, fazendo dele o estado 

com maior evasão populacional, demonstrando assim uma grande migração de retorno 

(Tabela 18). 

 

Tabela 18 

São Paulo e Rio de Janeiro: Migrantes Interestaduais 

1960-1991 

 

Estados 

Imigrantes Emigrantes  

1960/70 1970/80 1980/1991 1960/70 1970/80 1980/1991 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

São Paulo 2.283.585 24,45 2.775.767 30,53 2.686.636 25,25 1.060.673 11,36 952.111 10,47 1.498.981 14,09 

Rio de 

Janeiro 

1.403.737 15,03 850,309 9,35 580.821 5,46 373.273 4,00 457.695 5,03 624.921 5,87 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1970,1980 e 1991. Organizado pela autora 
 

 

Na década de 1960, o destino dos emigrantes se mantinha bastante concentrado, 

praticamente um quarto deles se dirigia para São Paulo e 15,0% para o Rio de Janeiro. Os dois 

estados juntos, com as maiores parcelas do PIB industrial e do PIB do setor terciário, 

receberam quase 40,0% dos imigrantes. 

 Na década de 1970, houve um aumento expressivo dos emigrantes para São Paulo e 

um decréscimo para o Rio de Janeiro, que teve o impacto da mudança da capital para Brasília 

e do maior crescimento da economia urbano-industrial paulista. Quanto aos emigrantes, os 

dois grandes reservatórios de força de trabalho, o Nordeste e Minas Gerais no Sudeste, foram 

os que mais transferiram população para outros estados (Tabela 19). 
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Tabela 19 
 São Paulo e Rio de Janeiro 

 Origem dos imigrantes 
1960-1991 

 

 

Regiões 

Origem dos Imigrantes 

1960/70 1970/80 1980/1991 

São Paulo Rio de 

Janeiro 

São Paulo Rio de 

Janeiro 

São 

Paulo 

Rio de 

Janeiro 

Norte 0,56 2,58 0,71 3,14 2,04 4,69 

Nordeste 38,77 40,19 40,42 48,23 50,15 45,00 

Sudeste 40,22 51,51 25,30 39,48 23,13 38,28 

Sul 16,27 3,80 28,21 5,28 18,41 5,88 

Centro- 

Oeste 

4,18 1,92 5,35 3,88 6,26 6,14 

 
Fonte: IBGE,Censo Demográfico, 1970/1980/1991 
Organizado pela autora 
 
 

A articulação entre os estados ou regiões com maiores oportunidades econômicas não 

deve ser encarada apenas, como um problema de excedente demográfico. Mesmo que o 

migrante saiba que a migração é um risco e uma atividade incerta, a motivação é grande e é 

sustentada pela cultura migratória e dirigir-se para os grandes centros faz parte dessa tradição. 

Por isso, observa-se que, em 1980, a metade dos imigrantes que chegou a São Paulo veio do 

Nordeste.  

O modelo de urbanização que o Brasil adotava, naquele período, apresentava 

características comuns às de outras áreas em vias de urbanização, as quais, segundo Sposito 

M. (2007, p.84) “se expressavam pelas localizações das atividades, pelos adensamentos, pelas 

concentrações, onde eram colocados para reflexões os pares interior/exterior, centro/periferia, 

aquém/além das cidades”. A década de 1980 foi marcada pela concentração das atividades 

econômicas (principalmente industriais) e da população, destacando-se a região Sudeste, o estado 

e a cidade de São Paulo. 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, essa concentração apresentou um 

lento declínio em função de outras regiões industriais que ganhavam destaque no território 

brasileiro, com índices diferenciados dos apresentados pelo país, mostrando como a 

urbanização brasileira se generalizou no âmbito do território nacional. Nesse período, um 

novo conjunto de políticas industriais foi implantado, baseado na abertura comercial, na 

desregulamentação do mercado interno (inclusive o mercado financeiro) e no estabelecimento 

de novas diretrizes para a economia. 
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Os anos 1990 podem ser caracterizados pelo aprofundamento do processo da 

abertura comercial e financeira da economia, pelo desmantelamento do Estado e pela 

prioridade absoluta no combate à inflação (AZEVEDO, 1997). Portanto, verifica-se uma 

reestruturação territorial no país, iniciada pela diminuição do crescimento das metrópoles. 

Esse processo recebe várias denominações tais como deseconomias de aglomeração, 

descentralização econômica e desindustrialização. Atividades econômicas, principalmente 

industriais, são redirecionadas para cidades do interior dos estados, especialmente de São 

Paulo, levando a uma redistribuição populacional devido ao oferecimento de empregos nessas 

cidades.  

A desconcentração espacial tornou-se mais seletiva, pois os lugares passam a ser 

atrativos, ou por algumas características que ofereçam ao capital, ou pelos incentivos fiscais 

ofertados por estados e municípios. Com isso, as cidades médias apresentam crescimento 

econômico e populacional mais significativo do que as áreas metropolitanas que continuam a 

crescer, embora em ritmo menos acelerado. Paralelo a isso, se verifica o aumento da 

importância das metrópoles regionais na economia do país. 

Em meados da década de 1990, dos 156 milhões de habitantes vivendo no Brasil, 41,5 

milhões deles viviam em grandes cidades, outros 36,6 milhões em cidades médias e 78 

milhões em cidades pequenas (IBGE, 2000). Esses dados mostram a importância dos fluxos 

em direção às regiões metropolitanas nacionais, mas, por outro lado, explicitam a força de 

atração das cidades médias que tornam uma alternativa para esses fluxos. 

As cidades médias brasileiras tiveram um expressivo movimento de expansão no 

início da década de 1980, aumentando, consideravelmente, em 1991. Esses lugares passaram 

a ser reconhecidos como cidades com qualidade de vida e portadoras de universidades 

importantes, hospitais qualificados, redes de supermercados e shopping Center sendo, 

também, o lócus do trabalho intelectual. 

Nesse contexto, o Estado viabiliza as condições para sustentação das elites do país que 

se deslocam em direção as cidades junto com os milhares de indivíduos que buscam melhorar 

de vida ou fugir da miséria. Segundo Silva I. (2008), o Estado brasileiro teve a função de criar 

algumas condições para o desenvolvimento capitalista, a partir de ações articuladas com o 

capital e condizentes com a modernização em curso. Com o discurso de gerar empregos para 

os governos locais, as empresas passam a obter vantagens fiscais e regulatórias como 

condição necessária para a sua implantação. 

O espaço das áreas que sofrem a reestruturação produtiva e a desconcentração 

industrial é transformado, ocorrendo, nesse processo, uma desarticulação das relações 
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socioeconômico-espaciais que prevaleciam anteriormente (tanto nas áreas centrais da 

metrópole, quanto na área para onde as indústrias migram) e a constituição de novas 

articulações. 

A configuração do novo mercado vai se tornando mais clara, apesar das incertezas do 

sistema capitalista: mudou o padrão de desenvolvimento, as formas e mecanismos de inserção 

e de permanência no mercado de trabalho, as expectativas sobre o futuro do país e sobre os 

projetos de vida da maioria dos que vivem do trabalho.  

As mudanças no perfil do Estado e da sua atuação atingiram negativamente o conjunto 

de trabalhadores, inclusive aqueles do setor público/estatal, cujos empregos representam uma 

parcela relevante do núcleo duro do mercado de trabalho, sobretudo no universo dos postos de 

trabalho mais bem remunerados e com exigência de escolaridade elevada.  

A sociedade industrial, centrada na produção em série de bens materiais, cede espaço 

para a sociedade pós-industrial, centrada na produção de bens imateriais (informações, 

símbolos, estética, valores).  

 O Brasil passou de uma economia fechada e protegida pelo arcabouço legal e 

institucional e com controle de fluxos financeiros para uma economia aberta e totalmente 

desprotegida, exposta a instabilidade de uma economia mundializada, sob a hegemonia do 

capital financeiro e à mercê do humor dos agentes do mercado, sobretudo os do financeiro, 

transformados nos principais atores sociais e nos beneficiários da ação do Estado (BORGES, 

2007). 

O mercado de trabalho brasileiro aprofundou a flexibilização das relações de trabalho, 

com a ampliação do assalariamento sem carteira assinada, dos trabalhadores por conta própria 

e dos microempresários, refletindo tanto na conjuntura econômica de abertura acelerada, 

predominância quase absoluta das políticas de estabilização e crise fiscal, como a adoção de 

novas tecnologias, resultantes da intensificação da reestruturação produtiva (AZEVEDO, 

1997). 

As empresas começaram, então, a passar por um novo padrão de acumulação de 

capital e de organização da produção. A reestruturação produtiva se caracteriza pela 

introdução de inovações tanto tecnológicas como organizacionais e de gestão, buscando 

alcançar uma organização do trabalho integrada e flexível. Esse processo é denominado 

também de pós ou neo-fordismo, acumulação flexível, especialização flexível, modelo 

japonês, toyotismo, entre outros. Portanto, transita: 
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De uma economia com os setores estratégicos controlados pelo Estado [...] 
para uma economia com grande parte dos setores estratégicos privatizados e 
desnacionalizados, o que significa dizer com o seu centro de decisões 
transferidas para o exterior e/ou alheio aos interesses e às necessidades da 
maioria da população brasileira (BORGES, 2007, p. 82) 
 
 

A reestruturação produtiva representa um longo ciclo de mudanças que afetou 

diretamente os trabalhadores, sobretudo, pela precariedade e insegurança, pois envolve uma 

desestruturação do mercado de trabalho e uma reconfiguração tendo por base as necessidades 

do capital.  

 
 

3.3 A reestruturação produtiva e a mobilidade do capital 

 

A mundialização é o resultado de dois movimentos conjuntos, estreitamente 

interligados, mas distintos. O primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de 

acumulação ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu, desde 1914. O segundo diz 

respeito às políticas de liberalização, de privatização, de desregulamentação e de 

desmantelamento de conquistas sociais e democráticas que foram aplicadas, desde o início da 

década de 1980 (CHESNAIS, 1996). 

Segundo Smith (1988), o capital se desloca, como processo oscilatório, em todas as 

escalas sociais, movendo-se geograficamente de forma a explorar constantemente as 

oportunidades de desenvolvimento, sem ter que arcar com os custos do subdesenvolvimento. 

Portanto, “a mobilidade do capital e em menor proporção do trabalho é a manifestação mais 

clara dessa necessidade” (SMITH, 1988, p. 132). 

O trabalhador, em busca do emprego, é obrigado a seguir ao capital para onde quer 

que ele vá. Nesse contexto, a “liberdade” do trabalhador se vê reduzida, à “liberdade” do 

capital. Nesse movimento em direção à capital do dinheiro, o que aparenta mera coincidência, 

definitivamente não o é. Afinal, homens e mulheres, mobilizados o são como estratégia do 

capital para ampliar as possibilidades de acumulação (SILVA I., 2008, p 43). 

Nessas condições, um dos atributos ideais do capital, é a mobilidade, a recusa a se 

prender a determinados modelos de comprometimento setorial ou geográfico – qualquer que 

tenha sido sua importância na formação e crescimento– bem como a capacidade de se soltar, 

de investir e não investir (CHESNAIS, 1996). 

Moreira (1994) afirma que o capital cresce subvertendo o modo de vida dos homens, à 

base da dissolução das relações existentes para reconstruí-las dependentes do mundo 
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mercantil. Assim, a existência humana alienada reproduz-se ao ritmo da acumulação do 

capital. 

A acumulação de capital é obtida através da produção e expansões financeiras através 

de acordos financeiros e se mantém na forma de lucros, salários ou rendimentos de 

camponeses e artesãos. No processo cíclico de acumulação do capital, alguns países 

economicamente fortes exercem um poder hegemônico sobre os países periféricos que, 

basicamente, fornecem fontes primárias de produção para as indústrias dos países 

hegemônicos.  

Os agentes econômicos traçam estratégias para regularem e coordenarem o sistema 

mundial e expandir o seu controle econômico, garantindo maior flexibilidade e liberdade de 

escolha, visando alcançar o lucro. A esfera financeira alimenta-se da riqueza criada pelo 

investimento e pela mobilização de uma força de trabalho de múltiplos níveis de qualificação 

(CHESNAIS, 1996). 

O capital se move em busca de altas taxas de lucro, ocasionando o desenvolvimento 

destas e o subdesenvolvimento das áreas restantes. O trabalho, necessário à continuidade do 

processo de acumulação de capital, não se restringe àquele diretamente ligado ao momento da 

produção, mas abarca o conjunto das atividades que integram o ciclo de acumulação do 

capital e, inclusive, parte daquelas que organizam e viabilizam o consumo de bens e serviços 

(BORGES, 2000). 

É na esfera urbana que o capital obtém maior potencial de circulação, e 

consequentemente, onde se observa o estágio mais avançado de desenvolvimento desigual. O 

acelerado crescimento econômico contribui para a expansão das relações capitalistas sobre o 

espaço, desvinculando organicamente o homem de seus laços com as condições materiais de 

trabalho, expropriando a terra ao campesinato e os meios de produção aos artesãos e forçando 

a concentração dos homens na fortaleza do capital: a cidade (MOREIRA, 1994). 

No espaço urbano, a descentralização do capital encontra a mais perfeita expressão 

geográfica. O capitalismo herda claramente uma divisão entre cidade e campo, apesar disso, 

os limites geográficos à escala urbana (que não se deve confundir com os limites 

administrativos de uma cidade) são determinados, em primeiro lugar, pelo mercado de 

trabalho local e pelos limites ao deslocamento diário para o trabalho (SMITH, 1988). 

O capital e as atividades apresentam um nexo causal comum, ocasionando uma 

concentração espacial muito maior do que a decorrente das necessidades técnicas do processo 

produtivo. Por outro lado, os mercados não são estanques ou isolados, existindo diferentes 

formas de relação entre eles, a exemplo, da ação de integração do Estado, pelo 
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desenvolvimento dos transportes e das comunicações, por meio da expansão horizontal e 

vertical do capital e pelos mecanismos diversos que produzem os movimentos da população. 

Uma das características fundamentais do capitalismo é a competitividade acirrada 

entre os agentes econômicos. A guerra dos lugares se realiza tendo em vista a necessidade de 

se dotar os lugares de competitividade, possibilitando assim atrair investimentos, seja para 

rolar o dinheiro, seja para disponibilizá-lo a produção de bens (SILVA I., 2008). “Para 

produzir mais-valia, garantir sua apropriação e realizá-la, o capital cria o espaço geográfico 

apropriado: o espaço do capital. A chave da produção do espaço é a divisão do trabalho” 

(MOREIRA, 1994, p. 97). 

As empresas transnacionais não precisam mais deslocar-se milhares de quilômetros 

para achar os locais de produção e de baixos salários. A abertura de mercados, as 

privatizações e desregulação foram mecanismos decisivos para liberar essas grandes empresas 

de regras anteriormente impostas pelo Estado.  

Quanto mais densa e rápida for a rede de comunicações cidade-campo, de região a 

região, de país a pais, mais facilmente a mão-de-obra estará disponível. A este respeito, os 

serviços públicos tomam a seu cargo grande parte das migrações (GAUDEMAR, 1977). 

Moreira (2008, p.110) enfatiza: 

 

os mais distintos fluxos de circulação têm o seu lugar: 1) fluxos de meios: 
vias de circulação e de transporte [...] 2) fluxos de pessoas [...] 3) fluxos de 
pensamentos, de ordens de informações, veiculados por correntes invisíveis 
de correspondência telefônica, telegráfica, radiofônica [...].  
 
 

Diante do exposto, constata-se que a força de trabalho é, por definição, móvel, ou mais 

exatamente: 

 

[...] a sua mobilidade significa que ela é capaz de se tornar essa mercadoria 
necessária a valorização do capital; é porque ela é móvel que penetra de 
onde quer que venha, nas esferas capitalistas, que circula entre elas, que aí é 
utilizada, sob múltiplas formas. (GAUDEMAR, 1977, p.390) 
 
 

A estrutura da propriedade interna ao capital foi redefinida e Chesnais (1996) relata 

sobre uma deslocalização do capital com base em dois aspectos: sem aporte do capital e 

resultante da atividade mercantil internacional. 

A deslocalização sem aporte do capital se refere aos grupos industriais cuja existência 

repousa de maneira imediata e quase exclusiva sobre sua capacidade de tirar proveito da 
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liberalização do comércio exterior e da telemática, a fim de beneficiar-se dos baixos custos 

salariais e da ausência de legislação social para deslocalizar.  

A deslocalização resultante de atividade mercantil internacional, diz respeito ao 

suprimento de produtos industriais padronizados, em que os custos forem mais baratos. Esse 

modelo não se refere apenas aos insumos e produtos semi-elaborados, mas também a 

produtos acabados de consumo de massa que hoje as grandes cadeias comerciais ou 

hipermercados podem ir buscar bem mais longe, estabelecendo seus próprios contratos de 

terceirização com produtores locais e comercializando os produtos com suas marcas próprias.  

O Estado permanece como regulador fundamental em relação ao trabalho (HARVEY, 

2009, p.29). Essa regulação não acontece de forma pacífica, necessitando, muitas vezes, do 

uso da força, imposição e agressão e ocorre em função do capital que necessita única e 

exclusivamente da força de trabalho (SILVA, W. 2002). 

Portanto “a ideia de que na era da globalização o Estado Nação está encolhendo ou 

desaparecendo como centro de autoridade é uma tolice” (HARVEY, 2009, p.29). O Estado 

está muito ativo no domínio das relações entre capital e trabalho e não só na regulação 

econômica da constituição do mercado nacional e regional, mas na estratégia que emana da 

ação estatal. A possibilidade de monitoramento do caráter dos fluxos populacionais, mesmo 

considerando que a lógica da mobilidade da força de trabalho vincula-se à estratégia da 

reprodução ampliada do capital. De acordo com Harvey (2009, p.135), 

 

A força de trabalho não é, portanto, uma mercadoria como outra qualquer. 
Não se pode prever como a dinâmica da acumulação se enreda com o 
crescimento populacional e toda relação entre circulação do capital e 
reprodução da força de trabalho continua sendo um problema espinhoso, 
talvez insolúvel. 

 

A mobilidade do capital permite que as empresas obriguem os países a alinharem suas 

legislações trabalhistas e de proteção social àquelas do Estado onde forem mais favoráveis a 

elas (isto é, onde a proteção for mais fraca). Essa mobilidade tende a limitar a eficácia de 

medidas como a redução do tempo de trabalho, se não puderem ser impostas às empresas por 

toda parte – ou, pelo menos, nos principais países – onde estas sejam suscetíveis de se 

localizarem (CHESNAIS, 1996). 

O capital não só provoca a procura de trabalho de que tem necessidade, mas produz 

também a oferta de operários. Assim, satisfaz às suas necessidades imediatas e futuras, num 

vasto movimento de especulação sobre a força de trabalho. Ainda segundo Gaudemar (1977, 

p.278), 
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Os homens não se deslocam, portanto, [...] por melhores salários, mas para 
satisfazerem às exigências do capital, exigências que, porque o capital se 
estabeleceu como modo de produção dominante, são também as suas, isto é, 
as exigências de sua subsistência.  

 
 

A questão aponta para a diacronia entre fluxo de capital e fluxo de trabalho. Os 

investimentos produtivos são capazes de mobilizar força de trabalho no espaço. Assim, 

continua legítimo afirmar que tanto a modernidade quanto a disputa por mercados regionais e 

internacionais não escamoteiam as desigualdades presentes no sistema mundial. 

O capital funciona globalmente como uma unidade em tempo real e é percebido, 

investido e acumulado principalmente na esfera de circulação isto é, como capital financeiro. 

Segundo Castells (2003), embora o capital financeiro, em geral, estivesse entre as frações 

dominantes do capital, testemunha-se a emergência de algo diferente: a acumulação prossegue 

e sua realização de valor é cada vez mais gerada nos mercados financeiros globais 

estabelecidos pelas redes de informação no espaço intemporal de fluxos financeiros.  

A reestruturação produtiva pode ser analisada, conforme Silva I. (2008) como um 

esforço do capital para ganhar tempo e viabilizar a competitividade das empresas, frente a um 

cenário de crise que revela a configuração de uma nova divisão internacional do trabalho com 

repercussões bastante significativas, não apenas na técnica, mas também na geografia e na 

organização da sociedade. Segundo Silva I., 

Entender os impactos da reestruturação produtiva na mobilidade do trabalho 
tem como ponto de partida a noção de que a força de trabalho é uma 
mercadoria diferenciada um dos elementos fundamentais do processo de 
acumulação e valorização do capital (SILVA I., 2008, p.14) 

 

No Brasil, a reestruturação produtiva não ocorreu como um fenômeno homogêneo, 

mas, ganhou espaço ao questionar a inadequação dos princípios tayloristas e fordistas às 

novas condições do mercado. Além disso, enfatiza os novos conceitos como de automação, 

flexibilidade, produção enxuta (diminuição da classe operária industrial, através da 

eliminação de excessos, inclusive de pessoal), qualidade total e descentralização produtiva.  

Dois processos foram fundamentais para que a reestruturação acontecesse: a 

terceirização que assumiu várias formas como a subcontratação de empresas menores que 

burlam as leis com mais facilidade, a contratação de trabalhadores através das cooperativas de 

trabalho, o recurso a trabalhadores “autônomos” contratados como prestadores de serviço e a 

desregulamentação das relações de trabalho com a flexibilização e a precarização. 
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3.4 A reestruturação produtiva e a mobilidade do trabalho 

 

Assim como o capital se mobiliza e busca explorar os diferenciais existentes nos 

custos de mão-de-obra, matérias-primas, energia e subsídios estatais, nos diversos lugares, os 

trabalhadores também se mobilizam e a força de trabalho passa a ser o elemento indispensável 

para exploração capitalista. A mobilização implica a formação de uma massa livre, porém: 

Liberdade que nesse contexto possui duplo sentido. Trata-se da liberdade do 
trabalhador (a pessoa que possui a mercadoria mais importante do processo 
de valorização) que é por um lado a liberdade de dispor sua mercadoria e 
vendê-la da melhor forma que puder, e por outro uma imposição que é a 
obrigação de vendê-la já que está posto numa sociedade mediada pela troca 
de seu trabalho por dinheiro a fim de assegurar sua reprodução social. 
(SILVA I., 2008, p.60) 
 
 

 Essa liberdade ainda é retratada por Harvey (2009) quando diz que os trabalhadores 

vagam perpetuamente pelo mundo, tratando de escapar das depredações do capital, evitando 

os piores aspectos da exploração, sempre lutando, às vezes com algum êxito, para melhorar 

sua vida. 

A mobilidade é introduzida como condição da força de trabalho se sujeitar ao capital e 

se tornar a mercadoria cujo consumo criará o valor e assim produzirá o capital. E ainda:  

 

A mobilidade da população trabalhadora transcenderia a lógica da 
mobilidade espacial do trabalho, agravando o resultado do avanço capitalista 
no espaço que faz desaparecer ou subsumir atividades e relações não 
capitalistas (GAUDEMAR, 1977, p. 191).  
 
 

As migrações internacionais estão aumentando, numa tendência de longo prazo que 

contribui para a transformação da força de trabalho, embora de maneira mais complexa do 

que a apresentada pela ideia de um mercado de trabalho global.  

A mobilidade do trabalho ocorre entre os diferentes modos de produção e as diferentes 

relações de produção. Assim, a mobilidade geográfica, mais do que um deslocamento 

espacial, compreende a todas essas determinações sociais, econômicas e políticas. Além 

disso: 

 

Os trabalhadores colocados à disposição do capital estão à frente de 
atividades não capitalistas para reproduzir a força de trabalho e da população 
ativa. Participam da exploração e da acumulação capitalista tanto quanto o 
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trabalho diretamente ativo nem que para isso signifique constante e até 
frequente mobilidade geográfica entre regiões e países e no interior das 
grandes metrópoles (ARAUJO, 2007, p.158). 
 

 

O trabalhador torna-se vulnerável diante da ameaça constante de perder o emprego e, 

por isso mesmo, é obrigado a operar e cooperar de todas as maneiras possíveis com o capital, 

adequar-se rapidamente a racionalização, tendo em vista o aumento da competição 

internacional e a realidade de um câmbio que se torna extremamente frágil á indústria local 

(SILVA I., 2008). 

A exposição das empresas nacionais à competição internacional, imposta pela abertura 

da economia no início da década de 1990, impeliu o empresariado do país a buscar formas e 

processos de se produzir bens e serviços com melhor qualidade, a preços competitivos.  

 

A lei do funcionamento dos grandes capitalismos modernos é uma 
combinação de monopólios e do grande número de instituições diretamente 
opostas a esses monopólios e a seu lucro máximo: esta combinação evolui 
sob a ação dos grupos organizados (PERROUX, 1970, p.109-110). 
 
 

Investimentos em tecnologias e modificações na organização das empresas foram 

adotados de maneira simultânea ou isoladamente em uma busca frenética de “modernização”, 

vista sob o prisma do empresariado como um elemento vital e necessário para a retomada do 

crescimento econômico, estagnado por toda a década de 1980 (NAVARRO, 2006). 

Os empresários buscam competitividade, através de novas formas de ganhos de 

produtividade, aliados à flexibilidade da produção, visando adequar o aparelho produtivo às 

novas exigências de um mercado de muita produção e pouco consumo, numa concorrência 

não só nacional, mas, sobretudo internacional, com produtos de qualidade que estão em 

constante inovação.  

A estratégia adotada pelas indústrias foi de acelerar a reestruturação organizacional 

da produção, sob pena de ser eliminada pela competitividade externa, ampliada com a 

abertura econômica dos anos 1990, no âmbito do capitalismo (SILVA I., 2008). 

A capacidade de inovar em produtos e processos passou a ser elemento de diferencial 

estratégico para as empresas. Segundo Antunes e Silva: 

 

A reestruturação se desenvolveu com força [...] através da implantação de 
vários receituários oriundos da acumulação flexível e do ideário japonês, 
com intensificação do [...] sistema Just-in-time, Kanban, do processo de 
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qualidade total, das formas de subcontratação e de terceirização da força de 
trabalho. (ANTUNES, SILVA, 2004, p. 18) 

 

A adequação à nova base técnica do capitalismo com o uso de tecnologia 

microeletrônica exigiu novo e maior envolvimento e disposição do operário em cooperar com 

a produção, por isso a introdução de nova forma de gestão da força de trabalho. Aliado a esse 

elemento tem-se a desindustrialização de importantes países capitalistas decorrente da 

relocalização industrial, pela qual a indústria tradicional mudou-se para países do terceiro 

mundo, em razão de mão-de-obra barata. Sendo assim, surge nessa sociedade o novo 

proletariado industrial: reduzido, qualificado e polivalente e apresentando contratos de 

trabalhos precários. 

As pessoas se deslocam para as localidades indicadas por sua rede de informações 

que, evidentemente, pode não ser perfeita como aquelas com as maiores possibilidades de 

encontrar um trabalho ou uma atividade melhor remunerada. Para Hakkert e Martine (2006), 

os migrantes seguem a mesma rota que os investimentos econômicos. Entretanto, a relação 

entre estímulo e migração não é perfeita nem imediata.  

A mobilidade da força de trabalho explorada e submetida responde efetivamente à 

mesma mobilidade dos representantes do capital, dos múltiplos portadores dos diferentes 

aspectos do poder que promove o domínio da ciência e da técnica. O poder que a posse do 

dinheiro confere poder de todos os aparelhos de reprodução, poder político, poder do estado, 

enfim, mobilidade das suas funções, mobilidade nos locais definidos por esta hierarquia dos 

poderes, mobilidade em relação ao conjunto dos locais em que o capital exerce domínio 

(GAUDEMAR, 1977). 

No entanto, antes migravam apenas os pobres e os perseguidos, hoje migram também 

os executivos e escalões médios das empresas, ou seja, a mão-de-obra de pessoas com nível 

educacional superior completo e incompleto. O trabalho tende a ser mais intelectualizado e 

menos manual. A sociedade pós-industrial em questão inaugurou uma condição mais 

intelectualizada de vida, deslocando a exploração dos braços para o cérebro, cujas 

características valorizam e está pronta a reproduzir alguns mecanismos através da inteligência 

artificial (MASI, 2006). 

Com relação aos municípios com maior porte populacional, São Paulo (SP) foi a 

cidade do Brasil com maior índice de migração qualificada líquida. Rio de Janeiro (RJ) e 

Brasília (DF) aparecem em seguida. Salvador, Recife e Fortaleza também merecem destaque 

por serem as três maiores capitais dos estados do Nordeste (IBGE, 2000). 
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O capital insere no ideário dos trabalhadores a sensação de estar sendo valorizados, 

enquanto sujeitos importantes para a sustentação das empresas e acaba provocando uma forte 

divisão entre os trabalhadores, entre os “privilegiados” do setor formal e os “excluídos” da 

oportunidade de serem explorados, ou seja, aqueles que ingressam na informalidade 

(CARVALHAL, 2001). Migrantes qualificados tendem a ir para localidades com maior 

escolaridade e procuram cidades onde a desigualdade de renda é pequena ou menor 

instabilidade social.   

Os novos métodos e técnicas organizacionais demandam um trabalhador mais bem 

qualificado; entretanto, essa qualificação não é no sentido de maiores habilidades cognitivas, 

uma vez que o trabalhador continua participando da produção sem realizar reflexões sobre a 

lógica da confecção da mercadoria ou mesmo das suas especificações (ARRUDA, 1997). 

A qualificação do trabalhador é uma exigência do capital e trata-se da capacidade de 

trabalho, no sentido de ser útil à produção. A qualificação profissional aparece como 

estratégia de expansão capitalista que promove a alteração do perfil do trabalhador. “O saber 

intelectual é transferido para as máquinas informatizadas que se tornam mais inteligentes 

reproduzindo parte das atividades a elas transferidas do saber intelectual do trabalho” 

(ANTUNES, 2005, p.87). 

O trabalho é qualificado quando atende aos propósitos da empresa ou não qualificado, 

quando as atividades por ele exercidas não exigem um aprendizado técnico regular. Segundo 

Cano (1998), esta tentativa de definição é bastante arbitrária e deve se ajustar às condições 

específicas de cada tipo de sociedade ou aos diferentes tipos de atividades. Historicamente 

muda, ante as exigências impostas pelas mudanças técnicas e sociais. 

A mobilidade da força de trabalho é uma realidade, alcançando os centros médios do 

interior dos estados ou mesmo as capitais de estados de menor porte, se constituindo numa 

exigência, em busca de melhor qualidade de vida. A mobilidade também ocorre entre os 

trabalhadores qualificados, devido a sua contribuição para a realização de valor e não 

qualificados, em consequência de seu fraco poder de barganha, frequentemente associado à 

condição de imigrantes ou a esquemas de trabalho informal.  

A migração é cada vez maior, intensificando a multietinicidade na maioria das 

sociedades desenvolvidas e aumentando o deslocamento da população internacional e o 

surgimento de um conjunto de camadas múltiplas de conexões entre milhões de pessoas, 

fronteiras e culturas. Por sua vez, a jornada de trabalho mais curta e os horários atípicos estão 

ligados ao trabalho de meio expediente e ao temporário, envolvendo principalmente jovens 

com baixo nível de instrução e mulheres (CASTELLS, 2003). 
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Por outro viés, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre 

o mercado de trabalho identificou que, no balanço geral do país, a oferta de mão de obra, em 

2010, superou a demanda em mais de 650.000 pessoas. Esse número, no entanto, esconde 

realidades regionais de falta de pessoal qualificado em diversos setores de atividade, como 

por exemplo, nas duas metrópoles nacionais: São Paulo e Rio de Janeiro (Quadro 1). 

 

Quadro 1- Brasil: Unidades da federação e os setores com carência de mão de obra – IPEA 
2010 

 
Unidades de Federação Setores Diferença entre oferta e demanda 

(trabalhadores) 
São Paulo Administração pública 10 180 

 Educação, saúde e serviços sociais 21 869 
 Hotelaria e alimentação 28 571 
 Construção 50 941 
 Comércio e serviços técnicos 134 563 
   

Rio de Janeiro Hotelaria e alimentação 4 441 
 Construção 14 363 
 Comércio e serviços técnicos 29 908 

 

Fonte: IPEA (2010)/Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos do IPEA 
Organizado pela autora 

 

Dentre outros setores em destaque, a expansão dos serviços educacionais se tornou 

uma das frentes de expansão do capital e deriva, em primeiro lugar, da necessidade de 

assegurar ao capital uma força de trabalho com características (conhecimentos, habilidades) 

adequadas às novas exigências dos processos produtivos. Com isso, garantem a existência de 

um excedente de trabalhadores com elevada escolaridade, sistema indispensável para garantir 

ao capital as condições para impor, à maioria desses trabalhadores, baixos salários e empregos 

ou trabalhos precários, rompendo a relação entre escolaridade e salários elevados e bons 

empregos. Mas não apenas isso:  

 

Elas também espelham outra exigência atual do processo de acumulação de 
capital, menos considerada: a de capacitar o maior contingente possível de 
pessoas a se tornarem consumidoras (em potencial) das novas mercadorias, 
carregadas de tecnologia e de informação (BORGES, 2000, p.184). 
 

Assim, o trabalho dos profissionais da área de educação, independente de onde ocorra, 

seja numa empresa privada ou no sistema público, cumpre um papel no processo de 

acumulação. Enquanto se observa uma maior exigência de qualificação, um grande 
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contingente de trabalhadores sem qualificação é submetido a uma maior instabilidade no 

emprego, ao trabalho depreciado e em tempo parcial. 

A constituição de empresas transnacionais que gerou fortes impactos sobre a 

estrutura de classe e resultou em sua fragmentação tem como consequência dois aspectos 

sociais: desemprego estrutural e a subproletarização tardia. As pessoas que ocupam empregos 

precários, temporários e com níveis de salários inferiores, compõem o subproletariado. 

 

3.5 Reestruturação Produtiva e Flexibilização das relações de trabalho 

 

Outra consequência da reestruturação foi a flexibilização das relações de trabalho, 

como uma estratégia de acumulação de capital. Na década de 1990, o mercado de trabalho 

brasileiro ampliou o assalariamento sem carteira assinada dos trabalhadores por conta própria 

e dos microempresários. Esta ampliação trouxe reflexos na conjuntura econômica de abertura 

acelerada, com predominância quase absoluta das políticas de estabilização e crise fiscal, 

como a adoção de novas tecnologias resultantes da intensificação da reestruturação produtiva 

(AZEVEDO, 1997). 

Nos anos 1990, observa-se uma forte ampliação das ocupações por conta própria. 

Neste período, para cada 10 ocupações geradas, apenas duas foram assalariadas, sendo quase 

cinco por conta própria e três de ocupações sem remuneração. 

Entre 1986 e 1998, nas Regiões Metropolitanas, o emprego assalariado com carteira 

teve uma redução de 4% e o número de trabalhadores por conta própria aumentou em 61% 

(IBGE, 1991). 

A consequência desses dados reflete no crescimento das ocupações informais, além 

do crescimento dos trabalhadores sem registro e das ocupações por conta própria apontando 

assim novos problemas a um mercado de trabalho historicamente desigual e excludente. 

A última década do século XX foi marcada por uma prolongada estagnação do 

crescimento econômico – dando continuidade ao quadro recessivo da década de 1980 – pelo 

desemprego e pelo aumento da informalidade nas relações trabalhistas. “O mercado de 

trabalho brasileiro é marcado pela presença expressiva de informalidade e do subemprego, 

aprofunda esses traços e a eles agrega elevadíssimas taxas de desemprego aberto e oculto” 

(BORGES, 2007, p. 82). 

Os trabalhadores tornam-se desempregados ou se inserem na informalidade do 

trabalho por conta própria, experimentando uma insegurança em relação ao futuro e a sua 

proteção social. Como, em muitos casos, não contribuem para a Previdência Social, os 
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trabalhadores por conta própria, em sua quase totalidade, estão excluídos do direito à 

aposentadoria.  

No caso brasileiro, questões como a flexibilidade dos salários e rendimentos reais e as 

alterações nos padrões tecnológicos e de concorrência, e as diversas tentativas de 

estabilização de preços, influenciaram o comportamento do desemprego estrutural 

(PORTUGAL, GARCIA, 1997). 

Os primeiros anos do século XXI representam um longo ciclo de mudanças que afetou 

diretamente as várias gerações de trabalhadores que pode ser traduzido pela maioria como 

perda, precariedade e insegurança. Os que não se adaptaram ao novo modelo de gestão da 

produção e da força de trabalho foram descartados, passando a integrar a economia informal, 

sem contratos regulares de trabalho. 

No Brasil, essas mudanças retratam a desestruturação do mercado de trabalho e 

simultaneamente a sua reconfiguração em conformidade com as necessidades do atual estágio 

de acumulação de capital (BORGES, 2007). Diante disso, 

 

Existe [...] uma cooperação orgânica entre a acumulação do capital e 
mobilidade do trabalho, de forma que o primeiro setor não apenas induz a 
demanda por trabalho, do qual evidentemente necessita, mas também à 
oferta, que tende a surgir como contrapeso, com vistas a ampliar o grau de 
competição entre os trabalhadores de forma que nem a oferta e nem a 
procura de trabalho sejam movimentos interdependentes (SILVA I., 2008, 
p.32). 

 

Os reflexos da reestruturação produtiva têm rebatimentos sobre organização do 

trabalho em função das transformações que vem ocorrendo, principalmente nos países latino-

americanos, com a incorporação de modernas tecnologias organizacionais, gerenciais e 

industriais.  Além disso, tem ocasionado alterações no volume de empregos, no perfil de 

qualificação dos trabalhadores, nos padrões de gestão da força de trabalho, entre outras.  

Segundo Antunes (2004), a reestruturação produtiva, no Brasil, veio em resposta à 

necessidade de ajustamento frente aos padrões internacionais de produtividade e de qualidade, 

elemento básico de competitividade nesse novo cenário.  

Em meio à aceleração da reestruturação produtiva, a partir dos anos 1990, percebe-se 

um crescente movimento de descentralização da produção visando buscar a redução de custos, 

através da exploração de relações precárias de trabalho que se configuram em diferentes 

formas: na subcontratação de mão-de-obra, nos contratos temporários, na contratação de mão-

de-obra por empreiteiras, no trabalho em domicílio, no trabalho por tempo parcial e sem 
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registro em carteira. Esses mecanismos buscam neutralizar a regulação estatal e a sindical e 

colocam em risco uma série de direitos sociais e trabalhistas, duramente conquistados 

(NAVARRO, 2006). 

A pessoa que vende sua força de trabalho para a sociedade capitalista tem sua 

liberdade condicionada às necessidades de produção social e apropriação da riqueza de 

maneira privada. Desprovidos de qualquer meio para obtenção de sua sobrevivência, os 

exércitos de reservas constituem a forma elementar da exploração capitalista cuja realização 

ocorre pela mobilidade forçada (SILVA I., 2008, p.33) e diante desse contexto: 

 

Os níveis de desemprego aumentaram, agora combinando redução de postos 
de trabalho de maior qualidade, diminuição do dinamismo do setor informal 
e drástica redução de níveis salariais do setor formal, com ligeira 
recuperação de ganhos do setor informal (AZEVEDO, 1997, p. 190). 

 

Com o avanço tecnológico e sob as novas necessidades do mercado, o trabalhador 

passa a dominar um número cada vez maior de funções, habilidades e competências. Assim os 

cursos técnicos surgem como forma de controle do Estado (tentativa de mostrar para a 

sociedade que fazem algo para inserção do trabalhador) e ganham espaço no mercado. A 

criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 

intensifica a expansão de escolas técnicas em todo país. A rede federal dispõe de 405 

unidades em funcionamento, deve inaugurar mais de 200 unidades até 2014 (MEC, 2012). 

Esses cursos passam a ser uma alternativa para a grande massa de trabalhadores e com a 

escassez de mão-de-obra especializada no país tornaram aliados das empresas. É importante, 

portanto, 

 

Entender como o pensamento dominante percebe a relação entre 
globalização, emprego e qualificação. Trata-se de um processo de 
reestruturação produtiva, em que as atividades não-competitivas devem ser 
substituídas por outras, de maior produtividade e mais promissoras no 
comércio mundial. Enquanto atividades e empregos são destruídos, outros 
deverão ser criados (SALM, SABOIA, CARVALHO, 1997, p. 35). 
 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Instituto Nacional de Ensino 

Profissionalizante (INEP), o número de matrículas de cursos técnicos a distância públicos, 

oferecidos pela Rede e-Tec Brasil, aumentou 162%, passando dos 28,8 mil alunos, em 2010, 

para 75,4 mil, em 2011. 
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No mesmo período, os cursos profissionalizantes presenciais oferecidos pelas 

instituições federais, estaduais e municipais tiveram crescimento de 12,4% nas matrículas – 

de 537,6 mil para 669,7 mil (Tabela 20). 

 

Tabela 20 
 Brasil 

 Matrículas do Ensino Técnico Público 
2009 a 2011 

 

Ano Público Presencial Federal Presencial Rede e-TEC 

2009 537.651 147.947 19.142 

2010 595.818 165.355 28.744 

2011 669.761 189.988 75.364 

2009-2010 10,82% 11,77% 50,16% 

2010-2011 12,41% 14,90% 162,19% 

Fonte: MEC/INEP, 2011. Organizado pela autora 
 

Outra forma de controle dos trabalhadores, também associada às mudanças nas 

relações produtivas, é quando o trabalhador passa a ser colaborador do seu patrão, e 

cooperando com as necessidades da empresa faz o controle das atividades dos colegas para 

que nada interfira na produtividade. Para isso, é necessário um trabalhador cada vez menos 

politizado, mais qualificado e mais produtivo. 

Os impactos da reestruturação sobre o mercado de trabalho têm resultado na grande 

mobilidade da mão-de-obra; no crescimento da participação do trabalho informal; na redução 

dos salários reais na maioria dos setores; no aumento do recurso à subcontratação do trabalho, 

com a maior seletividade das empresas para a contratação de trabalhadores - em termos da sua 

qualificação e atitudes - pela grande disponibilidade de mão-de-obra no mercado. 

 As estratégias contemporâneas de acumulação do capital elevam os níveis de 

desemprego estrutural, ampliam a precarização do trabalho e racionalizam os ambientes 

produtivos, criando sofisticadas táticas para intensificar o controle do trabalho (ANTUNES, 

SILVA, 2004). 

A precarização é tida na medida em que as relações formalizadas de emprego são 

substituídas cada vez mais por relações informais de compra e venda de serviços, fruto 

principalmente das terceirizações, trabalho à domicílio e a contratação por tempo limitado. 

“Na perspectiva neoliberal, o balanço quantitativo entre postos destruídos e postos criados  é 
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tratado como uma questão subordinada ao funcionamento do mercado de trabalho” (SALM, 

SABOIA, CARVALHO, 1997, p. 35). 

Os impulsos que se derivam das contradições internas do capitalismo, em geral, 

produzem influências sobre a mobilidade geográfica, independente da vontade dos próprios 

trabalhadores. O trabalho socialmente igualado, como fator de produção resulta em 

deslocamento de pessoas para os lugares que se dá de maneira efetiva a valorização do capital 

(SILVA I., 2008). 

Segundo Masi (2006), o trabalho deveria ser a mais alta expressão do homem porque 

o resgata da barbárie, essa imensa força criadora à disposição da humanidade, reduzida a 

mercadoria da indústria capitalista – “faz regredir cada trabalhador ao nível de escravo e faz 

regredir o proletariado inteiro, ao nível de classe subalterna” (MASI, 2006, p. 140). 

Diante dessa situação, amplia-se a exclusão dos jovens e dos trabalhadores 

considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima a quarenta anos e que uma vez 

desempregados dificilmente conseguem reingressar no mercado de trabalho. “O mundo do 

trabalho tem substituído esses trabalhadores, herança da cultura fordista, por outros 

polivalentes e multifuncionais de era toyotista” (ANTUNES, 2007, p.20). 

Silva I. corrobora com estas ideias e questiona: 

E qual a repercussão disso na mobilidade do trabalho? O que sobra para o 
grosso da população que não tem outra alternativa senão colocar no mercado 
sua força de trabalho mesmo muitas vezes sem nele encontrar quem se 
interesse? População que migra, que se qualifica, que se atira à lógica 
competitiva com todas as suas armas que se torna mais e mais móvel e a 
disposição do deus capital. O que lhe sobra? (SILVA I., 2008, p.36) 
 

 
Nesse sentido, toda reestruturação seja ela política, econômica, industrial ou 

territorial constitui interferência na mobilidade do trabalho visando assegurar a valorização do 

capital, o que põe em questão as formas tradicionais de luta por emancipação levadas pelo 

movimento operário.  

A classe trabalhadora tem assistido a algumas modificações com relação ao trabalho. 

O novo proletariado é terceirizado e subcontratado e as características exigidas pelas 

empresas a essas pessoas são o alongamento das jornadas de trabalho, o ritmo e a velocidade 

da produção e a polivalência, a versatilidade e a flexibilidade. 

No alongamento de jornadas, os trabalhadores exercem suas funções por mais tempo 

e acumulam tarefas. Os professores do ensino privado, por exemplo, são remunerados como 

horistas e não tem nenhuma perspectiva de continuidade e estabilidade no emprego. Todo o 
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trabalho fora da sala de aula, tais como as atividades de preparação de aulas, provas e testes, 

de correção de exercícios e provas e lançamento das avaliações são realizados pelos docentes, 

em geral, sem remuneração. “A educação privada vem sendo objeto de maior concorrência 

entre as empresas, nos últimos anos. Em decorrência, são exigidas mais horas dos 

trabalhadores” (ROSSO, 2008, p.112). 

Outro exemplo são os trabalhadores bancários, atingidos diretamente pelas mudanças 

no trabalho, fundamentadas, sobretudo, nas tecnologias avançadas e práticas flexíveis para 

contratação da força de trabalho, a terceirização e a redução de direitos sociais, levando a uma 

exploração sem precedentes.  

Esses trabalhadores foram vitimados pelas privatizações que destruíram parte 

expressiva dos melhores empregos no núcleo: por demissões maciças, com ou sem planos de 

demissão voluntária, aposentadorias precoces em massa, sem substituição por meio de 

concursos públicos e também pela terceirização generalizada nas estatais remanescentes e na 

administração pública, nos três níveis de governo (BORGES, 2007). 

As mudanças apontadas nas características pessoais e profissionais dos bancários são 

expressões de reestruturação produtiva em curso e de seus movimentos de tecnificação e de 

racionalização do trabalho. Antunes e Silva afirmam: 

 

Visando adequar sua força de trabalho às modalidades atuais do processo 
produtivo, as instituições financeiras exigem nova qualificação para os 
trabalhadores do setor, que parece ter mais uma significação ideológica do 
que tecno-funcional (ANTUNES, SILVA, 2004, p. 22) 
 
 

Os bancários, como milhões de trabalhadores atingidos pela reestruturação 

contemporânea do capital, experimentam a instabilidade do emprego e a intensificação do 

trabalho na sua vida cotidiana. Os trabalhadores considerados menos qualificados ou não 

adaptados aos princípios empresariais de qualidade total e da excelência ao atendimento ao 

cliente são excluídos, ao mesmo tempo em que são valorizados os profissionais com 

capacidade de gerenciamento, hábeis em vendas e capazes de compreender os movimentos do 

mercado financeiro, aptos a um atendimento personalizado aos clientes preferenciais dos 

bancos, com alto rendimento e potencial investidor (ANTUNES, SILVA, 2004). 

Nos serviços domésticos, as exigências de mais horas de trabalho dispensam qualquer 

argumentação pelo isolamento em que operam os trabalhadores, pelo vácuo de 

regulamentação e pela tradição escravista que pesa sobre eles. Nesses exemplos ocorre uma 

ocupação superior da jornada, em tempo que o trabalhador é levado a fazer várias atividades 
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ao mesmo tempo e dentro da mesma jornada de trabalho (polivalência, versatilidade e 

flexibilidade). “É, pois produzir mais trabalho e mais valor no mesmo período de tempo. É 

intensificação do trabalho” (ROSSO, 2008, p.123). Atualmente, no Brasil, foi aprovada a 

emenda constitucional nº 66/2012 que conferiu ao emprego doméstico os mesmos direitos de 

um trabalhador comum.  

A ausência de organização dos trabalhadores e a falta de regulamentação em muitos 

serviços contribuem para o aumento da jornada de trabalho. O sindicato e os trabalhadores 

vivem uma luta desigual e não conseguem sequer manter conquistas anteriores, envolvendo 

redução de jornada e impulsionando cada vez mais a mobilidade. 

O mercado de trabalho nas cidades não consegue suprir a demanda por empregos 

urbanos gerados pelo fluxo migratório. Por conta disso, intensificam os deslocamentos 

pendulares através das migrações intraurbanas e intraregionais e, consequentemente, um 

empobrecimento da classe trabalhadora, motivada a buscar soluções para esses problemas. A 

migração, nesse caso, tende a ser forçada e se apresenta como regra, enquanto a migração por 

livre e espontânea vontade apresenta-se como uma impossibilidade. 

A mobilidade, por um lado, representa a possibilidade de escapar da tirania e opressão 

e a esperança por uma vida melhor. Mas, por outro lado, a mobilidade geográfica também 

impõe problemas ao trabalhador. Santos M. (2002) afirma que o migrante é um homem em 

movimento, desterritorializado e sem alternativas senão descobrir e interagir com o seu 

entorno vital que ora lhe parecesse estranho, mas do qual participa e enseja transformações.  

As novas categorias que estabelecem nas relações de trabalho como terceirização e 

flexibilização intensificam a exploração da força de trabalho e fazem dela uma mercadoria 

descartável. Os trabalhadores como vendedores diretos da única mercadoria que dispõe vão se 

tornando mais e mais competitivos entre si, fazendo-se valer de seus diferenciais na luta por 

um espaço – o que há em comum entre eles passa a importar menos, o que implica em um 

brutal enfraquecimento do potencial das lutas de classes (SILVA I., 2008). 

A ideia de população como sociedade exigiu uma nova leitura dos fenômenos 

demográficos estimulando novos estudos, através da inserção da população nos espaços 

econômicos em transformação, visto que o homem, como ser social, precisa se movimentar 

para atender as necessidades do capital. 

Os limites impostos ao deslocamento de pessoas e coisas circunscreviam-se às 

capacidades físicas individuais e a ausência ou a frágil presença de intermediários técnicos 

garantiam certa igualdade de condições de mobilidade às pessoas nos primórdios da história. 

Entretanto “[...] o progresso técnico e a difusão espacial das inovações – como componentes e 
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não determinantes das transformações históricas concorreram para tornar socialmente 

desiguais as capacidades relativas da mobilidade” (CASTILHO, 2003, p.43). 

O migrante, muitas vezes, iludido pela ideologia capitalista, vai buscar sua realização 

pessoal, acreditando agir por decisões individuais. Esse migrante é alienado e deixa de 

reconhecer espaços públicos como seus, evidenciando uma crise na própria concepção de 

cidade. Segundo Silva, W. (2002, p.19): 

 

Para entender as causas dos processos migratórios é necessário frisar a sua 
vinculação com a mobilidade da força de trabalho e a relação com a 
dominação do capital. Os homens passam a ser “livres”, mas servem aos 
interesses do capital.  

 
 

Em outro viés, o deslocamento de pessoas é em si criador de solidariedades, realizador 

de contiguidades, logo, é parte constituinte e das mais importantes do cotidiano. Essa 

contiguidade é marcada pelo “efeito residência” que, de acordo com Balbim (2003) não se 

refere apenas ao espaço do bairro ou da vizinhança, mas traduz a vida de relações, as redes e o 

uso que cada homem projeta. O espaço de relações é edificado como rede de inserção social e 

de uso do espaço, traduzido através da mobilidade formando um conjunto estável de práticas 

espaciais e usos do território, garantindo a existência de identidades e referências importantes 

na configuração de estratégias e posicionamento políticos e sociais. Araújo (2007, p.199) 

ressalta que: 

 

[...] o capital desenvolve em dupla estratégia: tanto poderá deslocar-se para 
ali (mobilidade do capital) quanto fazer a força de trabalho se deslocar até 
ele (mobilidade do trabalho). Em determinados momentos o capitalista 
individual poderá ser a favor da mobilidade e noutro requerer imobilidade da 
força de trabalho, contrariando a tendência geral do capitalismo como um 
todo. 
 

A mobilidade do trabalho manifesta-se no modo como os homens submetem o seu 

comportamento às exigências do crescimento capitalista, mesmo que a intenção do 

trabalhador seja somente buscar melhores condições de vida. Como influência sobre a 

geografia dos lugares a mobilidade do trabalho produz territórios conforme orientação e 

exigências do capital (SILVA I., 2008, p.33). 

Toda estratégia capitalista de mobilidade é uma estratégia de mobilidade forçada e, 

para tanto, a acumulação capitalista produz mobilidade do trabalho e da população ao mesmo 

tempo em que gera desigualdades sócio territoriais.  
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As novas formas de articulação nas relações capitalistas de trabalho, desde o final do 

século XX, direcionaram a economia a várias mudanças econômicas e sociais, principalmente 

à desestruturação do mundo do trabalho. Essas transformações levaram as empresas a 

responder, algumas mais rápidas, outras mais lentas, às necessidades do mercado e das 

relações de trabalho, por meio de adaptações em seus padrões produtivos e gerenciais 

(SPOSITO, E., 2006). 

O trabalho no capitalismo está compreendido na concentração de meios de produção, 

na realidade da riqueza social concentrada como capital que comanda um exército de 

trabalhadores. De acordo com Endlich (2009), a acumulação de capital é, também, um 

processo geográfico e concentrou o que antes estava disperso, recriando parâmetros do 

desenvolvimento espacialmente desigual, frequentemente designado por desequilíbrio.  

O migrante sofre uma relação de opressão e tem uma expropriação da vida pessoal, 

sendo obrigado a perder a sua identidade pessoal (SILVA, W, 2002) e a busca por melhores 

condições de vida fundamenta a maioria dos deslocamentos populacionais.  

Os trabalhadores colocados à disposição do capital estão à frente de atividades não 

capitalistas para reproduzir a força de trabalho e da população ativa. Participam da exploração 

e da acumulação capitalista, no trabalho diretamente ativo, nem que para isso signifique 

constante e até frequente mobilidade geográfica entre regiões e países e no interior das 

grandes metrópoles (ARAUJO, 2007). 

A alienação e o estranhamento são mais visíveis na precarização da força de trabalho 

que vive em condições desumanas, sem direitos respeitados e numa instabilidade constante 

provocada pelo trabalho temporário a que são submetidos e em que vivenciam as condições 

mais desprovidas de direitos. Sob a condição da precarização, o estranhamento assume a 

forma ainda mais intensificada e mesmo brutalizada, pautada pela perda (quase) completa da 

dimensão de humanidade (ANTUNES e ALVES 2004). 

Assim, “a mobilidade do trabalho consiste num processo cujo fim é disponibilizar os 

homens, os seus corpos e seus espaços de vida para a contínua valorização do capital” 

(GAUDEMAR, 1977, p.58). Enquanto o capitalismo existir a mobilidade do trabalho e do 

capital acontecerá enquanto alternativa e estratégia para a sua acumulação.  

A reestruturação produtiva é o principal meio para consolidar essas mudanças no 

mundo do trabalho, cujos objetivos básicos são o aumento da produtividade, espelhada no 

aumento da competitividade e na redução do emprego direto. Segundo Sposito, E. (2006) 

como a mobilidade do trabalho é um fenômeno determinado pelas necessidades de 
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valorização capitalista, isto implica, muitas vezes, em constantes movimentos populacionais 

pelo espaço, traçando novas espacialidades e territorialidades. 

O fluxo migratório acompanha de perto a dinâmica do mercado de trabalho, o qual 

tem fundamental importância na fixação ou transferência da força de trabalho de uma região 

para outra ou mesmo de um país a outro (SANTOS, A., 2006). Considerando que a migração 

sempre teve um papel importante na reordenação espacial do país, sobretudo como reserva de 

mão-de-obra para a valorização do capital, Santos, A. (2006, p.9) ressalta: 

 

Os movimentos de migração/emigração têm em geral um componente 
básico, isto é, o mercado de trabalho. De fato, ao gerar trabalhadores 
excedentes no seu movimento contínuo de acumulação, o capital cria a 
necessidade de fluxos de deslocamento em busca de trabalho. Estes fluxos, 
por sua vez, acabam se tornando condição necessária para a própria 
acumulação de capital, que pode contar, nas regiões de afluxo, com um 
grande exército industrial de reserva e na região de saída, com uma 
descompressão no mercado de trabalho.  
 

O quadro do mercado de trabalho local revela, em parte, as estratégias do capital que 

se evidenciam na busca por melhores condições de acumulação, ampliando as alternativas de 

exploração do trabalho e uso do território. A internalização das transformações globais do 

capitalismo (neoliberalismo e reestruturação produtiva) ocorreu de forma a explorar as 

“vantagens comparativas” do mercado de trabalho brasileiro, de mão-de-obra barata e 

relativamente qualificada, muito embora o discurso dominante a partir de então tenha frisado 

a necessidade de flexibilização dos direitos trabalhistas (CARVALHAL, 2008).  

A nova vulnerabilidade da mão de obra sob condições de flexibilidade imoderada não 

afetaria apenas a força de trabalho não qualificada, mas também as qualificadas, devido ao 

encurtamento do período de vida profissional (CASTELLS, 1999). Esse processo de transição 

histórica para uma sociedade informacional e uma economia global seria caracterizado pela 

deterioração generalizada das condições de trabalho e de vida para os trabalhadores.  

A evolução do mercado de trabalho durante o chamado período pós-industrial (1970-

90) mostra, ao mesmo tempo, um padrão geral de deslocamento do emprego industrial e dois 

caminhos diferentes em relação à atividade industrial: o primeiro significa uma rápida 

diminuição do emprego na indústria, aliada a uma grande expansão do emprego em serviços 

relacionados à produção e em serviços sociais, enquanto outras atividades de serviços ainda 

são mantidas como fontes de emprego. O segundo caminho liga mais diretamente os serviços 

industriais e relacionados à produção, aumenta com mais cautela o nível de emprego em 

serviços sociais e mantém os serviços de distribuição (CASTELLS, 2003). 
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Das formas de isolamento e fragmentação da vida moderna, a introdução das novas 

tecnologias leva a uma reflexão sobre proximidade, distância e mobilidade e criam usos 

flexíveis do espaço urbano. As regiões, sob o impulso dos governos e elites empresariais, 

foram estruturadas para competir na economia global e estabeleceram redes de cooperação 

entre as instituições regionais e entre as empresas localizadas na área. Dessa forma, as regiões 

e as localidades não desaparecem, mas ficam integradas nas redes internacionais que ligam 

seus setores mais dinâmicos (CASTELLS, 2003). 

A criação desse espaço interfere na produção de novas centralidades, tendo em vista 

que produzem polos de atração que redimensionam o fluxo das pessoas no espaço, por meio 

das mudanças no uso. O espaço é formado de fixos e fluxos. “Nós temos coisas fixas, fluxos 

que se originam dessas coisas fixas, fluxos que chegam a essas coisas fixas. Tudo isso junto é 

o espaço” (SANTOS M., 2002). Assim, 

 

Os fixos nos dão o processo imediato do trabalho. Os fixos são os próprios 
instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa 
dos homens. [...] Os fluxos são o movimento, a circulação e assim eles nos 
dão a explicação dos fenômenos de distribuição e de consumo (SANTOS, 
M., 2008, p.86). 
 

A interpretação aprofundada desse par analítico (fixos e fluxos), segundo Balbim 

(2003) permite uma visão estrutural do cotidiano de um lugar: os lugares de permanência 

(fixos) e todo o conjunto dos deslocamentos, a acessibilidade, os transportes e, enfim, a 

mobilidade (fluxos). 

Diante dessa premissa, para abrir novos mercados, o capital necessitou de extrema 

mobilidade e as empresas precisaram de uma capacidade maior de informação. A cidade 

tornou-se um centro de mobilidade e estabeleceram redes que fortaleceram e dinamizaram as 

relações entre as cidades em torno de temas de interesse comum como o fortalecimento das 

economias locais, política urbana sustentável, inclusão social, acesso a financiamentos 

internacionais e integração regional.  

O conceito de rede de cidades consiste de três elementos. O primeiro elemento é a 

própria rede. As relações entre as cidades ocorrem de tal forma que os espaços econômicos 

tendem a se organizar segundo o princípio da centralidade. Por isso, é possível hierarquizar as 

diversas regiões econômicas de acordo com sua posição numa rede de interdependência 

envolvendo várias outras localidades O segundo elemento é a externalidade da rede que 

ocorre quando as cidades que se dispõem a fazer uma parceria em termos econômicos e 

espaciais se beneficiam mutuamente. O terceiro elemento é a cooperação, base do paradigma 
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da rede de cidades, acrescentando economias de escalas urbanas, apesar de não gerar um 

crescimento físico da cidade (MENEGHETTI NETO, 2012).  

Por conseguinte, o espaço geográfico é cada vez mais complexo e resulta em um 

campo de investigação envolto em movimentos que, muitas vezes, não se explicam por si só. 

Por isso, os grupos humanos não se organizam igualmente, nem valorizam o espaço de que 

dispõem e produzem da mesma forma. A sociedade capitalista, portanto, produz um mundo 

desigual e contraditório, impondo as necessidades de desvendar o conteúdo das relações 

sociais com base nas práticas espaciais em conflito. 
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4  PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM REDE E A CENTRALIDADE URBANA 
 

 
O capital é como uma praga de gafanhotos. Eles se estabelecem em um 
lugar, devoram-no e então se deslocam para praguejar outro lugar. E, melhor 
dizendo, no processo de recuperação após uma praga, a região fica pronta 
para outra (NIGEL HARRIS). 

 

A transformação da sociedade exige uma reordenação do pensamento geográfico. Não 

há produção do espaço que se dê sem o trabalho. Para tanto é necessário recorrer aos clássicos 

a fim de compreender a concepção de espaço que ora apresenta “múltiplas faces da 

interpretação” (GODOY, 2004), bem como a produção desse espaço através das redes. 

O espaço geográfico e a relação entre o homem e a natureza, aparecem sistematizados 

desde o pensamento kantiano, em que nada pode ser representado sem espaço (LENCIONI, 

2003). Ao longo dos anos, o espaço geográfico foi visto como uma criação humana que se 

realiza através do movimento da sociedade sobre a natureza e aparece como base física sobre 

a qual o homem atua e produz. 

No final dos anos 1970, as análises do espaço se dirigiam para as contradições, os 

conflitos e os antagonismos inerentes aos movimentos da estruturação social e ganham 

centralidade pelas transformações do mundo. A preocupação dos geógrafos de influência 

marxista com a totalidade, a teoria e práxis trouxeram para a ciência reflexões voltadas às 

questões teóricas e práticas da Geografia que, até então, era considerada tradicional e 

conservadora.  

 A Geografia definiu-se como ciência do espaço. O espaço natural no sentido de 

espaço absoluto não é mais sinônimo do espaço físico, haja vista que o espaço físico pode ser 

social. O estudo da lógica dialética fez com que houvesse uma revitalização nas análises 

geográficas e cada vez mais começou a se afirmar a ideia do espaço como uma construção 

social e para se entender a realidade geográfica tem que se entender a sociedade (LENCIONI, 

2003). 

Segundo Santos M. (2002), o espaço se impõe através das condições que ele oferece 

para a produção, a circulação, a residência, a comunicação, o exercício da política e das 

crenças, o lazer e como condição de bem viver. Através do processo da produção, o espaço 

torna o tempo concreto. E ainda: 

 

O que pensamos de espaço jamais poderá ser compreendido sem que se 
reflita sobre o próprio movimento que cria, recria, nega e, pela superação, 
redefine a espacialidade dos próprios homens. Espaço e tempo [...] 
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redimensionados na medida em que as sociedades se redimensionam 
(SANTOS M., 2002, p. 23). 
 

O espaço é formado por um conjunto indissociável e contraditório, de sistemas de 

objetos e ações, considerados em sua totalidade.  Esses sistemas se interagem e de certa 

maneira, condicionam a forma como se dão as ações e de outro lado, o sistema de ações leva à 

criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. O espaço geográfico deve 

ser considerado como algo que participa igualmente da condição do social e do físico. “É 

assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma” (SANTOS M., 2002, p.63). 

O espaço para Lefebvre (1999) consiste no lugar onde as relações capitalistas se 

reproduzem com todas as suas manifestações de conflitos e contradições e ressalta a ideia de 

produção do espaço. A produção do espaço tem como pressuposto a natureza e envolve um 

conjunto de elementos, fundados na atividade humana produtora, transformadora, bem como 

na vontade e disposição, acasos e determinações, conhecimento voltados à reprodução da 

sociedade.  

Segundo Moreira (1994), o espaço geográfico é a relação homem-meio na sua 

expressão historicamente concreta, assim: “não só o espaço é um espaço produzido, mas é 

igualmente um espaço reproduzido. Encontra-se em permanente processo de transformação, 

acompanhando e condicionando a evolução das sociedades” (MOREIRA, 1994, p. 88). 

De acordo com Smith (1988), duas concepções particulares de espaço tem sido objeto 

de destaque: o espaço absoluto e o espaço relativo e nessas diferentes análises estão 

envolvidas relações muito diferentes com a natureza e com os eventos materiais. A separação 

do espaço relativo e do espaço absoluto ofereceu os meios pelos quais um espaço social 

poderia ser separado do espaço físico, sendo o espaço social definido não em relação a uma 

natureza primeira independente e exterior, mas a uma segunda humanamente produzida. 

Moreira corrobora: 

É um espaço produzido pelo processo de trabalho para servir a sua repetição, 
para servir a reprodução da produção. É produção e condição de produção. 
Praticamente a primeira natureza nas sociedades naturais. Inteiramente 
segunda natureza nas sociedades apoiadas em alto nível de desenvolvimento 
das forças produtivas (MOREIRA, 1994, p. 88). 

 

Na sociedade capitalista, a produção do espaço é desigual e essa contradição 

aparentemente abstrata entre espaço absoluto e espaço relativo se introduz cada vez mais na 

própria economia espacial do capitalismo. À medida que as relações econômicas, 

tecnológicas, políticas e culturais se desenvolvem ou se expandem, a base institucional para 
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manipular as relações também torna complexa e perde, progressivamente, qualquer definição 

espacial intrínseca.  

Contudo quanto mais a sociedade se liberta do espaço, mais este pode ser 

transformado numa mercadoria, entra no circuito de troca e atrai capitais que migram de um 

setor da economia para outro, de modo a viabilizar sua reprodução. A diferenciação do espaço 

geográfico é um resultado direto da necessidade inerente ao capital, de imobilizar o capital na 

paisagem (SMITH, 1988). 

 Se o espaço corresponde a uma realidade global, este se materializa pela 

concretização das relações sociais produtoras dos lugares. Então, 

 

Esta é a dimensão da produção/reprodução do espaço, o passível de ser vista, 
percebida, sentida e vivida. A produção do espaço deve ser entendida sob 
dupla perspectiva: ao mesmo tempo em que se realiza um movimento que 
constitui o processo de mundialização da sociedade urbana, acentua-se a 
fragmentação tanto do espaço quanto do indivíduo (CARLOS, 2001, p.19). 

 

O espaço geográfico é, portanto, a materialidade do processo de trabalho organizado 

em cada época e supõe um conjunto historicamente determinado de técnicas. Assim, a noção 

de trabalho é essencial na explicação geográfica sobre produção do espaço.  

O espaço é uno e múltiplo, por suas diversas parcelas e através do seu uso. A natureza 

do espaço é formada de um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas, 

através do tempo e, de outro lado, animada pelas ações atuais que hoje lhe atribui um 

dinamismo e uma funcionalidade (SANTOS M., 2002). 

As possibilidades de ocupar o espaço são sempre crescentes, o que explica a existência 

de uma lógica associada a uma nova forma de dominação do espaço que se reproduz 

ordenando e direcionando a ocupação, fragmentando e tornando os espaços trocáveis a partir 

de operações que se realizam no mercado (CARLOS, 2001). A produção do espaço é, ao 

mesmo tempo, construção e desconstrução de formas e funções sociais dos lugares, desde os 

objetos fixos às relações que os unem.  

Quando a sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre objetos como realidade 

física, mas como realidade social, formas-conteúdo, isto é, objetos sociais valorizados, aos 

quais busca oferecer ou impor um novo valor (SANTOS M., 2002). 

O espaço é lugar de encontro e produto do próprio encontro, portanto as possibilidades 

de desconcentração alteram substancialmente os movimentos dos capitais e das populações. O 

surgimento de novas territorialidades emerge de rearticulações na produção industrial e 

agrícola e na organização das atividades de prestação de serviços provocando uma nova 
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dinâmica migratória. A migração deixa de ser consequência ou reflexo do espaço 

transformado para atuar como agente de transformação. 

A dimensão espacial, traduzida como conjunto de relações sociais possibilita a análise 

de formas concretas de mobilidade da força de trabalho. O espaço assim apresentado é 

resultado e condição da reprodução social, ao tempo em que os movimentos populacionais da 

atualidade se constituem em produto e condição da reorganização da economia mundial, em 

fase de produção flexível, ao lado de outros fluxos que se intensificaram, como o de capital, 

serviços e informações, facilitados pela constituição de redes de comunicações. 

Nesse contexto, a grande cidade pode ser entendida levando-se em conta os nexos 

que se estabelecem com as cidades do seu entorno, alcançando, às vezes, outras regiões que se 

traduzem em aglomerações regionais, uma vez que os complexos urbanos extravasam as 

cidades, conectando-se de maneira integrada. Ianni (2002, p.82) ressalta: 

 

Em um mundo globalizado, quando se modificam, transformam, recriam e 
anulam fronteiras reais e imaginárias, os indivíduos movem-se para todas as 
direções, mudam de país, trocam o local pelo global, diversificam seus 
horizontes, pluralizam as suas identidades. 

 

As áreas centrais das grandes metrópoles, mesmo perdendo população e uma parcela 

das unidades físicas de produção, não deixam de exercer o controle sobre as atividades 

econômicas, expulsam e atraem imigrantes a fim de renovar os contingentes de mão-de-obra de 

acordo com as necessidades capitalistas. As redes migratórias vêm ganhando maior 

complexidade no interior das regiões brasileiras, em função da multiplicação de atores sociais 

e dos seus papéis na atração ou expulsão de migrantes. 

O Estado, nesse estágio, representa a parte social da segunda natureza. Aos poucos, 

todo o espaço geográfico do globo é dividido. A ação do estado, por intermédio do poder 

local, ao intervir no processo de produção da cidade reforça a hierarquia de lugares, criando 

novas centralidades e expulsando para a periferia os antigos, criando um espaço de 

dominação. Essa expansão expressa o progresso do capital e o conceito absoluto de espaço 

não é somente útil, mas necessário para se entender a produção do espaço (SMITH, 1988). 

Diante dessa realidade, Carlos (2001) salienta que o espaço produzido assume a 

característica de fragmentado (em decorrência da ação dos empreendedores imobiliários e da 

generalização do processo de mercantilização do espaço), homogêneo (pela dominação 

imposta pelo Estado ao espaço) e hierarquizado (pela divisão espacial do trabalho).  
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A especialização crescente da produção numa base regional, mas, ligada a interesses 

distantes contribui para tornar o homem estranho ao seu trabalho, ao seu espaço, à sua terra 

transformada praticamente em fábrica. A cidade também sofre o efeito desse processo: torna-

se estranha à região, a própria região fica alienada uma vez que não produz mais para servir as 

necessidades reais daqueles que o habitam. Santos M. (2008, p 33-86) afirma: 

 

O espaço que para o processo produtivo une os homens é o espaço que para 
o mesmo processo produtivo os separa. [...] Quanto maior a inserção da 
ciência e da tecnologia, mais um lugar se especializa, mais aumenta o 
número, intensidade e qualidade dos fluxos que chegam e sem de uma área. 
Esse processo pode conduzir a estagnação ou mesmo ao desaparecimento 
das cidades pequenas. 

 

A transformação das condições de produção em todas as esferas da vida social 

implica em modificar não somente a reprodução do capital, do trabalho e mesmo o modo de 

vida (cotidiano) das diversas classes sociais, mas, em reorganizar, reestruturar o espaço onde 

se processa a reprodução das relações sociais de produção e da totalidade (LEFEBVRE, 

1999).  

 O espaço é condição, meio e produto da realização da sociedade humana em toda 

sua multiplicidade.  Carlos (2001, p.11) afirma ainda: 

 

Ao produzir sua existência, a sociedade reproduz continuadamente o espaço. 
Se de um lado o espaço é conceito abstrato, de outro tem uma dimensão real 
e concreta como lugar de realização da vida humana, que ocorre 
diferencialmente no tempo e no lugar e ganha materialidade por meio do 
território. 
 

O espaço, produto da reprodução da sociedade, entra em contradição com as 

necessidades de desenvolvimento do próprio capital. O movimento do espaço é resultante do 

movimento dos lugares, que se caracteriza por ser discreto, heterogêneo, desigual e 

combinado, pois: 

[...],os lugares assim constituídos passam a condicionar a própria divisão do 
trabalho que tem precedência casual, na medida em que é ela a portadora das 
forças de transformação conduzidas por ações novas ou renovadas e 
encaixadas em objetos recentes ou antigos que as tornam possíveis 
(SANTOS, M., 2002, p.133). 

 

Contudo a reestruturação espacial não apresenta modelo único. O próprio espaço 

entra como mercadoria a ser fragmentada, produzida e vendida atendendo as necessidades de 

reprodução do capital e dos trabalhadores tornando-se mais uma motivação para a mobilidade 
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geográfica, restrita não apenas a classe de trabalhadores pobres, mas, afetando, também, as 

classes médias e altas (ARAUJO, 2007). 

A mobilização do espaço tornou intensos os fluxos do capital produzindo a destruição 

dos antigos lugares em função da realização de interesses imediatos, em nome de um presente 

programado e lucrativo, trazendo como consequência mudanças nos usos e funções de áreas 

que passam a fazer parte, novamente, do fluxo do valor de troca (CARLOS, 2001).  

Mas, segundo Santos (2002), não basta criar massas, impõe-se fazer com que elas se 

movam. A capacidade de mobilizar uma massa no espaço é dada exatamente pelo poder 

econômico, político ou social – poder que é maior ou menor segundo as firmas, as instituições 

e os homens de ação.  

Nesse complexo espacial, percebe-se a existência de trabalho, produção, comunidades 

diversas, hábitos, costumes e formas de vida variadas, mas todas resultantes de um intenso 

movimento, múltiplo, às vezes, desordenado e cruel, em outras padronizado, aparentemente 

sensato, mas dinâmico. 

O arranjo espacial econômico compreenderá inúmeras desigualdades, sendo que as 

porções que atuarem como lócus de acumulação são aquelas nas quais a riqueza vai 

concentrar e as porções que atuarem como lócus de produção e perda de excedentes são 

aquelas que irão empobrecer. A desigualdade espacial é resultante da própria desigualdade da 

sociedade que nela se representa. Santos ressalta: 

 

A ideia de que o tempo suprime o espaço, provém de uma interpretação 
delirante do encurtamento de distâncias, com os atuais progressos no uso da 
velocidade pelas pessoas, coisas e informações. Em realidade, é mínima a 
parcela das pessoas que, mesmo nos países mais ricos se beneficiam 
plenamente dos novos meios de circulação. Mesmo para esses indivíduos 
privilegiados não se trata da supressão do espaço: o que se dá é um novo 
comando de distância. E o espaço não é definido exclusivamente por essa 
dimensão. (SANTOS M., 2002, p. 202) 

 

Atualmente, o capitalismo passa por uma reestruturação caracterizada pela 

flexibilidade das relações de trabalho e descentralização das empresas. Uma trama complexa 

recobre o espaço geográfico contemporâneo, redefinindo seu conteúdo e transformando a 

natureza das ações nele empreendidas. Essa trama é formada por um conjunto de diferentes 

redes que, num movimento dialético, ao mesmo tempo interligam e fragmentam o território 

(PEREIRA e KAHIL, 2006). 
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4.1. O espaço em rede 
 

“O espaço organiza o tempo em rede” (CASTELLS, 2003, p. 467). As redes supõem a 

ideia de ligação, conexão, localização e atores que a comandam, uma vez que sua 

conformação no espaço está condicionada pelas ações dos atores nas diversas escalas 

espaciais, produzindo o aprofundamento das relações de interdependência entre os agentes. 

Segundo Dias (2007), a rede como qualquer outra invenção humana, é uma construção 

social. Pessoas, grupos, instituições ou firmas desenvolvem estratégias de toda ordem e se 

organizam em rede.  

As primeiras redes tinham como função principal a distribuição. Por elas circulavam 

matérias primas, objetos, pessoas e o objetivo primeiro era a produção desse movimento. Os 

objetos fluíam de forma lenta com base nas necessidades locais, condicionados pelas 

infraestruturas técnicas contemporâneas agregadas ao espaço que atuavam como sistemas 

necessários às atividades de produção (PEREIRA e KAHIL, 2006). 

O espaço geográfico, produzido numa conjunção de temporalidades e espacialidades 

se realiza no formato de rede. Da interação entre os sistemas de objetos e ações criam-se 

novos espaços e os lugares são reconfigurados numa nova dimensão de sociedade em rede, 

em que esses sistemas definem novas formas de pensar e fazer (FERRAZ, 2009). 

 As redes não se formam por acaso. Elas são resultado do trabalho de diferentes 

lugares e movimentos que com capacidades distintas de ação, exerceram e exercem seu papel 

como sujeito na história. “[...] a produção do espaço ocorre, por exemplo, em função das 

necessidades econômicas e políticas e ao mesmo tempo da reprodução do espaço da vida 

social” (SPOSITO, E., 2008, p. 48).  

Deste modo, há uma heterogeneidade de redes que recobrem o espaço. Algumas são 

visíveis, se apresentam de forma concreta na superfície, outras se caracterizam por formas 

abstratas, imateriais. No entanto, ambas podem interligar o espaço simultaneamente e, podem 

ser parte intrínseca de uma mesma rede ou de redes distintas. 

Castells (2003) admite que as formas de organização social em redes existiram em 

outros tempos, porém, é o paradigma tecnológico da informação que as dissemina por toda 

estrutura social, pois: 

 

Tanto o espaço quanto o tempo estão sendo transformados sob o efeito 
combinado do paradigma da tecnologia da informação e das formas e 
processos sociais induzidos pelo processo atual de transformação histórica 
(CASTELLS, 2003, p. 467). 
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Embora a tecnologia da informação propicie a difusão das redes em âmbito mundial, 

elas se materializam no espaço em tempo e época diferenciados, conforme o estabelecimento 

das relações nos distintos sistemas de produção, com graus de intensidade diversificados. 

A revolução da tecnologia da informação foi essencial para a implantação da 

reestruturação do sistema capitalista, a partir da década de 1980. O desenvolvimento e as 

manifestações dessa revolução tecnológica foram moldados pelas lógicas e interesses do 

capitalismo avançado. O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralização 

de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 2003). 

Esta revolução é informacional porque a produtividade e a competitividade dependem 

basicamente da capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação, 

baseada em conhecimentos. As principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, 

assim como seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação, 

tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, a produção é gerada e a 

concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais que buscam 

níveis de produtividade também globais (CASTELLS, 2003). 

As redes se transformam de acordo com as circunstâncias e o contexto em que se 

encontram inseridas e com as mudanças no modo de produção. A lógica da distribuição de 

redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de 

experiência, poder e cultura.  

A presença na rede ou a sua ausência e a dinâmica de cada rede em relação às outras 

são fontes essenciais de dominação e contribuem para a transformação da sociedade. As redes 

são instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na inovação, globalização e 

concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores e empresas voltadas para a 

flexibilidade e adaptabilidade. 

 A morfologia da rede também é uma fonte que contribui para a reorganização das 

relações de poder. As conexões que ligam as redes (por exemplo, fluxos financeiros 

assumindo o controle da mídia que influenciam os processos políticos) representam os 

instrumentos privilegiados do poder.  

Com base nessas redes, o capital é investido por todo o globo e em todos os setores de 

atividade: informação, negócios de mídia, serviços avançados, produção agrícola, saúde, 

educação, tecnologia, indústria antiga e nova, transporte, comércio, turismo, cultura, 

gerenciamento ambiental, bens imobiliários, práticas de guerra e paz, religião, entretenimento 

e esportes (CASTELLS, 2003). 
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O desvendamento das redes, de acordo com Ferraz (2009), articula espaços urbanos, 

regionais e globais e possibilita olhar a particularidade na perspectiva de conter igualmente a 

universalidade e a singularidade. 

No período contemporâneo, as sociedades estão vivendo num espaço caracterizado 

por fluxos, conhecendo uma economia global e um capitalismo informacional, o que leva a 

reconhecer a sociedade atual como “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999). 

A vida e a intensa relação espaço-tempo são modificadas através de uma extensa rede 

mundial interconectada. Essa rede conecta, num instante, os lugares e os homens, 

redimensionando a percepção da distância. A aproximação virtual se constitui em uma 

segunda natureza de relações que, mediatizada pela eletrônica, aproxima os lugares e os 

homens, quebrando o isolamento territorial entre eles (LENCIONI, 2003).  

Duarte e Frey (2008, p.157) destacam três elementos básicos que constituem as 

redes: nós, elos, e princípios organizativos, ou seja: 

 

Um elemento não pode ser considerado um nó a não ser que haja 
articulações com outros nós; e ele deixa de sê-lo quando essas articulações 
acabam. São características das redes a agilidade e a flexibilidade para ligar 
(e desligar) pontos e ações distantes o que lhes dá uma inconstância latente 
(DUARTE e FREY, 2008, p.156). 
 

As redes fazem parte de um movimento dialético que, por um lado, opõe-se ao 

território e ao lugar; e por outro lado, confronta o lugar ao território tomado como um todo 

(SANTOS, M., 2002). O resultado é a aceleração do processo de alienação dos espaços dos 

homens, do qual um componente é a enorme mobilidade atual das pessoas.  

O conceito de rede é perpassado por aspectos, tais como conexidade no sentido de 

articulação dos pontos, fixos, fluxos, fluidez, horizontalidade, verticalidade e o entendimento 

desses é o caminho que pode contribuir para a compreensão do conceito em sua complexidade 

(FERRAZ, 2009).  

Como conexidade entende-se a ligação de vários nós ou centros a muitos outros que a 

rede estabelece em muitas direções horizontais e verticais. A sociedade está construída em 

torno dos fluxos de capital, de informação, de tecnologia, interação organizacional, de 

imagens, sons e símbolos. (CASTELLS, 2003). Apesar da mediação de tecnologias como a 

informática, seu fluxo tem por objetivo dar fluidez ao capital.  

Os elementos fixos permitem ações que modificam o próprio lugar e os fluxos são um 

resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a 
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sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, também se modificam (SANTOS M., 

2002).  

Fixos e fluxos expressam a realidade geográfica, embora hoje os fixos são cada vez 

mais artificiais e os fluxos são cada vez mais amplos, mais numerosos e mais rápidos por 

causa da informação e da comunicação, intensificando as redes que não se apresentam de 

maneira hierárquica.  

Diante disso “[...] há diferentes redes recobrindo a superfície terrestre, redes que são 

planejadas e espontâneas, formais e informais, temporárias e permanentes, materiais e 

imateriais, regulares e irregulares” (CORRÊA, 2001, p.190). E através das redes os espaços 

expandem-se horizontalmente (produção e reprodução) e verticalmente, no sentido da 

intensificação do uso do espaço no sistema capitalista (SANTOS M., 2002). Assim: 

 

De um lado, há extensões formadas de pontos que se agregam sem 
descontinuidade, como na definição tradicional de região. São as 
horizontalidades. De outro lado, há pontos no espaço que, separados uns dos 
outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia. São 
as verticalidades. O espaço se compõe de uns e de outros desses recortes, 
inseparavelmente. (SANTOS M., 2002, p. 284) 

 

A tendência atual é a verticalização dos lugares, embora os lugares também possam 

voltar a se fortalecer horizontalmente, através das ações localmente construídas. 

A articulação espacial das funções dominantes ocorre na sociedade através das redes 

de interações, possibilitadas pelos equipamentos de tecnologia da informação. “Nessa rede, 

nenhum lugar existe por si mesmo, já que as posições são definidas pelos intercâmbios de 

fluxos de rede” (CASTELLS, 2003, p 502). 

Segundo Levy (2001), a combinação do virtual e do atual, de territórios e de redes, de 

lugares fracos e lugares fortes, faz com que a mobilidade exprima cada vez com mais precisão 

e acuidade, o componente espacial das identidades sociais singulares. Os movimentos da 

sociedade fazem com que as formas geográficas tenham novas funções e situações de 

equilíbrio, refletindo diretamente na organização do espaço. 

A rapidez dos deslocamentos reduz o tempo, encurta distâncias, une escalas, 

completa a dissolução de fronteiras regionais, quebra os limites nacionais e unifica sob um só 

padrão de uniformidade técnica o arranjo das paisagens de todo mundo (MOREIRA, 2007).  

Diante disso “a rede aparece como o instrumento que viabiliza exatamente essas duas 

estratégias: circular e comunicar” (DIAS, 2001, p.147). Através da inserção das redes, os 
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lugares são (re) funcionalizados, acolhem novas divisões do trabalho, nova hierarquia e 

posições na rede urbana. 

O lugar se define como um ponto onde ocorrem diferentes relações e o novo padrão 

espacial pode se dar sem que as coisas sejam outras ou mudem de lugar. Quando há mudança 

morfológica, junto aos novos objetos, criados para atender a novas funções, velhos objetos 

permanecem e mudam de função (SANTOS M., 2002). Assim, 

 

A cada novo momento, impõe-se captar o que é mais característico do novo 
sistema de objetos e do novo sistema de ações. Os conjuntos formados por 
objetos novos e ações novas tendem a ser mais produtivos e constituem, num 
dado lugar, situações hegemônicas. [...] Ações novas podem dar-se sobre 
velhos objetos, mas sua eficácia é assim, limitada. (SANTOS M., 2002, p. 
97) 

 

O formato das redes é uma das dimensões de seu próprio processo que estabelece e é 

estabelecido numa relação de elementos materiais e imateriais. Cada aspecto analisado, 

segundo Ferraz (2009), cada escala examinada, cada tempo pesquisado proporciona novos 

desenhos da rede, cujas possibilidades são infindáveis. Portanto, 

 

As redes são processualmente construídas e reconstruídas nas relações de 
poder; são expressões das disputas de poder entre diversos sujeitos sociais, 
em permanente embate em prol de interesses e necessidades. Neste 
entendimento, estão e são movimento e transformação (FERRAZ, 2009, 
p.25). 
 

 Ao possibilitar uma ação, as redes mobilizam e alteram os territórios em que tem 

seus pontos de referência e conexão, “daí a força do uso das redes” (SANTOS, G., 2008, p. 

59), pois: 

A cada momento, cada lugar recebe determinados vetores e deixa de acolher 
por muitos outros. É assim que se forma e mantém a sua individualidade. O 
movimento do espaço é resultante deste movimento dos lugares. Visto pela 
ótica do espaço como um todo, esse movimento de lugares é discreto, 
heterogêneo e conjunto “desigual e combinado” (SANTOS M., 2002, p. 
133). 
 
 

Ao mesmo tempo em que mundo e lugar tornam-se mais “próximos”, ocorrem entre 

ambos também os “desencontros”, pois os benefícios de que as redes são portadoras não se 

distribuem entre todos os que habitam o lugar de uma forma igualitária. Entretanto, 
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Na escala local, estas mesmas redes são muitas vezes portadoras de 
desordem – numa velocidade sem precedentes engendram processos de 
exclusão social, marginalizam centros urbanos que tiravam sua força de 
laços de proximidade geográfica e alteram mercados de trabalho (DIAS, 
2001, p.154). 

 

Cada rede define os locais de acordo com suas funções e hierarquia de cada local e 

segundo as características do produto ou serviço a ser processado na rede. Os processos 

dominantes em nossa sociedade são articulados em redes que ligam lugares diferentes e 

atribuem a cada um deles um papel e um peso em uma hierarquia de geração de riqueza, 

processamento de informação e poder, fazendo que isso, em última análise, condicione o 

destino de cada local (CASTELLS, 2003, p.504). 

As novas tecnologias permitem que o capital seja transportado de um lado para o 

outro, assim como pessoas, objetos, informação, produtos e serviços, além de possibilitar uma 

redefinição histórica das relações capital-trabalho. Diante desse contexto, as cidades se 

convertem em nós de uma trama e nesse espaço transformado numa grande rede de 

nodosidade, a cidade se transforma em um ponto fundamental da tarefa do espaço de integrar 

lugares, cada vez mais articulados em rede. 

 

4.1.1 A produção do espaço em rede e a centralidade do espaço urbano de Vitória da 
Conquista 

 
A rede permite chamar a atenção sobre a circulação e os fluxos, pois a riqueza é 

produzida pela circulação de mercadorias e moeda e não pela sua acumulação. Soares (2005) 

salienta que, nesse contexto, emerge a noção de rede urbana, conjunto de cidades ligadas entre 

si por relações diversas, fruto da reflexão sobre o papel que as cidades desempenham no 

território.  

O espaço de fluxos não é desprovido de lugar, embora sua estrutura lógica o seja. Está 

localizado em uma rede eletrônica, mas essa conecta lugares específicos com características 

sociais, culturais, físicas e funcionais bem definidas (CASTELLS, 2003, p.502). A cidade, 

portanto, passa ser esse lugar central (fixo) onde se realizam as interligações (fluxos) e de 

acordo com Santos, M. (2002), o lugar onde há mais mobilidades e mais encontros.  

 Enquanto os fluxos de capital e informação se espalham por todo mundo, populações 

e territórios que não tem valor são excluídos dessas redes. Porém, estas redes só se justificam 

quando atingem as pessoas (ROCHA, 2009). Desse modo, 
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pode-se destacar uma tipologia de redes que atualmente compõem o espaço 
geográfico, tendo sempre em vista a existência de elementos fixos no 
território, e também dos fluxos que o animam, compreendendo as redes 
como formas, mas também como normas, que possibilitam a realização dos 
movimentos no território (PEREIRA e KAHIL, 2006, p.2). 

 

 

Segundo Moreira (2007), os mercados envolvem as cidades numa rede de relações 

hierárquicas, escalonando suas áreas de comando em três grandes níveis: a cidade dos 

pequenos núcleos, cujo domínio é o campo circundante com a sua vida animada pelo ritmo 

das feiras no mercado local; a cidade de tamanho intermediário, cuja área de influência é uma 

região coalhada de manchas marcadas por forte presença industrial ou comercial; e a cidade 

do tamanho desmesurado das metrópoles, expressão de sindicato das finanças, em nome do 

qual este se estrutura como centro de dominação mundial. Todavia a aceleração dos meios de 

transferência leva o mundo ser organizado num espaço em rede.    

Na batalha (guerra dos lugares) para permanecer atrativos, os lugares se utilizam de 

recursos materiais (como as estruturas e equipamentos) e imateriais (como os serviços). Cada 

lugar busca realçar suas virtudes por meio de símbolos herdados ou recentemente elaborados, 

de modo a utilizar a imagem do lugar como imã e intensificar a mobilidade da população. 

Com a organização em rede, o espaço fica simultaneamente mais fluído, uma vez que 

ao tornar livres a população e as coisas para o movimento territorial, a relação em rede 

elimina as barreiras, abre para que as trocas sociais e econômicas se desloquem de um para 

outro canto (MOREIRA, 2007). Nesta pesquisa, a rede se estabelece a partir das mobilidades 

em função do trabalho que se torna mais abstrato, mais intelectualizado, mais autônomo, 

coletivo e complexo. 

Vitória da Conquista, com uma população de 306.866 habitantes (IBGE, 2010), é uma 

cidade média, tanto em termos populacionais como funcionais, sendo o mais importante polo 

da região Sudoeste da Bahia. A cidade funciona como centro de uma rede formado por 

aproximadamente 90 municípios e mantém o seu crescimento populacional acima da média 

regional, além de desenvolver funções estrategicamente importantes, com destaque para a 

saúde, educação (sobretudo a educação superior), comércio e serviços. 

 Em Vitória da Conquista, essas funções estão ligadas, entre outros fatores, à sua 

localização estratégica (Figura 9).  
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Figura 9 - Rodovias de Vitória da Conquista – BA 
2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VEIGA, 2001, p. 105. 

O município de Vitória da Conquista é beneficiado pela convergência das rodovias 

BR-116 (Rio/Bahia), BR-415 (Ilhéus/Vitória da Conquista) e BR-262 (Vitória da 

Conquista/Brumado). A presença das rodovias que cortam o município constitui-se num dos 

mais importantes entroncamentos rodoviários do Estado da Bahia, além de facilitar a 

comunicação. É importante ressaltar que Vitória da Conquista, ainda no século XIX, foi 

entroncamento de antigos caminhos de boiadas e cresceu como centro de comércio do gado 

bovino.  

Segundo Lopes (2010) a área urbana do município articula-se em torno de dois 

grandes eixos rodoviários e o que proporcionou a integração a outras regiões do estado e ao 

restante do País. Esta integração à economia nacional e estadual possibilitou a consolidação 

do município como um centro comercial regional.  

Cada uma dessas funções (saúde, educação, comércio, serviços) requer uma 

infraestrutura tecnológica adequada, um sistema de empresas auxiliares fornecendo os 

serviços de suporte, um mercado de trabalho especializado e o sistema de serviços exigido 

pela força de trabalho profissional liberal (CASTELLS, 2003). 

No Brasil, novos polos de atração surgem localizados pela redefinição econômica e 

ampliação da prestação de serviços em cidades de porte médio do interior dos estados. Vitória 
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da Conquista, nesse contexto, compõe um novo cenário de oportunidades e melhor qualidade 

de vida que antes se restringiam às metrópoles e às principais capitais dos estados mais 

industrializados.  

 A constituição dos novos espaços articulados em redes contribui para a especialização 

funcional das áreas e lugares e garante a intensificação do movimento populacional e a 

possibilidade crescente das trocas, como também o reforço do local. Estes espaços se adaptam 

às renovações produtivas e aos novos condicionantes da globalização na produção do espaço. 

Quanto maior a inserção da ciência e tecnologia, mais aumenta o número, intensidade e 

qualidade de fluxos que chegam e saem de uma área.  

 O espaço urbano está na centralidade, pois garante a articulação entre forma, função, 

estrutura e processo, sendo a dinâmica que se constitui como produto, condição e meio para as 

relações capitalistas de produção (LEFÈBVRE 1999). Essa centralidade também se define na 

articulação de diferentes níveis e escalas, sobretudo quando se compreende a constituição de 

redes que apresentam articulações definidas por fluxos. 

 Portanto, a definição da centralidade no tecido urbano se dá não apenas pelos fluxos, 

mas, também, a centralidade é pensada na escala da rede, ambas podendo, conforme 

características e tempos, se sobreporem (WHITACKER, 2007).  

 Nesse contexto, a cidade se estabelece como centro de comando para a economia 

capitalista, pois nela, o capital concentra os seus meios de produção e circulação. A produção 

do espaço urbano tem por base espaços hierarquizados, sendo que o capital limita e diferencia 

a apropriação e uso do solo urbano, segrega classes e camadas sociais. Carlos ressalta: 

 

Por tudo isso, a cidade coaduna as melhores condições para o processo de 
reprodução do capital, e isto implica em conflitos que se refletem na própria 
reprodução da vida, no cotidiano da sociedade e das suas classes. Pois o 
processo de produção da cidade [é] indissociável do processo de reprodução 
da sociedade — neste contexto a reprodução continuada da cidade se realiza 
enquanto aspecto fundamental da reprodução ininterrupta da vida 
(CARLOS, 2009, p. 19).  
 

A posição central e hierarquicamente superior de Vitória da Conquista na rede urbana 

do Sudoeste da Bahia se consolidou ao longo do seu processo de formação. Em 1940 o 

município tinha uma população de 33.554 habitantes, sendo que apenas 8.644 habitantes 

residiam na cidade (IBGE, 1940). Em 1950, de 46.456 habitantes, a população urbana era de 

19.463 habitantes. Porém, somente na década de 1960 a população do município de Vitória da 

Conquista tornou-se predominantemente urbana, com o percentual de 60,7% (Tabela 21). 
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Tabela 21 – Vitória da Conquista 
População Urbana e Rural 

 1970 a 2010 
 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960-1970-1980-1991-2000-2010 
Organizado pela autora 
 

O aumento da população urbana do município a partir de 1970 deu-se, a princípio, 

pela expansão da cafeicultura, associada a recursos financeiros disponibilizados para essa 

atividade. Outro fator foi a implantação do Distrito Industrial dos Imborés, na década de 1970, 

período em que o município recebeu diversas indústrias, desde o gênero alimentícios a 

produtos de limpeza. Porém o setor terciário, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é o principal responsável pela ocupação da mão de obra, respondendo por 

84% do pessoal ocupado. 

O fluxo de pessoas também foi ampliado com ao asfaltamento da BR – 116 e de outras 

rodovias que cortam o município e são importantes para formação e ampliação dos núcleos 

demográficos. 

Antes de 1960, as pequenas e médias cidades dos países subdesenvolvidos, dependiam 

estreitamente de atividades externas, não tinham autonomia e nem dinamismo próprio em 

termos de produção ou de consumo. A produção não atendia às necessidades locais e o 

mercado de consumo era reduzido. Até mesmo “o pessoal do quadro superior e os 

engenheiros preferem residir em outro local” (SANTOS M., 1982, p.103).  

 Nessa década, Vitória da Conquista foi desmembrada e foram criados os municípios 

de Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Caatiba e Cândido Sales e outras transformações 

contribuíram para a sua evolução e destaque, perante os outros municípios da região: 

abastecimento de água encanada, mudanças no fornecimento de energia elétrica, implantação 

Ano População Urbana (%) População Rural (%) Total (%) 

1960 48.712 60,7% 31.401 39,3% 80.113 100% 

1970 84.053 66,94% 41.520 33,06% 125.573 100% 

1980 127.512 74,73% 43.107 25,27% 170.619 100% 

1991 188.351 83,67% 36.740 13,33% 225.091 100% 

2000 225.545 85,92% 36.949 14,08% 262.494 100% 

2010 274.739 89,54% 32.127 10,46% 306.866 100% 
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do serviço de telefonia e construção das Barragem de Água Fria I e II viabilizando água 

encanada para o município (FERRAZ, 2009). 

 Após 1964, o regime autoritário reconcentrou a maior parte da receita fiscal no 

governo federal e em consequência disso, os Estados e Municípios, tornaram-se 

despreparados para enfrentar o chamado caos urbano. Não só o setor financeiro, mas a 

precariedade do planejamento urbano e a dimensão e a velocidade da urbanização tornou-os 

também despreparados, administrativamente e tecnicamente. Porém, a necessidade de novos 

produtos e em maior quantidade (decorrência do crescimento demográfico) teria de ser 

satisfeita localmente, em lugares próximos e de fácil acesso para todos. Desta forma, 

surgiriam espontaneamente pequenas cidades para atender ás exigências locais, nos sítios 

economicamente privilegiados (SANTOS M., 1982). 

 Nesse período, o comércio de Vitória da Conquista ganha impulso, em função de 

suprir as necessidades da população regional e por ser um entroncamento rodoviário, muitos 

migrantes, atraídos pela expansão econômica do município, chegam a cidade, sobretudo 

aqueles oriundos de São Miguel das Matas, reconhecido na cidade como Miguelenses. 

 Os Miguelenses contribuíram para a economia local do município na área de comércio 

(padarias, mercados, mercearias e supermercados) e hoje se integram nas mais diversas áreas, 

como a educacional e a de serviços (SANTOS A., 2006).  

 Segundo Santos A. (2006) os motivos que fizeram os Miguelenses se deslocarem para 

Vitória da Conquista foram a decadência do município de São Miguel das Matas, além da 

falta de perspectivas e o progresso dos que vieram anteriormente em detrimento do progresso 

da cidade de Vitória da Conquista, possibilidades de emprego e para acompanhar parentes e 

conterrâneos. Os impactos das novas tendências, em função das reestruturações econômicas 

posteriores aos anos de 1970, passam a configurar novos arranjos geográficos que garantem 

maior dinamicidade e velocidade à reprodução capitalista, encontrando nas cidades, e a partir 

delas, locus bastante apropriado (CANO, 1998). 

 Os Miguelenses desenvolvem, hoje, na cidade, o comércio em vários ramos 

(armazéns, bares, calçados, casa de cosméticos, confecções, corretoras de seguros, 

distribuidoras de doces, eletrodomésticos, escolas, lojas de tecidos, materiais de construção, 

padarias, lanchonetes, restaurantes, mercadinhos, entre outros) existentes em praticamente 

todos os bairros da cidade, em sua maioria, nas esquinas do centro da cidade, onde cada vez 

mais se modernizam a fim de atender as eventuais necessidades dos consumidores que passam 

rotineiramente no local e aqueles que vêm de outras cidades fazer compras (SANTOS A., 

2006) (Figura 10). 
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Figura 10 – Estabelecimentos comerciais de Miguelenses na cidade 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012 

 

 A possibilidade de encontrar trabalho nas grandes manufaturas foi uma das principais 

forças de atração exercidas pela cidade moderna. Além do desenvolvimento dos meios de 

transporte coletivo, começou a existência de serviços e especializações profissionais 

(médicos, advogados, entre outros), as escolas, as oportunidades de divertimento, 

dinamizaram a vida nas cidades. A necessidade de uma visão estratégica da cidade em seu 

conjunto tornou-se imperativa para enfrentamento da crise social, daí o reconhecimento das 

cidades como indutoras do crescimento econômico.  

A partir do final da década de 1970, o governo federal, por meio de políticas públicas 

de ordenamento territorial, começou a incentivar a criação de novos polos de 

desenvolvimento em regiões periféricas, a fim de frear a migração rumo às metrópoles e 

incentivar o desenvolvimento de cidades de porte médio. Porém, apesar de Vitória da 

Conquista apresentar posição geográfica favorável e eminente potencial econômico, que, 

durante muito tempo, permeou o discurso sobre o município, este não participou de forma 

significativa do movimento industrial concentrado na década de 1970 e, recentemente, viu-se 

excluída também do processo de desconcentração industrial ocorrida no Rio de Janeiro e em 

São Paulo. Portanto, não sendo beneficiado por nenhum movimento atrelado às políticas 

públicas tradicionais de desenvolvimento, foi necessário construir alternativas de crescimento 

endógeno para o município (GUSMÃO, 2009). 

Sob uma perspectiva em âmbito nacional, as cidades médias teriam o papel de 

desconcentrar a economia e a população dos grandes centros do país, funcionando como uma 

barreira à proliferação de favelas e ao crescimento da pobreza, intensificados pelos 

movimentos migratórios, em direção às grandes cidades e metrópoles brasileiras. Essas 
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medidas governamentais eram de cunho desenvolvimentista e visavam a políticas de 

regionalização para o país.  

Em Vitória da Conquista, essa década se destaca pelo aumento expressivo do 

crescimento populacional do município, a implantação da lavoura cafeeira e as mudanças nas 

relações de trabalho impulsionando o crescimento urbano e estabelecendo novos nós nas 

redes (FERRAZ, 2009). Segundo Ferraz e Almeida (2012), entre 1977 e 1986 a cidade se 

estendeu e ainda hoje o mapa urbano tem praticamente a mesma forma desenhada neste 

período. A cidade se expandiu em todas as direções (Figuras 11 e 12). 

 

 

Figura 11 - Expansão Urbana de Vitória da Conquista 
1976 

 

 
 
 
Fonte: FERRAZ, Ana Emília de Quadros. O urbano em construção. Vitoria da Conquista: um retrato de duas 
décadas. Vitoria da Conquista: Edições UESB, 2001. 
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Figura 12 - Expansão Urbana de Vitória da Conquista 
1986 

 
 

Fonte: FERRAZ, Ana Emília de Quadros. O urbano em construção. Vitoria da Conquista: um retrato de duas 
décadas. Vitoria da Conquista: Edições UESB, 2001. 

 

 

Em Vitória da Conquista as marcas da expansão urbana se expressam pela 

intensificação do comercio de terras - com um significativo aumento do numero de 

loteamentos abertos e, contraditoriamente, com a ocorrência de assentamentos e ocupações 

urbanas pela população sem renda ou com renda de ate três salários mínimos em função da 

crise da moradia; pela ampliação do oferecimento de bens e serviços; pela implantação de 

importantes equipamentos urbanos coletivos; pelo fortalecimento das estruturas jurídico-

administrativas, entre outras (FERRAZ e ALMEIDA, 2012). 

Nesse mesmo período e com a crise de acumulação do capital implicando num 

processo de reestruturação produtiva, as cidades médias revestem-se de novos atributos que 

cada vez mais se apresentam como não mensuráveis sob os critérios quantitativos rígidos que 

historicamente consubstanciam a definição desta categoria de cidades. Nesse sentido: 
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As redefinições atuais dos papéis das cidades médias se embebem de ordens 
e racionalidades globais e locais que se entrecruzam e se interpenetram 
visceralmente. Esse movimento atribui então novos papéis aos territórios 
não-metropolitanos frente ao processo de mundialização do capital, dentre os 
quais se destacam as cidades médias por apresentarem os requisitos 
necessários às novas necessidades de alocação do capital (OLIVEIRA 
JÚNIOR, 2008, p. 210). 

   

 Durante os anos 1980, a permanência do efeito de atração das cidades foi um fato 

incontestável que se verificou em todo mundo, mesmo que a princípio tenha sido uma política 

compensatória. Pires (2006) salienta que a cidade tornou-se um polo que conduz ao seu redor 

outras atividades decorrentes da sua densidade humana, das infraestruturas que se beneficia e 

do poder de compra que representa.  

 Nessa perspectiva, há um crescimento significativo das cidades contemporâneas com 

base em diferentes tipos de fluxos (fluxos de informação, capital, matérias-primas, entre 

outros) que tornam difícil determinar os limites dos mesmos (BUSTAMANTE e VARELA, 

2008) e com base na análise desses fluxos econômicos entre as cidades constrói-se uma 

hierarquia urbana, chegando a determinar níveis de cidades e áreas de influência. 

No Brasil, ocorreu uma descentralização urbana, ou seja, o crescimento populacional 

passa a ser maior nas cidades fora dos centros metropolitanos. As cidades de porte 

intermediário, como Vitória da Conquista, começaram a ganhar espaço no cenário urbano 

nacional, atraindo população e investimentos, mesmo que dentro de uma área restrita no 

território, apresentando-se como espaços privilegiados para o atendimento das necessidades 

de reprodução do capital, atraindo, portanto, consumidores. 

 A cidade de Vitória da Conquista apresentou nas décadas de 1980 e 1990 uma 

significativa expansão da malha urbana e estabeleceu novas relações com o seu entorno por 

conta da intensificação das tecnologias (telefonia, internet); modificações na saúde 

(municipalização em 1998, aumento de investimentos privados); dinamização da educação 

(aumento de cursos na UESB e ampliação do número de faculdades particulares), além das 

modificações nas relações políticas, sociais e culturais. (FERRAZ, 2009) 

Somente a partir de 1987 a 1996 que os vazios formados na década anterior começam 

a ser preenchidos, com a abertura de novos loteamentos. Esta pratica tem influenciado o 

adensamento da malha urbana desde 1987 (Figura 13). 
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Figura 13 - Expansão Urbana de Vitória da Conquista 
1996 

 

 
Fonte: FERRAZ, Ana Emília de Quadros. O urbano em construção. Vitoria da Conquista: um retrato de duas 
décadas. Vitoria da Conquista: Edições UESB, 2001. 
 
 

Em 1980, a urbanização estava consolidada e a industrialização, a mecanização do 

campo, o êxodo rural e os movimentos migratórios intra-regionais contribuíram pra acelerar 

esse processo em Vitória da Conquista. A centralidade de Vitória da Conquista foi redefinida 

por novas dinâmicas dos fixos e fluxos no espaço urbano. Nesse contexto, se estabelece um 

equilíbrio relativo entre concentração e dispersão, e funciona: 

 

[...] como um estado transitório e também um lugar central na hierarquia 
regional que dispõe de expressiva localização relativa, constituindo-se em 
foco de vias de circulação e efetivo nó de tráfego, envolvendo pessoas, 
capitais, informações e expressiva variedade e quantidade de mercadorias e 
serviços (CORRÊA, 2007, p.29-30). 

 

A localização dos fixos resulta na forma espacial da cidade. Esta forma remete à 

realidade percebida e vivida e liga as pessoas às suas práticas cotidianas (GUSMÃO, 2009). 

Os fluxos são definidos pela teia de relações com espaços urbanos de maior importância e/ou 

outros de mesma importância, potencializada pela situação geográfica de uma cidade média, 

segundo as facilidades para a drenagem da produção regional e para o abastecimento pela 
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entrada de mercadorias, sobretudo industriais, produzidas em outros subespaços, na escala 

nacional e internacional. Diante do exposto: 

 

[...] é cada vez mais enfatizada a necessidade de que os governos locais, em 
conjunto com entidades da sociedade civil, interfiram na dinâmica 
econômica e construam projetos capazes de gerar um maior dinamismo das 
atividades econômicas e maior redistribuição de riqueza e da renda 
(CLEMENTINO, 2002, p.122). 

 

Nesse contexto, a partir de meados da década de 1990, tem-se observado em Vitória 

da Conquista a expansão e especialização das atividades do setor terciário, especialmente dos 

serviços, implicando uma nova lógica na configuração do seu espaço urbano, como: 

renovação dos usos do tecido urbano, descentralização das atividades de comércio e serviços 

do núcleo central e o surgimento de novas centralidades formando subcentros. 

Vitória da Conquista articula-se regionalmente com os municípios próximos e 

estabelece relações com o restante do sistema urbano nacional, permitindo, a coexistência dos 

diferentes, albergando uma multiplicidade de redes, fluxos, de conexões, de projetos.  

Portanto, é importante, 

 

Enxergar a cidade como uma totalidade, independente do seu tamanho ou de 
sua localização. Entendê-la como o lugar da produção e reprodução da vida 
social, enfim, como o lugar da vida, compreendendo o homem em todas as 
dimensões da sua existência, além do trabalho e do consumo (ARROYO, 
2006, p. 82). 
 

Desta forma, a cidade atual é um espaço dotado de fluxos, parte de um sistema de 

relações intricadas, caracterizado pela mobilidade das pessoas, das mercadorias, do capital, da 

informação, da cultura, etc. (CORRÊA, 1994). Na cidade ocorre: 

 

A multiplicação dos eventos atrativos, a oportuna e rápida circulação de 
idéias, a veloz difusão de modas e novidades, o anonimato, a cultura que a 
cidade ostenta. A sua força de atração é aumentada pelo esforço publicitário 
que todo centro faz para divulgar sua imagem positiva e atrair operadores 
econômicos, mão-de-obra, turistas e consumidores de diversões. [...] é aqui 
que pulsa a vida dinâmica da modernidade, é aqui que as pessoas se podem 
entregar ao consumismo e colher as novidades da criatividade tecnológica e 
artística (MASI, 2006, p.148) 

 
 

A elaboração da Lei Federal 10.257, aprovada em 2001, conhecida como “Estatuto da 

Cidade”, fomentou o debate sobre o processo de planejamento urbano das cidades brasileiras, 
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bem como, dos instrumentos de Política Urbana, tais como, os Planos Diretores, Planos de 

Desenvolvimento Econômico e Social, entre outros. Existia a obrigatoriedade, prevista na Lei 

10257, para que as cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes tivessem um Plano 

Diretor aprovado até outubro de 2006. Essas transformações resultam no adensamento da 

malha urbana, aliadas à condição de Vitória da Conquista em ser polo educacional e de saúde 

(Figura 14).  

Figura 14 – Evolução urbana de Vitória da Conquista – 1976-2006 
 

 

 

Fonte: IBGE, 2000/ Elaboração: FERRAZ, Ana Emília de Quadros.  
 

A cidade é território de grandes transformações. A aglomeração no espaço urbano 

permite a “aceleração do tempo”, ou seja, a “aglomeração/proximidade humana 

proporcionada pelo espaço urbano favorece e acelera a produção/difusão do novo”. 

(SPOSITO, E.,  2008).  Isso leva a uma reflexão:  
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A cidade possui uma capacidade interna de articular, como sujeito ativo e 
não apenas como território de ocorrências de contradições, diferentes 
dinâmicas que, aparentemente, só ocorrem em escalas mais amplas, o que 
tem consequências diretas na cidade e nos fenômenos que nela ocorrem, 
tendo como sujeito definido aquele que está mais próximo, que pode ter suas 
manifestações em escalas geográficas mais amplas (SPOSITO, E.,  2008, 
p.32). 

 

Atualmente, a presença de empresários chineses tem destaque na cidade. Esses 

migrantes se espalham pelo comércio, atraindo os consumidores com produtos de baixo custo 

como bolsas, brinquedos, acessórios, produtos eletrônicos, além de atuar no ramo de 

lanchonetes com receitas orientais (Figura 15). 

 

Figura 15 - Chineses no Comércio de Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012 

 

 

No centro da cidade existem, pelo menos, dez lanchonetes e cinco grandes lojas de 

produtos importados vendidos para consumidores varejistas e atacadistas. Essa migração, 

segundo o relato dos próprios migrantes, ocorreu de forma espontânea, ou por estímulo de 

conhecidos como familiares e amigos e ainda a oportunidade da reunião da família inteira e 

procura de novas chances no Brasil. 

Se a chegada dos estrangeiros ao Planalto da Conquista abre novas oportunidades para 

grande massa da população regional, do outro criam obstáculos para empresários locais, que 

reclamam dos baixos preços dos produtos, acabam prejudicando as suas vendas. Empresários 

do ramo de lanchonetes também reclamam. “Estamos em atividade há mais de dez anos e 

logo chegam esses chineses, exatamente na hora em que a cidade se evoluiu após muito 

sacrifício que tivemos que enfrentar” (Empresário da cidade, 2011). 
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Segundo Santos e Carmo (2011) a presença dos chineses, em Vitória da Conquista, 

traduz a produção do espaço, acompanhando as mudanças nos aspectos políticos, econômicos 

e sociais ocorridas a partir das últimas décadas do século XX. 

Assim, as modificações econômicas e sócio espaciais que ocorreram ao longo do 

processo de formação de Vitória da Conquista, a saber, a industrialização, a urbanização, e 

mais recentemente, a expansão do “urbano” associadas ao processo de globalização, 

permitiram-lhe assumir uma liderança no processo de desenvolvimento regional e a 

consolidar-se como o maior polo comercial e de serviços do Sudoeste da Bahia. 

Além disso, a expansão do setor terciário em Vitória da Conquista implicou o 

desenvolvimento de uma variedade de novos serviços privados e públicos nas áreas de saúde, 

educação, administração, finanças, contabilidade e outros. A cidade foi o principal ponto de 

convergência do fluxo migratório da região, absorvendo camponeses e migrantes do Sudoeste 

da Bahia e Norte de Minas. 

Vitória da Conquista passou por modificações estruturais, maior diversidade 

funcional, terceirização, especialização dos serviços e a incorporação de novos hábitos e 

formas de consumo ao cotidiano da população. A globalização impôs uma nova lógica 

econômica na cidade, em que o grande motor da economia hoje é o setor terciário avançado.  

Os serviços modernos (ou avançados) se diferenciam dos serviços tradicionais pelo 

maior nível de especialização. Dentre os serviços destaca-se o desenvolvimento do ensino 

superior na cidade e vem acompanhado também por mudanças qualitativas que repercutem 

em melhorias sociais e econômicas para a cidade e região, como exemplo, maior qualificação 

e especialização da mão de obra local, absorção de tecnologias, expansão de pesquisas, e 

outras.  

O contingente populacional que se instalou na cidade era constituído a partir de 1990, 

sobretudo, por trabalhadores atraídos pela possibilidade de emprego no comércio e pela busca 

de uma melhor qualidade de vida. Hoje, além de trabalhadores, têm-se os estudantes, 

sobretudo do ensino superior por conta do aumento de cursos de graduação e pós-graduação 

na cidade.  

As consequências da urbanização de Vitória da Conquista, advindas da posição da 

cidade como polo regional, foram: expansão da malha urbana, periferização e maior demanda 

por serviços públicos (habitação, infraestrutura, transporte, saneamento). 

De acordo com informações de imobiliárias de Vitória da Conquista, o surgimento de 

novas faculdades, foi um fator que provocou alterações substancias no mercado imobiliário da 

cidade. Estima-se que 50% das pessoas que procuraram tais imobiliárias, nos últimos cinco 
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anos, para um contrato de aluguel, foram estudantes originados, principalmente, de cidades do 

Sudoeste da Bahia e Norte de Minas Gerais que vieram estudar nas escolas de ensino médio 

ou nas faculdades e universidades da cidade ou mesmo profissionais que vieram morar e 

trabalhar na cidade. 

A expansão do setor educacional de Vitória da Conquista não impulsionou apenas o 

setor imobiliário, mas, de forma direta ou indireta, motivou também a expansão de outras 

atividades ou serviços na cidade, como restaurantes, hotéis, transportes e comércio em geral. 

Além da pesquisa e do ensino, o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) para a 

comunidade, por meio da extensão universitária é inquestionável visto o quantitativo de 

transferência de tecnologia, suporte técnico e prestação de serviços de toda ordem 

(GUSMÃO, 2009). 

Com relação aos serviços educacionais, cabe ressaltar que o ensino superior no Estado 

da Bahia era oferecido, até o início da década de 1970, por duas universidades: a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Católica de Salvador (UCSAL). 

Havia a centralização do ensino superior na capital do Estado que abarcava a população da 

metrópole e das cidades do interior.  

Atualmente o município conta com duas universidades públicas, (Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Universidade Federal da Bahia – UFBA) e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, antigo Centro Federal de 

Educação Tecnológica - CEFET), além de três faculdades particulares (Faculdade Juvêncio 

Terra -FJT, Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR e Faculdade de Tecnologia e 

Ciências - FTC) 

Durante a expansão do ensino superior no Estado baiano foi criada a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), uma instituição pública de ensino superior, de 

natureza autárquica, regida pelos princípios do direito público e vinculada à Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia. Atraídas pela UESB, foram criadas instituições privadas 

denominadas Faculdades de Ensino Superior, que oferecem cursos diversos e atendem à uma 

fatia considerável da população da região (GUSMÃO, 2009) 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) que, desde 2006, inaugurou o campus em 

Vitória da Conquista conta com 80 docentes e 46 técnicos, profissionais vindos 

principalmente da Bahia e de outras regiões do Brasil (Figura 16).  
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Figura 16 - Vitória da Conquista: procedência dos trabalhadores da UFBA – Campus Anísio Teixeira 

2012 
 

 

Fonte: Pesquisa de Campo / 2012 

 

A implantação das IES, em Vitória da Conquista, gerou novos fixos espaciais, isto é, 

construiu um sistema de objetos vinculados, principalmente, aos setores imobiliários e da 

construção civil tais como prédios de residências e estabelecimentos comerciais, além de 

propiciar o incremento do sistema de objetos, sobretudo aqueles relacionados ao ensino 

superior, assim como no surgimento e potencialização de fluxos e/ou sistemas de ação 

correlatos. A infraestrutura participante (asfaltamento de vias de acesso às IES, surgimento e 

ampliação de linhas de transporte coletivo e serviços de urbanização) do sistema beneficiou 

algumas empresas que foram instaladas nas proximidades das IES (GUSMÃO, 2009). 

O setor educacional de ensino superior, além das IES, tem sido responsabilizado por 

avanços em diferentes ramos de atividades comerciais como: livrarias, restaurantes, 

imobiliário, da construção civil e na propulsão das vendas de roupas, cosméticos e calçados, 

que se constituem em fixos. Além disso, os serviços bancários e de saúde têm sido 

fomentados (GUSMÃO, 2009).  

 O consumo de determinados produtos e serviços revela que existe um incremento nas 

vendas e na circulação de capital no comércio local, afirmando a influência da presença deste 

público em Vitória da Conquista, sejam eles moradores ou não. 

O ensino superior tem gerado fixos conectados em um sistema de objetos que por sua 

vez não podem ser dissociados da geração de fluxos e sistemas de ação que representam o 
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movimento humano, da técnica e da informação resultantes e intrinsecamente ligados aos 

fixos, assim como cada tipo de fluxo corresponde a um tipo de fixo ou a um conjunto de 

fixos. 

Em relação às atividades terciárias, há que se destacar também a importância do setor 

de saúde para o município que tem passado por uma reestruturação com a ampliação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em 1960, começaram a chegar os primeiros médicos 

graduados pela Escola Baiana de Medicina em Salvador, entre 1961 e 1970, 25 novos 

médicos e entre 1971 e 1980 mais 73 profissionais de diferentes especialidades (FERRAZ, 

2009). 

Em 1998, a municipalização da saúde se concretizou em Vitória da Conquista e com 

esse processo surge o trabalho dos agentes comunitários e o Programa de Saúde da Família 

(PSF). Para realização dos serviços de saúde, o município conta com 2.580 profissionais, 

além de administradores, pessoal de limpeza, motoristas, entre outros. Em 2009, o número de 

funcionários era de 2.909 (FERRAZ, 2009), porém segundo a Coordenação de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal, a redução se deu em função de que o Hospital Esaú Matos, 

não pertence mais ao Governo Municipal, funcionando a partir de uma Fundação 

Mantenedora. Os funcionários, por sua vez, foram contratados pela fundação. 

Hoje, a cidade conta com cursos superiores na área de saúde como Enfermagem, 

Nutrição, Farmácia, Educação Física, Psicologia em instituições públicas e privadas, cursos 

técnicos de radiologia, enfermagem, uroanálise, entre outros e o curso de Medicina na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), desde 2003. O curso conta com 82 

professores, sendo 63 médicos (77%). Dos professores, 6% são doutores, 4% são 

doutorandos, 15% são mestres e 75% são especialistas. Todos esses professores residem em 

Vitória da Conquista, embora alguns tenham vindo de diferentes estados como Minas Gerais, 

São Paulo, Alagoas e Sergipe. 

Além da melhoria e maior especialização do setor de saúde e de educação em Vitória 

da Conquista, é preciso considerar também, o aumento do comércio e dos serviços. Castells 

(1996) destaca o crescimento dos serviços pessoais e de produção na economia global. 

Segundo o autor, os serviços pessoais estão relacionados ao consumo individual e 

entretenimento (lazer e turismo) como shoppings, lojas de departamentos, restaurantes, 

clínicas de estética e similar. Os serviços de produção são aqueles de apoio à indústria, sendo 

os insumos cruciais na economia, embora também incluam serviços empresariais que não têm 

necessidade de alta qualificação. 
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O setor terciário tem grande significado no âmbito das cidades médias, sobretudo na 

identificação de redes geográficas que afetam diretamente às relações identificadas na 

estrutura territorial e estabelecem ligações das cidades médias diretamente com o exterior, 

sem a intervenção das esferas estadual e federal que frequentemente apoiam tais atividades 

inerentes ao comércio exterior (PONTES, 2006). 

Em Vitória da Conquista houve também um aumento dos serviços pessoais 

(especialmente das atividades de lazer e entretenimento) que está associado à própria ideia do 

urbano, da globalização e da diversificação dos padrões de consumo requerida pela sociedade 

urbana. Esses fatores implicaram o surgimento de novas edificações na cidade, como 

shoppings, cinemas, supermercados, loja de departamento e outros (Figura 17).  Vitória da 

Conquista tem se consolidado nos últimos anos como uma Cidade Polo-Regional de Serviços  

 

Figura 17 - Shopping Conquista Sul/ Supermercado G Barbosa 
 

  
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Em entrevista com o proprietário do Shopping Conquista Sul, ele afirmou que 

na  medida em que os Shopping Centers se consolidam em todo o País como centros de 

compras no varejo e entretenimento preferenciais, nas médias e grandes cidades como Vitória 

da Conquista, com mais de trezentos mil habitantes, precisava de um empreendimento do 

gênero. Assim, como grande entreposto comercial e de serviços que hoje representa a cidade, 

o Shopping Conquista Sul veio fortalecer o desenvolvimento econômico do Município. A 

geração de empregos, valorização das áreas nos bairros vizinhos e melhoria na infraestrutura 

urbana, são algumas das contribuições importantes do Shopping Conquista Sul. O 

posicionamento do proprietário reflete o entusiasmo pela sua inserção na cidade, mas convém 

ressaltar que problemas existem como jornadas extensas de trabalho dentro dos shoppings e 

precarização do trabalho, além de aluguéis caros das lojas e um retorno financeiro pequeno 

para os proprietários de lojas. 
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As dificuldades de locomoção nas médias e grandes cidades, em que o planejamento 

sempre esteve a reboque do crescimento, fazem com que as pessoas procurem um local onde 

possam ter em um só lugar, acesso fácil, mobilidade, segurança, enfim, menor perda de tempo 

possível.  

A capacidade das cidades se articularem em rede faz com que haja a atração de 

investimentos e empregos, serviços públicos e privados, tecnologia, qualidade de vida para 

seus habitantes, entre outros, aumentando ou diminuindo sua área de abrangência e 

consequentemente, sua centralidade na rede urbana.   

A consolidação de Vitória da Conquista como polo regional, ao longo de sua história, 

esteve relacionada com sua capacidade de articulação com as demais cidades do Sudoeste da 

Bahia e com os principais centros urbanos do país.  A posição geográfica favorável fez da 

cidade uma rota comercial importante para a expansão do seu núcleo urbano e contribuiu para 

aumentar o fluxo migratório, para a cidade, sobretudo as rodovias anteriormente citadas: BR-

116 (Rio/Bahia), BR-415 (Ilhéus/Vitória da Conquista) e BR-262 (Vitória da 

Conquista/Brumado). É preciso considerar ainda que a maioria dos municípios da região 

Sudoeste da Bahia possui uma população inferior 65 mil habitantes e que, nenhum outro, 

além de Vitória da Conquista, possui uma população acima de 300 mil habitantes, sendo 

notável também a perda de população de até 9.000 habitantes em vários municípios em 

detrimento do ganho populacional de aproximadamente 44.000 habitantes em Vitória da 

Conquista (Tabela 22). 

 

Tabela 22 
Região Sudoeste da Bahia: população dos municípios  

 2010  
 

Municípios População 

2000 (hab) 

População 2010 

(hab) 

Variação 

Anagé 31.060 25.516 - 5.544 

Barra do Choça 40.818 34.788 - 6.030 

Belo Campo 17.655 16.021 -1.634 

Boa Nova 20.544 15.411 -5.133 

Bom Jesus da Serra 10.502 10.113 - 309 

Caatiba 15.508 11.420 - 4.088 

Caetanos 13.079 13.639 560 

Cândido Sales 28.516 27.918 -598 

Caraíbas 17.164 10.222 - 6.942 

Cravolândia 5.001 5.041 40 
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Encruzilhada 32.924 23.766 - 9.158 

Firmino Alves 5.170 5.384  214 

Ibicuí 15.129 15.785 685 

Iguaí 25.134 25.705 571 

Irajuba 6.362 7.002 640 

Itambé 30.850 23.089 - 7.761 

Itapetinga 57.931 68.273  10.342 

Itaquara 7.861 7.678 -183 

Itarantim 16.923 18.539  1.616 

Itiruçu 13.525 12.693 - 832 

Itororó 19.799 19.914  115 

Jaguaquara 46.621 51.011 4.390 

Jequié 147.202 151.895 4.780 

Lafaiette Coutinho 4.102 3.901 - 201 

Lagedo do Tabocal 8.100 8.305 205 

Macarani 14.594 17.093 2.499 

Maiquinique 7.326 8.782 1.456 

Manoel Vitorino 16.704 14.387 - 2.317 

Maracás 31.683 24.613 - 7.070 

Mirante 13.666 10.507 - 3.159 

Nova Canaã 15.366 16.713  1.347 

Planaltino 7.963 8.822 859 

Planalto 21.707 24.481 2.831 

Poções 44.123 44.701 549 

Potiraguá 14.579 9.810 -4.769 

Ribeirão do Largo 15.303 8.602 - 6.701 

Santa Inês 11.027 10.363 - 663 

Tremedal 21.200 17.029 - 4.171 

Vitória da Conquista 262.494 306.866  44.281 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
Organizado pela autora 
 
 
 

Desses municípios elencados, os que mais se destacam na migração de trabalhadores 

para a cidade de Vitória da Conquista, são: Barra do Choça, Planalto, Poções, Anagé e Jequié.  

Com relação à população, observa-se uma heterogeneidade nos dados, demonstrando 

crescimento populacional em alguns municípios, em especial Itabuna, Itapetinga, Jequié, 

Montes Claros (MG) e Vitória da Conquista e declínio no crescimento, sobretudo nos 
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municípios de Anagé, Barra do Choça, Caatiba, Itambé, Manoel Vitorino e Ribeirão do Largo 

(Tabela 23) 

 

Tabela 23  
População dos municípios envolvidos na pesquisa  

2000 e 2010 
 

 

Fonte: SIDRA/IBGE 

Organizado pela autora 
 

 

Em geral, o crescimento da população é resultante de vários fatores como, por 

exemplo, presença de universidades públicas e particulares que atendem a demanda regional 

(Itapetinga, Jequié, Itabuna, Vitória da Conquista, Montes Claros), pelo comércio forte e 

atuante (Jequié, Vitória da Conquista e Montes Claros), pelo setor de saúde (Vitória da 

Conquista, Itabuna e Montes Claros), entre outros. A redução é resultante da migração para 

CIDADES POPULAÇÃO 2000 

Hab 

POPULAÇÃO 2010 

Hab 

VARIAÇÃO 

Anagé 31.060 25.516 - 5.544 

Barra do Choça 40.818 34.788 - 6.030 

Brumado 61.670 64.602  2.932 

Caatiba 15.508 11.420 - 4.088 

Divisópolis 6.480 8.974  2.494 

Firmino Alves 5.170 5.384  214 

Itambé 30.850 23.089 - 7.761 

Itabuna 196.675 204.667  7.992 

Itapetinga 57.931 68.273  10.342 

Itarantim 16.923 18.539 1.616 

Itororó 19.799 19.914  115 

Jequié 147.202 151.895 4.780 

Maiquinique 7.326 8.782  1.456 

Manoel Vitorino 16.704 14.387 - 2.317 

Montes Claros 306.947 361.915  54.968 

Nova Canaã 15.366 16.713  1.347 

Planalto 21.707 24.481  2.831 

Poções 44.213 44.701  549 

Ribeirão do Largo 15.303 8.602 - 6.701 

Vitória da Conquista 262.494 306.866  44.281 
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outras regiões, diminuição do número de nascimentos ou pode estar vinculado a outros 

fatores, como por exemplo, a migração para cidades com maior desenvolvimento econômico. 

Dos municípios com perda populacional que mais se deslocam para Vitória da Conquista é 

Anagé e Barra do Choça.  

Anagé tem a maior parte da sua população vivendo na zona rural (80,7%) e localiza-se 

numa área de clima tropical com estação seca. É um município pobre, em que a fonte de renda 

principal da população é a agricultura e o serviço público, que emprega mais da metade da 

população da sede. 

  No município foi construída a Barragem de Anagé, no maior rio seco do Estado da 

Bahia, o Rio Gavião. Com a Barragem, formou-se um lago de 37 quilômetros quadrados e 

acumula um volume de água de 367 milhões de metros cúbicos, possibilitando assim, a 

irrigação de mais de 10 mil hectares, abastecimento de água e a implantação de grande projeto 

de piscicultura, com produção de 700 toneladas de pescado por ano, beneficiando mais de 20 

mil pessoas (IBGE, 2010). 

O Departamento Nacional de Obras contra as secas (DNOCS), garantiu as famílias 

atingidas pela construção, lotes irrigados de 5 hectares, com casa de alvenaria, área comum 

para criação e cultura de sequeiro, além de toda infraestrutura básica, como estradas, 

armazenamento, eletrificação, saneamento, posto médico, escolas, prédios comunitários, além 

de assistência técnica e extensão rural a todos os agricultores, e apoio a comercialização da 

produção, obtenção de financiamento em entidades de crédito oficiais, entre outras. 

Todavia, por falta de representação política e a inércia política nas demais esferas 

governamentais, as finalidades para as quais foi construída a Barragem de Anagé, nunca 

foram cumpridas. Houve um abandono do projeto inicial, e a transformação da Barragem em 

área de lazer nas cidades de Anagé e Caraíbas. 

O município de Barra do Choça, faz parte da região do semiárido do Sudoeste da 

Bahia e se destaca pela produção de café. Na década de 1990, apresentou um crescimento 

demográfico avançado, com um grande aumento da população, principalmente na zona 

urbana. Em 2000, a população da Barra do Choça era de 40.818 habitantes, sendo que 23.080 

na zona rural e 17.738 na zona urbana, apresentando uma taxa de crescimento anual de 

0,98%. (IBGE, 2000). Esses dados demonstram que a população do município ainda estava 

muito vinculada à produção agrícola, principalmente pela atividade cafeeira (IBGE, 2000). 

 Em 2010, houve um declínio populacional, apesar da taxa de urbanização ter 

aumentado. A população caiu para 34.788 habitantes sendo que a população urbana é de 

22.407 habitantes e a população rural de 12.381 habitantes. Segundo Soares e Rocha (2010) 
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49,6 % dos donos de terras, residem em outros municípios, destes, a grande maioria (39 %) 

mora em Vitória da Conquista.  

Essa realidade demonstra o enfraquecimento econômico de Barra do Choça, visto que 

a maior parte da população é composta de pequenos proprietários e lavradores, os quais 

sobrevivem do trabalho na cafeicultura, de modo especial, no período da safra, quando a 

oferta do emprego é muito maior.   

Muitos migrantes chegam a cidade na época de safras e colheitas, mas a grande 

maioria que reside no município fica ociosa nos meses da entressafra, pois a oferta do 

trabalho diminui de forma abrupta. Nesse período, constata-se o aumento do número de 

“pedintes” e dos problemas sociais, que assolam de maneira considerável a população como 

um todo, aumentando a situação de risco e colocando as pessoas numa condição de 

vulnerabilidade constante (SOARES, ROCHA, 2010). 

Apesar das atividades terciárias (comércio e serviços) representarem o maior Produto 

Interno Bruto (PIB) entre os setores econômicos da região Sudoeste (estimado em R$ 3,1 

bilhões, em 2010), e nela estar incluído a maior parte da população ocupada, é preciso 

considerar que ainda existe uma grande parcela da população da região, ocupada em 

atividades do setor primário (com destaque para a agropecuária), demonstrando a ligação da 

população regional com o meio rural. 

O espaço urbano da cidade continuará sendo alvo de uma população migratória e/ou 

flutuante (móvel) que passará a morar na cidade ou para ela se deslocará regularmente, (como 

no caso dos trabalhadores que moram nas cidades vizinhas e que realizam a migração 

pendular) ou periodicamente (como no caso das pessoas que vão à cidade, seja para fazer um 

exame médico ou para fazer compras).   

Essa população flutuante constitui uma importante massa consumidora que contribui 

para incrementar a economia da cidade, movimentando o comércio e os setores imobiliário, 

hoteleiro, alimentício e de transporte rodoviário e aéreo da cidade.  

Se por um lado, as cidades médias têm sido privilegiadas para atrair o capital 

financeiro (em função de sua diversidade econômica e da formação de uma sociedade de 

consumo), por outro lado, é preciso considerar o impacto do crescimento das cidades médias 

na configuração do seu espaço e na articulação da rede urbana brasileira. As cidades médias 

tiveram um aumento de participação nesse sistema urbano à medida que parte das cidades 

pequenas do país perdeu importância relativa, tanto demográfica como economicamente 

(SPOSITO et. al. 2007).   



174 

 

Dessa forma, a posição de Vitória da Conquista, como lugar central, tem implicações 

diretas na configuração do seu tecido urbano. O crescimento da cidade traz problemas 

estruturais de uma cidade grande (com uma menor proporção) tais como aumento da 

periferização, maior segregação sócio espacial e proliferação de assentamentos irregulares.  

Segundo Ferraz e Almeida (2012), os agentes promotores de loteamentos, tiveram a 

conivência da Prefeitura Municipal e nortearam a estrutura dos loteamentos e da cidade 

conforme os interesses do capital imobiliário. Essa prática é responsável pela criação dos 

chamados “vazios urbanos” e dos loteamentos precários, que oneram significativamente os 

gastos públicos. Muitos lotes foram comprados com a finalidade de especulação imobiliária, 

constituindo-se em terrenos baldios sem função social. 

Vitória da Conquista ainda se enquadra em uma escala de abrangência regional, isto é, 

sua rede de relações e de polarização se restringe de certa forma, apenas à região do Sudoeste 

da Bahia e Norte de Minas, porém acredita-se num futuro promissor, pois a cidade construiu 

uma sólida rede de articulações com a região e com outros centros do país como o setor 

educacional (significativo número de unidades de ensino superior e oferta crescente de cursos 

de pós-graduação); o setor de saúde com a modernização dos hospitais e clínicas da cidade e 

avanços no tratamento médico (desenvolvimento de exames, consultas e cirurgias mais 

específicas); a função de entreposto comercial com a diversificação das atividades comerciais 

e diferentes opções de locais para compras (centro da cidade, Shopping Center, galerias 

comerciais, supermercados) e maior diversidade de produtos, incluindo marcas e grifes ou 

mercadorias ligadas ao consumo de luxo. 

As recentes transformações urbanas verificadas em Vitória da Conquista tendem a 

seguir o curso das atuais mudanças ocorridas na sociedade e nos espaços urbanos das grandes 

cidades ou metrópoles brasileiras. São exemplos disso: a saturação das áreas centrais; o 

surgimento de novas centralidades; a refuncionalização de edificações; a construção de novos 

empreendimentos em vazios urbanos com potencial mercadológico (especulação imobiliária) 

em que o preço das terras varia a depender da localização: em bairros periféricos e sem 

estrutura o valor está entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 e nos bairros mais nobres a variação 

está entre R$ 100.000,00 a 500.000,00; a maior verticalização; a intensificação do tráfego; a 

valorização comercial de eixos viários, localizados próximos aos anéis rodoviários para a 

implantação de grandes equipamentos; o aumento de condomínios fechados destinados a uma 

população de alta renda; entre outros (Figura 18). 
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Figura18 - Novas espacialidades em Vitória da Conquista 

 

 
(1) Centro da cidade: verticalização                (2) Centro da Cidade: intensificação do tráfego 

 

Condomínios fechados destinados à população de baixa renda (3) e alta renda (4) 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

Além disso, a cidade também conta com grandes opções de restaurantes, bares, 

cinema, locais de festas, eventos, feiras, exposições, shows musicais, ligações rodoviárias e 

aéreas importantes e uma mão de obra qualificada na prestação de serviços por profissionais 

liberais mais especializados (médicos, arquitetos, publicitários, engenheiros, professores). 

A ampliação dos serviços especializados em Vitória da Conquista tem exigido espaços 

adequados para a implantação dos mesmos. O centro da cidade, embora continue sendo um 

espaço dinâmico e onde se concentra um comércio diversificado, não é considerado o espaço 

ideal para implantação de novos empreendimentos ou serviços (como é o caso das 

faculdades), que precisam de grandes áreas e são geradores de fluxo, visto ainda que o sistema 

viário do centro é formado por ruas estreitas e irregulares que não comportam uma sobrecarga 

do trânsito.  

  No atual processo de reestruturação urbana de Vitória da Conquista, mais que a 

expansão física da malha urbana da cidade com a presença de espaços novos e necessários a 

cidade como órgãos federais (Justiça federal, Justiça do trabalho), hotéis com franquia 

nacional e internacional (Ibis), condomínios de luxo (Alfphavillle) (Figura 19) é notória a 

renovação dos usos no espaço urbano, isto é, há uma diversificação funcional devido à 
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presença de novos núcleos (ou polos) de atividades comerciais, de serviços e institucionais 

(sócio educacionais) na estrutura urbana, afastados do tradicional centro. 

Figura 19– Novos fixos em Vitória da Conquista 
 

 
(1) Justiça Federal de Vitória da Conquista               (2) Justiça do Trabalho  

 
(3) Hotel Franquia IBIS                                               (4) Condomínio de luxo Alfphaville 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012 

 

Oliveira Júnior (2008) salienta que as novas áreas centrais são criadas para estas 

cidades médias se adaptarem e atenderem às mudanças decorrentes da dinâmica econômica 

com base na mundialização do capital. Este processo, dialeticamente, redefine também os 

papéis e as articulações entre as cidades e são modificados, ou seja: 

 

[...] são os novos papéis determinados às cidades médias no processo de 
mundialização do capital que impelem nestas cidades a necessidade de criar 
novas áreas centrais, tornando as cidades médias atrativas à localização de 
novos artefatos ou equipamentos comerciais e de serviços pautados em 
novos fluxos, materiais e imateriais, de capital e mercadorias que 
reproduzem novos signos, ideias, valores, contradições, discursos, dentre 
outros (OLIVEIRA JÚNIOR, 2008, p.217). 
 
 

Além disso, esses subcentros não são espaços autônomos, pois mantêm uma relação de 

dependência com o centro da cidade que exerce uma hierarquia em relação às demais 



177 

 

centralidades e não tem uma abrangência apenas local, mas se definem também no nível 

regional, como são os casos do Distrito Industrial (onde há fluxos de matéria-prima, 

mercadorias, serviços de apoio e mão-de-obra com outros centros); das áreas universitárias 

(que recebem diariamente alunos de outras cidades da região); do bairro Candeias (uma das 

áreas de expansão imobiliária e comercial da cidade), da Avenida Juraci Magalhães (onde está 

localizado o Shopping Conquista Sul que recebe consumidores de toda a região), entre outras 

(Figura 20) 

Figura 20 – Subcentros de Vitória da Conquista 

 

 
     (1) Distrito Industrial dos Imborés               (2) Avenida Olívia Flores: Bairro Candeias                

 
(3) Construções a partir da instalação da FAINOR       (4) Av. Juraci Magalhães 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

Nesse contexto das novas funções desempenhadas frente à atual organização 

territorial, as cidades médias se identificam no Brasil como “centros de intermediação” 

(PEREIRA et al 2005). 

Segundo Oliveira Júnior (2008), essas cidades, além de situarem-se em localizações 

relevantes, dispõem de requisitos importantes quanto às redes de transporte e comunicação e 

exercem uma centralidade em nível interurbano sobre determinada contiguidade territorial, 

atraindo, portanto, consumidores e novos investimentos rentáveis economicamente. Do ponto 

de vista do mercado consumidor, as cidades médias continuam a desempenhar o papel dos 
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polos para os quais moradores de cidades menores e de áreas rurais estão dispostos a se 

deslocar. 

O desenvolvimento desigual da produção sobre o espaço, maximizando vantagens 

locacionais gera uma divisão territorial do trabalho a qual remete a expansão da circulação de 

mercadorias e o aparecimento de um sistema viário que se sobrepõe ao antigo ou é criado, 

bem como elementos de infraestrutura (CORREA, 1997).  

Em função do seu papel polarizador, Vitória da Conquista precisa de um sistema 

viário bem mais articulado e de um conjunto de vias arteriais que interliguem as regiões 

periféricas da cidade aos nós rodoviários, bem como aos terminais aéreo e rodoviário, para 

facilitar o fluxo e deslocamentos da população local e regional. 

A circulação diferenciada do excedente cria uma hierarquia entre os lugares. E em 

função das estratégias definidas ou pela empresa ou pelo Estado, essa hierarquia está em 

permanente mudança e a procura de lugares mais rentáveis é uma regra. Portanto, 

 

A produtividade espacial revela assim a existência de uma hierarquia de 
lugares, que se cria e recria em função de um movimento que é nacional e 
mundial. Haverá lugares que ofereçam às empresas uma produtividade maior 
ou menor em função das virtualidades, que provenham de intervenções 
políticas ou técnicas (ARROYO, 2006, p. 78). 

 

Vitória da Conquista se caracteriza pelo seu poder de articulação entre os diferentes 

níveis de centro urbanos, a sua atuação como centro de oferta de bens e serviços para sua área 

de influência e como nó de diferentes tipos de redes, funções que estão no cerne do conceito 

de centralidade que, segundo Lefèbvre (1999), compreende um princípio de proximidade e 

que resulta na estruturação das cidades médias como área ou região e é fundamental para o 

fenômeno urbano. 

A centralização econômica relaciona-se à concentração e dela se distingue, pois 

decorre diretamente da luta concorrencial e das vantagens das maiores empresas, por 

disporem de maiores escalas de produção em relação às menores (SPOSITO, M., 2007). 

O espaço polarizado que se organiza em torno de uma cidade é uma região 

(KAYSER, 1980). A contribuição do conceito de “cidade-região” não está restrita ao reco-

nhecimento dos processos socioeconômicos e espaciais que integram as cidades aos seus 

contextos regionais. Diante do exposto Benko e Lipietz afirmam que: 

 

De resto, o que é uma “região ganhadora”? Uma região que se afirma (do 
ponto de vista dos empregos, das riquezas, da arte de viver) pela sua própria 
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atividade ou uma região que vive à custa das que perderam até mesmo de 
uma parte de seus próprios habitantes? Será a hierarquia das regiões a 
constatação de um êxito desigual (porventura provisório) ou a causa das 
vantagens de que desfrutam as primeiras, que seriam então os centros de 
uma periferia?  (BENKO e LIPIETZ, 1994, p.5). 

 

O espaço opera enquanto força produtiva de importância para a reprodução do capital 

à medida que dá condições para a dinâmica do capital produtivo. A aglomeração característica 

dos ambientes urbanos não é propícia apenas para a reprodução do capital, mas também 

enquanto possibilidade de relações entre as pessoas e os objetos que estas produzem. Por isso, 

 

A mobilidade das pessoas, as facilidades de comunicações a crescente 
dimensão das empresas, a industrialização da agricultura, tudo isso obriga-as 
a crescer, a mudar de função ou a esperar que o ultimo habitante se vá. Elas 
são tanto mais frágeis quanto seu crescimento anterior se tenha feito 
acompanhar pela diversificação das atividades registradas nos países 
subdesenvolvidos. (SANTOS M., 2002, p.105) 
 
 

Vitória da Conquista, ao mesmo tempo em que dinamiza vários pontos do território, 

ela também capitaliza os recursos de centros urbanos vizinhos, polariza as atividades e 

recursos e promove o esvaziamento das funções tradicionais em outras cidades do seu 

entorno, comprovando a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. 

A cidade brasileira, como um espaço contraditório por excelência (SILVA, J., 2005) 

ajusta-se as condições do mundo globalizado incluindo poucos, excluindo muitos num 

processo simultâneo. Com base na crise estrutural do emprego em nosso país, com forte 

impacto nos municípios, é fundamental ampliar as atividades de serviços, considerando a 

forte presença do setor informal em nossa economia.  

Desse modo, os espaços da cidade média cada vez mais se sofisticam e se 

diversificam, enquanto grande parte dos centros menores se vê privado de equipamentos, 

empregos e condições de vida. Portanto, se alguns centros perdem nesse modelo de 

desenvolvimento comandado pelos agentes do capitalismo, outros saem ganhando, em 

conformidade com a lógica reprodutiva do capital (PONTES, 2006).  

Nesse contexto, na sociedade capitalista, a produção e a circulação desempenham 

papel crucial na organização do espaço, pela divisão territorial do trabalho, ou seja, as 

atividades econômicas não se distribuem de maneira uniforme sobre o espaço. Essa divisão 

territorial do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e segundo a sua distribuição espacial, 

redefine a capacidade de agir de pessoas, firmas e instituições (SANTOS M., 2002). 
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Tudo isso remete a concentração de atividades em Vitória da Conquista, formando as 

redes geográficas de forma desigual e combinada, pois a própria acumulação capitalista gera 

diferenças entre os centros de uma determinada rede. Assim tem-se a base para a (re) divisão 

territorial do trabalho via a espacialização e a especialização das atividades produtivas. A 

cidade torna-se atrativa para a acumulação e expansão capitalista, constituindo-se mais 

vantajosa que outras. 

 Numa perspectiva mais geográfica, Marx (1999) observou que o capital cresce 

enormemente num lugar, numa única mão, porque foi em outros lugares, retirado de muitas 

mãos. Então, 

 

Todo observador sem preconceitos vê que quanto maior for a centralização 
de meios de produção, maior será o correspondente amontoamento dos 
trabalhadores num dado espaço, que quanto mais rápida a acumulação 
capitalistas mais miseráveis serão as habitações da classe trabalhadora 
(MARX , 1999, p.65) 

 

 A produtividade espacial assumida, muitas vezes, por Vitória da Conquista evidencia 

uma questão de economia, mas, também, de política e do exercício do poder. Correntes de 

trocas de mão-de-obra se estabelecem e toda a região é irrigada por meios de comunicação 

que fluidificam o espaço. (SANTOS M., 1982). Assim a evolução econômica está 

estreitamente ligada ao dinamismo da população. 
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5 EXPERIÊNCIAS DE MOBILIDADE: TODOS OS CAMINHOS LEVAM A 
VITÓRIA DA CONQUISTA 
 

Quando vim da minha terra, se é que vim de minha terra (não estarei morto 
por lá? (...) não vim, perdi-me no espaço, na ilusão de ter saído. Ai de mim, 
nunca saí. (CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE) 

 

 

No século XIX, predominava no Brasil a economia agrária, baseada, sobretudo na 

agricultura e na pecuária. A Imperial Vila da Vitória representava uma das principais áreas de 

criação de gado, cultivo de algodão e produção de alimentos. Por ser um entreposto ligando as 

várias regiões da província da Bahia, tornou-se ponto obrigatório de parada de viajantes, 

comerciantes e boiadeiros. O que favoreceu o surgimento e o crescimento do comércio na 

região.  

 A Imperial Vila da Vitória, atual Vitória da Conquista, constituía uma região com 

potencialidades econômicas e recursos naturais que proporcionava uma agricultura próspera, 

tendo como principais produtos além do algodão, a mandioca, o milho e feijão, contudo o 

destaque era a pecuária. Havia um fluxo comercial intenso, mantendo, nessa região, relações 

comerciais com a capital, norte de Minas Gerais e outras vilas da província da Bahia 

(NOVAIS, 2008). 

 

5.1 Tropeiros: os primeiros migrantes 
 

 

Os fazendeiros organizavam as suas propriedades com base na criação de gado e na 

agricultura de subsistência. Segundo Novais (2008), as relações comerciais estabelecidas 

entre as cidades da Bahia e norte da província mineira se tornaram possíveis, pelo 

empreendedorismo dos fazendeiros da Imperial Vila da Vitória que não pouparam esforços no 

sentido de abrir e melhorar estradas que ligavam o Sertão da Ressaca2a essas cidades, 

rompendo o isolamento entre interior e litoral. Os rios Pardo e das Contas foram importantes 

vias de comunicação e possibilitaram o escoamento de mercadorias na região. 

                                                
2Região denominada inicialmente pelos conquistadores portugueses e compreendida entre o Rio Pardo, ao sul e o 
Rio das Contas, ao norte 
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O príncipe austríaco Maximiliano de Wied-Newied, em sua passagem pela região no 

início do século XIX registrou: 

 

Arraial da Conquista, principal localidade do distrito, é quase tão importante 
como qualquer vila do litoral [...]. Independente dos recursos que a cultura 
dos campos fornece para a subsistência dos habitantes, a venda do algodão e 
a passagem das boiadas que vão para a Bahia, lhes proporcionam outros 
meios de vida. As boiadas que vem do rio São Francisco passam também por 
essa localidade, e algumas vezes veem a chegar, numa semana, para mais de 
mil bois que se destinam à Capital. (WIED-NEUWIED, 1940, p.427) 
 
 

Para que esse comércio tivesse um alcance regional, foi necessária a figura do 

tropeiro. O tropeirismo encontrou espaço para se desenvolver no Brasil deste o século XVII. 

Foi na mineração que essa prática cresceu, assumindo a importância e o dinamismo do 

mercado abastecedor. Os difíceis acessos da região das Gerais exigiam um tipo de animal que 

fosse resistente, que percorresse e suportasse as enormes distâncias, com terrenos íngremes e 

ainda com o peso da carga. Assim, o burro foi a solução para um período que não existia 

transportes motorizados e nem estradas com boas condições de trânsito (NOVAIS, 2008). 

Os tropeiros garantiam o abastecimento das povoações das minas e do interior. O meio 

alternativo era o carro de boi, muito difícil devido à precariedade dos caminhos. 

Não existiam estradas boas. Além de transporte de mercadorias, os tropeiros levavam notícias 

de ponto a ponto, por onde passavam. As tropas funcionavam como correios, e os motivos 

não eram apenas pela demora de conseguir notícias através de outros meios, mas, 

principalmente, pela confiança que as pessoas depositavam nos tropeiros. 

O tropeiro era geralmente um homem corajoso e hábil. Andava pelos caminhos do 

sertão, sendo agente de ligação entre o mundo ruralizado com o urbano e intermediador das 

relações comerciais entre o Sertão da Ressaca e demais regiões das províncias baiana e 

mineira no século XIX. Ele trazia consigo uma bagagem cultural, relacionando-se com 

pessoas diferentes de forma harmoniosa.  

Segundo Novais (2008), além do tropeiro que viajava com mercadoria, havia o 

cometa, o mascate, o caixeiro viajante, cada um tendo a sua função e particularidade.  O 

cometa era responsável pelas transações econômicas, trabalhava para firmas das cidades e 

percorria os sertões e outras regiões, levando dinheiro para empréstimos e os últimos 

acontecimentos do mundo da moda, da dança e as informações. 

 O mascate viajava quase sempre a pé e comercializava pequenas coisas como 

sabonetes, rendas, espelhos, joias entre outras coisas. O mercador, um dos primeiros a andar 
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pelo Brasil, percorria enormes distâncias com seus animais, geralmente aos pares, um para 

montar e, outro, para as mercadorias, viajava de feira em feira, levando mercadorias que não 

tinha na região e retornava com produtos que faltava em outra.  

Por ser um entroncamento, a Imperial Vila Vitória, mais tarde Arraial da Conquista, 

foi uma área propícia para atuação dos tropeiros, pois a autossuficiência não era absoluta e 

havia uma troca de produtos entre sertão-litoral, além de outros produtos que eram vendidos 

na vila para atender as necessidades locais, possuindo um fluxo comercial intenso com a 

Bahia (Salvador) e o norte de Minas Gerais. 

 

 Segundo Paes  

 

Graças às tropas foi possível a existência e a sobrevivência das cidades e 
vilas do Alto sertão, oxigenando através dos caminhos e estradas, as relações 
socioeconômicas do interior. Acampamentos, simples e estradas, grupos 
vicinais, lugarejos esquecidos, vilas e províncias foram pouco a pouco, se 
integrando e se desenvolvendo através dos circuitos comerciais de 
exportação e de circulação interna. Tropas de burros permitiram que o fumo 
das terras altas do “Sertão de Baixo”, bem como, o algodão, o couro, o ouro 
e diamantes de alto Sertão se ingressassem no mercado de exportação 
(PAES, 2001, p.54). 
 
 

Ao longo das estradas, fixavam-se ranchos, nos quais tropeiros, viajantes e boiadeiros 

pernoitavam, gerando ali, um pequeno comércio, tendo a venda como o principal ponto. Em 

função disso, o rancho, propiciou o surgimento de lugarejos, como é o caso do município de 

Jequié, região de pouso, de engorda e de criação de bovinos. 

 

 

5.2 E depois dos tropeiros, muitos outros... 
 

 

O município viveu grandes transformações, sobretudo depois da década de 1940, 

quando passou a se chamar Vitória da Conquista, entre elas, a abertura de estradas, o 

comércio e os emigrantes (FERRAZ e ALMEIDA, 2012). Em 1970, a cafeicultura passa a ser 

a atividade econômica do município. As terras ficam mais caras e menos acessíveis, 

principalmente aquelas que se destinavam ao cultivo do café.  
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A produção cafeeira entrou em crise, a partir do final dos anos de 1980, em 

decorrência da queda nos preços e dos longos períodos de estiagem. Esse fato teve como 

consequência a migração da população rural para a cidade, com o consequente crescimento da 

população urbana. A educação, a rede de saúde e o comércio se expandem, abrindo novas 

possibilidades de desenvolvimento local e regional.  

A partir de então, a expansão urbana torna-se uma realidade, principalmente em 

função da venda de loteamentos e a especulação imobiliária torna os vazios urbanos em 

grandes investimentos futuros. 

Com a participação efetiva de Vitória da Conquista na oferta de serviços de saúde e 

educação no Estado, verifica-se a partir do final da década de 1990, o aumento da oferta de 

ensino superior que vem promovendo uma intensa movimentação socioeconômica e espacial, 

não apenas na cidade, mas no Sudoeste Baiano, sobretudo, naqueles municípios que utilizam 

as vagas oferecidas em Vitória da Conquista. A oferta e a demanda por esse serviço têm 

conferido a condição de polo educacional de nível superior à cidade, pois esta conta hoje com 

uma boa infraestrutura direcionada ao setor (GUSMÃO, 2009) 

Atualmente, a cidade de Vitória da Conquista exerce uma influência na região e atrai 

pessoas, sobretudo para o trabalho. O crescimento urbano desenvolveu-se em um ritmo cada 

vez mais acelerado. Segundo Santos M.(1982) trata-se de uma cidade primacial, ou seja: 

 

 

Uma cidade ou uma região de um país que, por circunstancias precisas se 
encontra historicamente em posição dominante, vê reforçar-se cada vez mais 
esta posição, enquanto aquela relativa aos grupos, indivíduos, regiões ou 
países que caem sob o domínio dos primeiros ou, no melhor dos casos 
permanecem afastados do processo cumulativo, continua estacionária 
(SANTOS M., 1982, p.110). 

 

 

Diante desse contexto, Vitória da Conquista, com pouca ou nenhuma tradição 

industrial, tornou-se um lugar competitivo e vantajoso, em função de aquisição de 

infraestrutura física e mão-de-obra disponível, vindos dos mais variados lugares do país.  

A mobilidade é uma realidade no município e em toda região, pois representa uma 

relação social ligada à mudança de lugar e cada vez mais, alcança novos espaços. E ainda: 
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Vivemos no mundo que se movimenta em várias velocidades; os espaços as 
quais nós nos sentimos pertencer não são mais somente territórios, mas 
também redes; o número de lugares pertinentes para um dado indivíduo 
aumentou; a distinção entre mobilidade cotidiana e mobilidade rara se torna 
cada vez mais difícil; ao lado dos lugares os mais impositivos, uma grande 
quantidade de lugares fracos povoa nossa existência (LEVY, 2001, p.9). 

 

 

 Em Vitória da Conquista existe uma migração intensa com movimentos temporários, e 

permanentes como a população que veio para a cidade para morar e trabalhar. A cidade 

apresenta serviços que fazem com que pessoas de diversas cidades da Região Sudoeste da 

Bahia e Norte de Minas Gerais migrem em sua direção em busca de algum tipo de consumo 

que não pode ser encontrado em seu local de origem. Os setores que atraem esse contingente 

populacional são os de saúde, educação, comércio, bancos, lazer e outros. 

A cidade tem infraestrutura disponível e está vinculada a um processo de 

desenvolvimento econômico gerado por iniciativas, programas e projetos organizados e 

aplicados pelos governos federais e estaduais trazendo como consequência a centralidade de 

Vitória da Conquista em sua região.  

Segundo Lopes (2010), além dos programas e projetos financiados na Região, os 

governos Federal e Estadual injetam recursos no município através de investimento, custeio e 

salários do funcionalismo, que se constituem num importante fator de formação de renda e, 

por conseguinte, do mercado regional. 

Do ponto de vista geográfico, Vitória da Conquista ainda se localiza longe de grandes 

centros consumidores do país como São Paulo (1455 km), Rio de Janeiro (1.106 km) e 

Salvador (517 km), tornando-se uma alternativa mais fácil para o deslocamento da população 

regional. 

A cidade se constitui em um mercado interregional e interestadual que garante ao 

comércio a posição de setor econômico de maior dinamismo. Um levantamento feito pelo 

SEBRAE, em 2010, aponta a existência, no município de Vitória da Conquista, de 10.000 

estabelecimentos comerciais. Os mais importantes são do ramo de confecções, material de 

construção, cereais, concessionárias de veículos, autopeças, supermercados, entre outros. 

Segundo dados da Secretaria de Expansão Econômica do município, a participação do 

comércio na renda municipal é estimada em mais de 50%. Com um PIB de R$ 2.363.537,00 

(IBGE, 2010), é o setor que mais tem criado novos empregos. A participação do comércio 

varejista, em termos de geração de renda e emprego, é, hoje, bastante superior à participação 

do comércio atacadista.  
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O Shopping Center Conquista Sul é um dos exemplos de mobilidade do capital e do 

trabalho em Vitória da Conquista. Segundo o proprietário, além do estabelecimento 

movimentar a economia local, há pessoas de outras regiões trabalhando no Shopping que 

emprega oitocentas pessoas, entre empregos diretos e indiretos. A cidade de Vitória da 

Conquista com sua grande vocação de prestadora de serviços tem atraído migrantes de várias 

regiões, uma vez que, historicamente, o fenômeno da migração sempre ocorreu em função da 

busca por melhores condições de vida, sejam elas econômicas, financeiras ou de segurança.  

Nessa perspectiva, os fluxos, relacionados ao movimento de mercadorias e pessoas, ao 

consumo de produtos e serviços referem-se às ações originadas e vinculadas aos fixos e se 

multiplicam, criam-se e recriam-se, mantém – se e se diferenciam obedecendo à organização 

política, econômica e social e das necessidades de sobrevivência e ganho de capital. 

Assim, a análise urbana e regional faz uso da combinação entre fixos e fluxos, cujo 

âmago se processa no jogo de relações dialéticas entre o ensino superior e a instalação de 

infraestrutura e das relações sociais, econômicas, institucionais, culturais e espaciais, 

constituindo-se assim como um sistema integrado que impulsiona o desempenho regional 

(GUSMÃO, 2009). 

Com a implantação da infraestrutura (os fixos), intensificam-se as trocas de 

informações e de mercadorias, as migrações permanentes e temporárias, os novos empregos, 

novas relações socioculturais (os fluxos).  

A saúde pode ser apontada como um dos mais importantes setores para a atração 

populacional em Vitória da Conquista, pois apresenta um avanço em equipamentos e exames 

que tem potencial para resolução e diagnóstico de várias enfermidades, apesar de ainda 

depender de Salvador, em casos mais complexos como quimioterapia e radioterapia em 

tratamentos de Câncer em estágios avançados, reabilitação em casos de paraplegia, cirurgias 

de olhos, transplantes e tratamentos na área de hematologia (leucemia, anemia aplástica, entre 

outras.). 

O setor educacional também exerce influência na cidade por apresentar um número 

expressivo de Universidades, faculdades, cursos profissionalizantes, técnicos, cursos de pré-

vestibular e escolas, significativos em relação às outras cidades baianas, com destaque a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, o Instituto 

Federal da Bahia, a Faculdade de Tecnologia e Ciências e o Colégio Oficina (rede de 

Colégios de Salvador). 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) é constituída de três campi 

localizados em Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. O campus Anísio Teixeira, da 
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Universidade Federal da Bahia, contempla a criação do Instituto Multidisciplinar em Saúde e 

oferece cursos de graduação presenciais (Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Psicologia, entre 

outros). 

Uma particularidade das faculdades privadas é que duas delas nasceram de 

experiências iniciais no ensino fundamental e médio, com capital local; outra faculdade tem a 

sua origem em Salvador, portanto, capital regional em expansão. As IES privadas instaladas 

em Vitória da Conquista são de caráter particular, segundo o artigo 20 da LDB/1996, sendo 

instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privados, com 

fins lucrativos (GUSMÃO, 2009). 

A transferência de renda regional contribui para a produção do espaço urbano de 

Vitória da Conquista, através dos empreendimentos imobiliários destinados a residências e 

prédios comerciais e de serviços. 

Com relação à migração por trabalho, a cidade atrai população não-qualificada que 

agrega trabalhadores de menores salários e baixa qualificação e a população qualificada ou 

muito qualificada (geralmente originária de grandes centros urbanos). 

 

5.3 Entre idas e vindas, a mobilidade do trabalho se intensifica a cada dia. 
 
 

A fuga da população das cidades metropolitanas em busca de periferias ou mesmo de 

outras cidades médias não-metropolitanas é entendida como uma fuga dos maiores custos das 

metrópoles e, também, pelo direcionamento dos grandes investimentos produtivos para essas 

outras cidades. 

 Nessa perspectiva, quanto maior for a capacidade de oferta de bens e serviços de uma 

cidade, maior será seu papel e importância na rede urbana regional. As cidades médias, frente 

a esta nova ordem que tem sido posta, têm demonstrado que há grande necessidade de ter um 

lado econômico adequado, diante do compromisso que assumem neste processo de 

descentralização financeira do país (PEREIRA, et al, 2009). Estatísticas mesmo simples 

permitem desenhar o respectivo mapa e reconhecer sobre o território áreas de densidade e 

áreas rarefeitas, quanto á circulação financeira (SANTOS M., 2002). 

A circulação de bens e serviços e o fluxo nominal de rendimentos transitam pelo 

sistema, encontrando-se e interconectando-se com suas contrapartidas: o fluxo nominal de 

gastos, com a aquisição de bens e serviços – a despesa – e o fluxo real da prestação de 

serviços de fatores utilizados no processo produtivo (CANO, 1998, p. 53). 
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A capacidade de demanda de uma população e a de oferta de uma cidade depende não 

apenas das virtualidades da cidade, isto é, de sua capacidade potencial em termos da criação 

de bens e serviços, mas, igualmente, do poder de compra da população, de sua propensão a 

adquirir e dos meios oferecidos a esta população para se relacionar com os fornecedores de 

bens e serviços (SANTOS M., 1982). 

Pereira et al (2009) ressalta que o processo de centralização e constituição de novas 

centralidades se manifesta na cidade a partir de suas particularidades. Assim, as cidades 

médias, como é o caso de Vitória da Conquista, expande sua área comercial para os outros 

espaços de seu tecido urbano seguindo a lógica do capital. 

Trata-se, portanto: 

 

 [...] de uma dialética espacial, pois o espaço (cidade) produz as relações 
(sociabilidade) e as relações produzem o espaço de forma simultânea. A 
classe trabalhadora ou a porção mais pobre da população encontra-se 
confinada a espaços pré-determinados pelo capital imobiliário (PEREIRA, 
2005, p.12). 
 

 

A cidade, segundo a autora, tendo como característica a possibilidade do encontro, 

propicia a mobilização das pessoas contra aquilo que as oprime e por outro lado a mesma 

cidade é o espaço onde se realiza a opressão contra a qual os grupos se rebelam. O movimento 

de concentração da população nas áreas urbanas acontece de maneira violenta, removendo as 

pessoas do campo e as aglomerando nas cidades e, também, de cidades menores para cidades 

maiores ou para aquelas que ofereçam uma melhor condição de vida. 

Santos e Silveira (2002) afirmam que as cidades de porte médio passam a acolher 

maiores contingentes de classes médias e um número crescente de letrados, indispensáveis a 

uma produção material, industrial e agrícola que se intelectualiza. Carlos (2001) afirma que o 

estranhamento provocado pelas mudanças no uso do espaço e por uma nova organização do 

tempo na vida cotidiana coloca o indivíduo diante de situações mutantes inesperadas. A 

autora afirma ainda  

 

 

[...] o que chamamos de estranhamento (grifo do autor) que por sua vez é a 
conseqüência direta, hoje do processo de reprodução espacial, que produziu 
a explosão-implosão [...] A ideia de estranhamento liga-se a ideia de que a 
atividade produtiva tende a apagar, no capitalismo, seus traços, marcando o 
desencontro entre sujeito e obra (grifo do autor) (CARLOS, 2001, p.33). 
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O desenvolvimento desigual é a expressão geográfica das contradições do capital. Se a 

acumulação do capital acarreta o desenvolvimento geográfico e se a direção desse 

desenvolvimento é guiada pela taxa de lucro, então, pode-se pensar no mundo como uma 

superfície de lucro produzida pelo próprio capital em três escalas separadas: 

 

 

O capital se move para onde a taxa de lucro é máxima (ou, pelo menos alta) 
e os seus movimentos são sincronizados com o ritmo de acumulação e crise. 
O capital busca não um equilíbrio construído na paisagem, mas um 
equilíbrio que seja viável precisamente em sua capacidade de se deslocar nas 
paisagens de maneira sistemática. Este é o movimento em vaivém do capital, 
que está subjacente ao processo mais amplo de desenvolvimento desigual.  
(SMITH, 1988, p.212- 213).  
 

Segundo Lopes (2010), por um lado, é crescente o interesse de estudos pela busca de 

evidências cientificas, ora relacionado à concentração de atividades econômicas, ora à busca 

de explicações para as desigualdades no desenvolvimento econômico entre as regiões.  

As cidades atuam primordialmente como centro de serviços para o interior próximo a 

ela. Estas condições constituem-se como o principal indicador de seu poder de centralidade e 

de capacidade de polarização. Geograficamente, o desenvolvimento econômico é 

desequilibrado e isto evidencia as falhas de mercado, bem como os equívocos da adoção de 

certas políticas para redução das desigualdades regionais. 

As diferentes atividades existentes em Vitória da Conquista constituem importantes 

fontes de economia e são interligadas em uma rede geográfica de consumo. A presença de 

universidade pública em uma cidade de médio porte, como Vitória da Conquista, por 

exemplo, constitui-se em uma importante fonte de economia de especialização e, 

principalmente, de urbanização.  

Com a universidade pública, as faculdades e universidades privadas terão ganhos de 

produtividade ao atender a uma demanda insatisfeita, concentrada geograficamente, e ainda 

reduz custos fixos ao compartilhar professores e especialistas, promovendo assim impactos 

importantes sobre a economia regional (LOPES, 2008). 

A universidade bem como outros fixos como o hospital, as clínicas especializadas, o 

INSS, o fórum, a justiça federal, entre outros, tem os seus gastos em sua maioria, presentes na 

economia local, ou seja, no município onde estão instalados. Contudo, parte dos gastos ocorre 
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em outros municípios. Isto se deve geralmente a especificidade de alguns produtos que não 

são encontrados na cidade e faz-se necessário buscar em outros centros maiores. Está, então, 

constituída a rede. 

Professores, médicos e outros trabalhadores e funcionários também gastam em outros 

municípios, geralmente em lazer e em pagamentos de despesas de dependentes (mensalidade 

escolar, aluguel etc.), pois muitos moram em cidades vizinhas ou moram e trabalham em 

Vitória da Conquista por conta de aprovação em concurso público, mas ainda mantém a 

família no lugar de origem. 

 Contudo, segundo Lopes (2008) a magnitude dos gastos nos outros municípios vai 

depender da dimensão da economia local (onde os fixos estão instalados) e da proximidade 

com as grandes e médias cidades. Quanto menor e menos completa for a economia local e 

mais próxima das grandes e médias cidades, maior o volume de gastos em outros municípios. 

Os processos dominantes em nossa sociedade são articulados em redes que ligam 

lugares diferentes e atribuem a cada um deles um papel e um peso em uma hierarquia de 

geração de riqueza, processamento de informação e poder, fazendo que isso, em última 

análise, condicione o destino de cada local. (CASTELLS, 2003, p.504) 

As novas tecnologias permitem que o capital seja transportado de um lado para o 

outro, assim como as pessoas, os objetos, as informação, os produtos e serviços, além de 

possibilitar uma redefinição histórica das relações capital-trabalho. Diante desse contexto, as 

cidades se convertem em nós de uma trama e nesse espaço transformado numa grande rede de 

nodosidade e se transformam em um ponto fundamental da tarefa do espaço de integrar 

lugares cada vez mais articulados em rede. 

A transferência de renda regional tem contribuído para a produção do espaço urbano 

em Vitória da Conquista. Os movimentos populacionais (pendulares ou não) acompanham o 

desenvolvimento da economia em Vitória da Conquista atraindo trabalhadores qualificados e 

não-qualificados, não obstante o predomínio de atividades que agregam trabalhadores de 

menores salários e baixa qualificação.  

As migrações funcionam na cidade de Vitória da Conquista como expressões da 

reestruturação do capital e do trabalho, responsáveis pelo surgimento de novas modalidades 

espaciais da população, a exemplo, da circularidade da força de trabalho especializada, que 

pode incluir vários lugares de trabalho e múltiplas residências, especialmente para as pessoas 

com altos rendimentos e prestadores de serviços especializados. 
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Vitória da Conquista, como uma cidade média, tem relação direta com a área sobre a 

qual ela é capaz de exercer influência ou, em outras palavras, a área em que alguém está 

disposto a se deslocar e ter acesso ao consumo de bens e serviços.  

Levando em consideração a mobilidade por trabalho, tem-se um número elevado de 

pessoas que realizam a migração pendular englobando a população que mora em Vitória da 

Conquista e trabalha em outros municípios, a população que não mora, mas trabalha em 

Vitória da Conquista. Além disso, a cidade também recebe os migrantes de outros estados que 

vem para morar e trabalhar contribuindo assim para o seu desenvolvimento econômico. 

Para demonstrar o cenário atual referente aos fluxos migratórios de e para Vitória da 

Conquista, foram definidos três grupos de migrantes: o primeiro grupo trata dos migrantes 

que moram em cidades próximas de Vitória da Conquista e vem trabalhar na cidade, o 

segundo grupo é constituído de pessoas não nascidas em Vitória da Conquista, mas que 

moram, trabalham e contribuem para o desenvolvimento regional. O terceiro grupo é formado 

pessoas que moram em Vitória da Conquista e trabalham em outros municípios.  

Foram aplicados 100 questionários a cada um dos grupos, os quais tratavam sobre a 

procedência dos migrantes, os motivos da migração, as vantagens e desvantagens, as 

dificuldades enfrentadas, a precarização do trabalho, entre outros (APÊNDICE A,B,C).  

Esses migrantes foram encontrados em locais de trabalho envolvendo bancos, fóruns, 

INSS, Justiça federal e estadual, prefeitura, construção civil, universidades, clínicas, hospitais, 

pontos de ônibus, terminais rodoviários, pontos de vans e transportes clandestinos.  

 

5.3.1 Grupo 01 - População que trabalha em Vitória da Conquista e que mora em 
municípios vizinhos. 

 

A proximidade geográfica influenciou muito a migração na cidade. As cidades que 

mais enviam migrantes para o trabalho em Vitória da Conquista são: Barra do Choça (36,8 

km) Planalto (46,9 km), Poções (65,6 km), Anagé (48,5 km), Itambé (58 km), Ribeirão do 

Largo (88 km), Caatiba (60 km), Itapetinga (97 km), entre outros que não ultrapassam os 100 

km de distância da cidade.  

Em geral, esses trabalhadores migram todos os dias ou ficam na cidade 2 a 3 dias, 

caracterizando a migração pendular. Porém, ainda existem trabalhadores vindos de lugares 

mais distantes como, por exemplo, Nova Canaã (111 km), Manoel Vitorino (112 km), Itororó 

(129 km), Brumado (133 km), Maiquinique (147 km), Jequié (153 km), Firmino Alves (160 
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km), Itarantim (175 km), Itabuna (230 km), além de Divisópolis (130 km) e Montes Claros 

em Minas Gerais (472 km) que, por conta da distância, ficam na cidade a semana ou o mês, 

migrando apenas nos finais de semana ou a cada 15 dias ou ainda uma vez por mês, não mais 

se tratando de migração pendular (Figura 21). 

 

Figura 21: Vitória da Conquista: principais fluxos de entrada de trabalhadores – 2012 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2012 
Elaborado por ROCHA, Altemar Amaral 
 

 

Quanto à população migrante, 94% moram na Bahia e 6% no estado de Minas Gerais. 

Em sua maioria (40%) tem o ensino médio completo, seguido de 17% com o superior 

completo, 13% com a pós-graduação em nível de especialização e apenas 1% em nível de 
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mestrado e evidencia, portanto a presença da mão-de-obra não qualificada migrando em 

função do trabalho em Vitória da Conquista (Figura 22). 

 

Figura 22 – Escolaridade dos trabalhadores migrantes oriundos de outros municípios 

 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

Trabalhadores não qualificados que recebem baixos salários em grandes cidades ou 

em cidades médias, muito provavelmente, preferem a segunda alternativa, em face de uma 

melhor condição para a reprodução de suas necessidades materiais e humanas. É nesse âmbito 

que se coloca a pertinência da reflexão sobre as migrações tendo como base territorial de 

análise as cidades médias, que sua própria extensão e fisicalidade constituem um recurso 

estratégico para o planejamento territorial dirigindo a ampliação da equidade e redução das 

desigualdades (BRUMES, WHITACKER, 2008). 

 Os trabalhadores não qualificados, ao se defrontarem com o excesso de oferta no 

mercado, não têm alternativa senão o desemprego ou, na melhor das hipóteses, exercer 

atividades marginais em termos de salários ou ocupação, criando-se assim o chamado 

desemprego disfarçado ou oculto. “Desemprego aberto e desemprego oculto são efeitos 

decorrentes da dinâmica do processo de acumulação de capital” (CANO, 1998, p. 64). Para o 

mesmo autor: 

 

As famílias, portanto são os proprietários dos “fatores” de produção: os 
trabalhadores como donos da força de trabalho e os demais proprietários que 
são os detentores de capital e recursos naturais. As famílias cedem, 
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emprestam ou vendem os chamados serviços de fatores – a força de trabalho, 
o uso do capital e dos recursos naturais – por meio do “mercado de 
serviços”, as unidades produtoras, mediante o pagamento monetário que se 
estabelece por meio dos chamados preços dos serviços de fatores, que nada 
mais são do que a taxa de salários, a taxa de juros, lucros, aluguel ou renda 
proveniente da cessão do uso dos recursos naturais (CANO, 1998, p.56-57). 
 
 

As profissões desses trabalhadores é consequência da escolaridade. Dentre elas 

destacam: pedreiro, professor de educação básica, empregada doméstica, seguido de 

motorista, atendente de enfermagem, vendedora, merendeira, entre outras (Figura 23).  

Figura 23– Profissão dos trabalhadores migrantes 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

A construção civil, hoje, não se caracteriza por grandes transformações tecnológicas 

nem por modelos de organização do trabalho. Com o aumento da produção, aumenta 

consequentemente o trabalho e as empresas pressionam por mais produtividade. “As 

cobranças dessas práticas por maior qualidade e produtividade e mais eficiência, agilidade e 

velocidade escondem o movimento de intensificação do trabalho” (ROSSO, 2008, p.182). 

A profissão de pedreiro ressalta o crescimento da construção civil na cidade e a 

necessidade das construtoras de contratar mão-de-obra de fora. Esses pedreiros vêm de 

municípios vizinhos e desenvolvem também a função de mestre de obras. Do município de 

Barra do Choça, os trabalhadores saem pela manhã em caminhões para o serviço na 

construção civil em Vitória da Conquista e retornam à tarde. Segundo uma construtora da 
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cidade, os pedreiros são das cidades de Poções, Planalto, Barra do Choça, Cândido Sales, 

Bom Jesus da Serra e Boa Nova.  

Dentre os motivos citados para o trabalho em Vitória da Conquista, destacam-se a falta 

de oportunidade na cidade de origem (66%) seguida de aprovação em concurso público 

(26%), no caso dos professores, bancários, merendeiras, atendentes de enfermagem, o 

comércio diversificado que a cidade oferece com várias oportunidades de emprego fixo e 

temporário em algumas épocas do ano (5%), além de serem transferidos por motivos 

particulares (3%) (Figura 24). 

Figura 24 – Motivos para o trabalho em Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

 

Esses trabalhadores realizam uma migração pendular e 56% vem trabalhar e voltam 

para casa no mesmo dia, não havendo, portanto necessidade de hospedagem. Porém 31% dos 

trabalhadores ficam de 1 a 3 dias e 13% ficam na cidade, toda a semana. Dos 44% dos 

trabalhadores que residem por um período em Vitória da Conquista, 15% ficam em casa de 

parentes e os demais em casa ou apartamento alugado e pensionato, contribuindo para a 

movimentação da renda local. 

Em sua permanência na cidade, esses trabalhadores consomem desde alimentos e 

remédios ao lazer e entretenimento. A maioria (28%), tanto aqueles que vem trabalhar e 

retorna no mesmo dia, bem como os demais, gastam com alimentação. A cidade oferece uma 

rede de restaurantes com preços diferenciados e variedade de alimentação, atingindo todas as 
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classes sociais. Os gastos com roupas e calçados, bem como a prestação de serviços reforçam 

a função comercial da cidade (24%) (Figura 25). 

Figura 25 –Consumo dos trabalhadores em Vitória da Conquista- Despesas obrigatórias 
 

 
 
        Fonte: pesquisa de campo, 2012 
 
 
 

Além das despesas obrigatórias, os migrantes ainda têm gastos flutuantes, mas que 

contribuem ainda mais para o crescimento econômico da cidade. Esses gastos, em sua 

maioria, são também para os restaurantes e bares oferecidos pela cidade (45%). Vitória da 

Conquista oferece diversas opções de restaurantes, tanto para quem aprecia a culinária 

regional como para quem aprecia a culinária internacional, como restaurantes de comida 

japonesa, chinesa, mexicana, italiana e árabe.  

Segundo o proprietário do Shopping Conquista Sul, este atrai população de toda a 

região e do Norte de Minas devido as lojas de destaque nacional e internacional como 

Riachuelo, Lojas Americanas, Le Biscuit, Água de Cheiro, MMartam, Elementais, Girafas, G 

Barbosa, McDonald, confirmando assim também, a presença de capital internacional, além do 

lazer e entretenimento, sobretudo com a presença do cinema que traz filmes no mesmo 

período do lançamento nacional.  

Outro atrativo da cidade são os shows que atendem a um público regional, além das 

programações específicas do calendário cultural da cidade, por exemplo, o Festival de Inverno 

que atrai população de vários estados do Brasil e do projeto Natal da Cidade, com atrações 

nacionais, na praça central da cidade, com fluxos das populações local e regional, assim como 

daqueles que retornam a cidade em períodos de férias (Figura 26). 
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Figura 26 - Consumo dos trabalhadores em Vitória da Conquista- Despesas flutuantes 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 
 
 

O rendimento mensal desses trabalhadores, em sua maioria, compreende o intervalo de 

1 a 4 salários mínimos (R$ 622,00 a 2.488,00), levando em conta as profissões apresentadas. 

Esse rendimento está relacionado com as despesas que o trabalhador tem na cidade, o 

consumo com despesas obrigatórias e flutuantes e o percentual da renda que fica na cidade em 

que trabalha e o quanto vai para a cidade de origem (Figura 27). 

Figura 27 – Rendimento Mensal dos Trabalhadores oriundos de outros municípios 
 

 
  Fonte: pesquisa de campo, 2012 
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            Dos trabalhadores envolvidos na pesquisa 43% afirmam deixar entre 40 e 50% da 

renda na cidade de Vitória da Conquista e 31% deixa na cidade entre 60% e 70% da renda. 

(Figura 28). Considerando que 56% dos trabalhadores realizam a migração pendular diária, 

pode-se afirmar que a cidade de Vitória da Conquista absorve parte dos gastos desses 

trabalhadores.  

 

Figura 28 – Percentual da renda destinada pelo trabalhador em Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

 

 

 Esses trabalhadores chegam à cidade por alguns meios de transportes destacando que 

80% utilizam do ônibus para chegar ao trabalho, seguido de transportes da empresa (13%), 

carro próprio (6%) e as vans (1%) que aparecem como transporte alternativo. Os 

trabalhadores com carga horária de quarenta horas (64%) têm, na maioria das vezes, que 

chegar cedo e sair à noite da cidade (no caso da migração diária). Diante disso, surgem 

algumas dificuldades enfrentadas por este grupo populacional, entre elas a distância da cidade 

de origem, estradas perigosas e mal conservadas, além das péssimas condições dos meios de 

transportes (Figura 29). A infraestrutura e qualidade de vida urbana justificam a manutenção 

de residência, ocorrendo a precarização do trabalho em muitas situações.  

 

40 a 50%

60 a 70%

20 a 30%

10%

80 a 90%
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Figura 29– Dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores oriundos de outros municípios 
 

 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 
 
 
 

Alguns depoimentos tornam-se importantes para materializar essa discussão: uma 

professora de Poções relata que “O deslocamento nos ônibus superlotados, nos obriga muitas 

vezes a viajar em pé no corredor.” (Professora de Poções, 2012). Além de ser muito cansativo, 

os trabalhadores relatam o horário de sair e chegar em casa cuja carga horária de uma forma 

total acaba ficando mais extensa: “levanto muito cedo por causa do horário dos ônibus e 

chego em casa bem depois do horário que saí da escola” (Professora de Itapetinga, 2012) ou 

ainda:  “quando chego em casa, todos já dormiram” (Motorista de Anagé, 2012).  

 Os trabalhadores destacam também o perigo que é o deslocamento em rodovias, 

sobretudo nas BRs, se intensificando pelo fato de ser diário, em muitos casos, mesmo que a 

distância seja acima de 100 km: “a distância da minha cidade para Vitória da Conquista é de 

aproximadamente 110km (cerca de 2 h de ônibus), para mim é uma dificuldade a ser 

enfrentada toda semana” (Professora de Itapetinga, 2012). 

Dentre as principais vantagens destacam a oportunidade de crescimento profissional, 

de lazer e serviços e entre as desvantagens estão a distância de casa, o deslocamento, e os 

custos de transporte e alimentação (Quadro 2). 
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Quadro 2: Vantagens e desvantagens de trabalhar em Vitória da Conquista 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Oportunidade de crescimento profissional Distância de casa 

Valorização do trabalho Custos de transporte e alimentação 

Oportunidade de lazer e serviços Violência 

Aumento da renda Salários Baixos 

Clima agradável Condições precárias de trabalho 

Status Viagem / deslocamento 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 
 
 

Com relação às oportunidades, os trabalhadores destacam a importância de trabalhar 

na cidade, por conta do crescimento econômico evidente: “é uma cidade em franco 

desenvolvimento visto que é a 3ª cidade em território da Bahia, portanto um polo de 

desenvolvimento e de investimentos de vários segmentos da economia” (Bombeiro de Jequié, 

2012), além de a cidade oferecer uma rede de serviços diversificada: “em parte supre algumas 

necessidades que minha cidade não oferece” (Professora de Itapetinga, 2012).  

No que diz respeito à valorização do trabalho, os trabalhadores ressaltam a 

importância de ter os direitos reconhecidos, inclusive à carteira assinada: “Aqui tenho 

emprego certo com carteira assinada, o que se pode considerar uma realidade longínqua na 

cidade onde resido” (Professora em Barra do Choça, 2012), além do recebimento do salário: 

“receber salário em dia e ter todos os direitos garantidos só aqui. Na minha cidade não existe 

isso não” (Pedreiro de Barra do Choça, 2012). Vale ressaltar que todas as falas implicam em 

direitos do trabalhador e nesse caso aparecem como vantagem e não como direito. 

Entre as vantagens, destaca-se o que os trabalhadores chamam de “status”. Um 

trabalhador de Manoel Vitorino – Bahia ressalta: “É bom trabalhar numa cidade tão grande 

como essa! A gente se sente importante” (Doméstica de Manoel Vitorino, 2012). Esse 

depoimento reflete a importância das cidades médias como destino dos principais movimentos 

migratórios originários de cidades menores. Por conseguinte, o seu papel relevante na 

expansão das funções urbanas, econômicas e sociais. 

A cidade média, nesse caso Vitória da Conquista, se estabelece como “novo” espaço 

das articulações e territórios de uma reordenação urbana, tanto por um enfoque econômico 

como social, sendo responsáveis pela absorção, não apenas de sua população rural, mas 

também de outras localidades, muito provavelmente, de seus entornos. 

Quanto às desvantagens, os trabalhadores destacam a precarização, por conta do 

próprio deslocamento e, consequentemente, aos custos altos das despesas e salários baixos. 
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Quanto maior a precarização do trabalho, maior a tendência de fixação da residência. Entre os 

trabalhadores entrevistados, 57% são solteiros e os demais migram sozinhos, sem o 

acompanhamento de membros da família. 

A proximidade facilita o acesso para pessoas que buscam além do trabalho, serviços, 

como comércio, principalmente o de supermercado, pela variedade de produtos e preços. Um 

entrevistado em Barra do Choça destacou que este é um dos entraves para o desenvolvimento 

do comércio local, afirmando que “[...] a proximidade com Vitória da Conquista é 

desvantajosa no sentido de que compete de forma desleal com o comércio de Barra do Choça. 

Até pão as pessoas compram em Vitória da Conquista” (Professor em Barra do Choça, 2012) 

No que se refere à preferência por morar em Vitória da Conquista, 68% dizem que 

morariam por conta das boas oportunidades de lazer, saúde e educação (47%), o crescimento 

profissional (39%) o próprio crescimento da cidade (12%) e para ficar perto do trabalho (2%) 

(Figura 30). Outros trabalhadores (21%) afirmam que não morariam na cidade por causa dos 

custos altos das despesas (53%), da violência (16%), do clima (5%) e por outras questões 

particulares (Figura 31). Os 11% restantes disseram nunca ter pensado na questão. 

 

Figura 30 – Motivos para residir em Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 
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Figura 31 – Motivos para não residir em Vitória da Conquista 
 

 
 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 
 

 

A maioria das cidades pequenas que sofre influência de Vitória da Conquista tem os 

serviços urbanos básicos muito deficitários, o que implica cada vez mais, numa relação de 

dependência.  

A gestão urbana desses espaços é complicada, pois há uma cultura de dependência do 

poder público municipal. Em alguns casos, até os prefeitos têm casas em Vitória da Conquista 

e mantem os seus filhos usufruindo dos serviços de saúde e educação ou, então, casos que 

toda a família mora na cidade e a prefeitura é apenas um lugar de trabalho, para onde se 

desloca 2 a 3 vezes por semana. 

Algumas mudanças espaciais estão ocorrendo de forma muito rápida tanto na escala 

local quanto na regional e se acentuam dia a dia em decorrência da instalação de novos cursos 

superiores em outras cidades, como resultado da implantação de Instituições de Ensino 

Superior na região, através do ensino à distância e presencial; além da implantação de novas 

unidades de serviços ligados à saúde; assim como da abertura e/ou o fechamento de empresas 

comerciais atacadistas ou varejistas, entre outras. Porém, a centralidade de Vitória da 

Conquista se mantém como o maior centro urbano do Sudoeste da Bahia. 
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5.3.2 Grupo 02 – Não nascidos em Vitória da Conquista, que moram e trabalham na 
cidade. 

Esse grupo de trabalhadores chegou a Vitória da Conquista vindo de vários estados 

brasileiros como Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, 

Goiânia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba 

(Figura 32).  

 

Figura 32 – Estado de origem dos trabalhadores não nascidos em Vitória da Conquista 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012 
Elaborado por: ROCHA, Altemar Amaral 

 

A maioria desses trabalhadores veio para a cidade, por conta de aprovação em 

concurso público (37%), o que exige deles uma qualificação adequada. Vitória da Conquista 

caracterizada como polo educacional e comercial está entre os principais destinos. Além 
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disso, destacam-se as transferências (4%), em que os migrantes nem sempre podem escolher o 

lugar de destino e a vinda apenas para acompanhamento do cônjuge a principio e, depois, 

conseguiram também ingressar no mercado de trabalho da cidade (Figura 33). Diante desses 

dados, percebe-se, cada vez mais, um distanciamento entre o local de origem e o local 

“escolhido” para trabalhar, sobretudo, para determinadas faixas de trabalhadores 

especializados. A compreensão do conceito de mobilidade do trabalho pressupõe o 

entendimento que os deslocamentos humanos estão submetidos às exigências e necessidades 

do capital, sempre em primeiro plano, portanto as pessoas vão para onde estão as 

oportunidades e não para onde eles escolhem. 

 

Figura 33 - Motivo da Migração para Vitória da Conquista 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 
 

 
 

Dos trabalhadores imigrantes, 51% são casados e 33% são solteiros. Os demais são 

divorciados ou mantém uma união estável. O fato de serem casados e a distância da cidade de 

origem fazem com que essa migração se realize envolvendo a família. Desse percentual de 

migrantes casados, 35% não tinham filhos e vieram acompanhados apenas dos cônjuges, 

enquanto 16% vieram com os cônjuges e os filhos. Dos 33% de solteiros, 24% vieram 

sozinhos, 9% vieram com pai e mãe, irmãos e/ ou com amigos. 

Dentre as características que mais influenciam na decisão de migrar está o nível 

educacional, sendo que 58% dos trabalhadores têm uma formação envolvendo especialização, 

mestrado e doutorado (Figura 34). 
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Figura 34 – Escolaridade dos trabalhadores não nascidos em Vitória da Conquista 

 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 
 

 
 

A maioria dos migrantes qualificados preferia morar e trabalhar em metrópoles. 

Atualmente, os trabalhadores qualificados procuram cidades de porte médio. Isso pode ser 

explicado pela busca de uma melhor qualidade de vida por parte dos trabalhadores devido aos 

custos e problemas que envolvem os grandes centros urbanos. 

Muito embora a oferta de trabalho, seja excessiva em relação à demanda, faz com que 

haja uma inversão de situação, em que as taxas de salários de trabalho qualificado se elevem, 

criando um grupo privilegiado dentro da própria força de trabalho. Isto, porém, é relativizado 

no tempo e no estado de desenvolvimento em que se encontra tal sistema (CANO, 1998, p. 

63). 

Mesmo morando em metrópoles as oportunidades são desiguais e muitos tentam vagas 

em instituições públicas de cidades médias, mesmo que localizadas a mais de 1000 km de 

distância. Ao se deparar com uma possibilidade de migrar, os trabalhadores qualificados 

analisam as características do lugar para onde está indo, relacionadas, sobretudo, ao bem-estar 

e à qualidade de vida dos cidadãos.  

Menor desigualdade social, menor nível de violência, menor tempo gasto no trânsito, 

serviços oferecidos pela cidade e o crescimento profissional são importantes para a escolha 

por parte dos qualificados, assim como os fatores climáticos (Figura 35). 
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Figura 35– Vantagens de trabalhar em Vitória da Conquista 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 
 
 Alguns trabalhadores ressaltaram essas vantagens por meio de depoimentos: “trata-se 

de uma cidade média que oferece bons serviços, boas condições de trabalho, clima agradável 

e boa qualidade de vida” (Geógrafo nascido em Salvador-BA, 2012). “Vitória da Conquista 

tem os mesmos serviços de uma cidade grande e as facilidades de uma cidade pequena” 

(Advogado nascido em Itapetinga - BA, 2012). Por outro lado os trabalhadores também 

relatam algumas desvantagens como a distância da família, o acesso aéreo insuficiente e o alto 

custo dos imóveis (Figura 36). 

Figura 36 – Desvantagens de trabalhar em Vitória da Conquista 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012. 
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A cidade de Vitória da Conquista apresentou, ao longo dos últimos anos, intensa 

valorização da terra. No setor imobiliário, surgiram os condomínios fechados, edifícios de 

grande porte, casas e os altos preços desses imóveis são evidentes. Os preços variam e, em 

muitos casos, são vendidos a preços elevados antes mesmo da construção, ainda na planta, 

inclusive terrenos localizados em locais bastantes distantes do centro urbano do município. 

“Vitória da Conquista tem alto preço nos imóveis tanto para comprar como para aluguel. Isso 

é ruim” (Agente de Segurança Federal nascido em Natal – RN, 2012). “Os terrenos do 

Condomínio de luxo Alphaville foram vendidos em menos de 2 horas e a localização é 

péssima” (Professora nascida em São Paulo – SP, 2012). 

Outro fator que merece destaque é o acesso aéreo que ainda se mostra insuficiente para 

as necessidades da região. A cidade conta com um aeroporto, com a ocorrência de voos 

diários para Salvador, São Paulo, Barreiras, Brasília, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, 

Campinas, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Uberlândia, entre 

outros destinos, pelas empresas Trip, Passaredo, Gol, em sistema de Codeshare3 com 

Passaredo e TAM, em sistema de Codeshare com TRIP.  

O aeroporto está com sua capacidade operacional completa, necessitando de ampliação 

e, além disso, está inserido no centro urbano. O aeroporto deverá ser desativado nos próximos 

anos em virtude da demanda por um de maior capacidade que está em fase de licitação/projeto 

com previsão de conclusão de obras e início de operação em 2015. Segundo um trabalhador 

entrevistado “Vitória da Conquista tem um acesso aéreo ineficiente, pois o aeroporto é 

pequeno e sem infraestrutura, o que acarreta em passagens caras e baixa oferta de voos” 

(Advogado nascido em São Paulo-SP, 2012). 

A falta de atividades culturais também é considerada uma desvantagem, apesar de 

apresentar alguns eventos reconhecidos nacionalmente, os trabalhadores reclamam de falta de 

espaço e lazer para crianças: “A cidade tem pouco acesso ao teatro, só dispõe de um 

shopping, tem pouca praça e espaço para crianças. Os espaços que tem, estão em estado de 

abandono” (Professor nascido em Jequié – BA). 

Quanto às profissões dos trabalhadores, 63% são professores de Ensino Superior nas 

mais diferentes áreas: biologia, pedagogia, geologia, geografia, direito, entre outras. Nas 

demais profissões apresentadas na pesquisa, destacam-se médicos e enfermeiros, engenheiros 

e técnicos de segurança do trabalho na área de construção civil, comerciários e bancários, na 

                                                
3Acordo de cooperação pelo qual uma companhia aérea transporta passageiros, cujos bilhetes tenham sido 
emitidos por outra companhia 
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área de serviços e comércios, além de advogados, juízes e procuradores na área de direito, 

confirmando a cidade como polo de serviços, comércio, educação e saúde (Figura 37). 

Figura 37 – Profissão dos trabalhadores não nascidos em Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 
 
 

Existe uma relação entre o nível de educação da população residente no município e a 

atração que exerce sobre migrantes qualificados: os qualificados tendem a ir para localidades 

que oferecem maior possibilidade de crescimento profissional e investimento em educação. 

Os migrantes passam por processos seletivos que descartam e segregam aqueles que não 

possuem mão-de-obra qualificada, ficando bem vistos aqueles migrantes que chegam ao 

município para trabalhar em universidades (professores, técnicos), grandes empresas 

(diretores, executivos), profissionais liberais (advogados, médicos, engenheiros), entre outros 

trabalhos tidos como qualificados. Municípios com funções mais especializadas atraem 

pessoas com maior qualificação que, por sua vez, aumentam a dinâmica do município. “Eu 

encontrei aqui emprego e estabilidade” (MÉDICA nascida em Itabuna – BA, 2012). 

A qualificação dos trabalhadores está relacionada também com a forma de produzir e 

reproduzir o espaço da cidade de destino. Em Vitória da Conquista, esses trabalhadores 

moram em casa e/ou apartamento próprio (56%), em casa ou apartamento alugado (41%) e 

apenas 3% vivem em pensionatos.  

A maioria desses imóveis está localizada nos bairros Candeias e Recreio, bairros 

nobres da cidade onde é visível a verticalização e a presença de fixos como os hipermercados, 
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lojas e boutiques reconhecidas nacionalmente, as principais escolas e universidades da cidade 

(Figura 38). 

Figura 38– Vitória da Conquista: local de residência de trabalhadores não nascidos no município 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 

Pesquisa de campo- 2012 
Elaborado por ROCHA, Altemar Amaral 
 

 

            “Morar bem com segurança e próximo do trabalho e da escola dos filhos, não tem 

preço! Se ganha menos que no Sudeste, mas o custo de vida é menor aqui e possibilita 

proporcionar mais conforto a família” (Bióloga nascida em Uberaba – MG). 

              O padrão de desenvolvimento regional é determinado pelo nível de concentração dos 

fatores de produção, ou seja, a oferta de bens e serviços influencia preços e salários e mão-de-

obra; é o mercado de bens e serviços interagindo com o mercado de trabalho e, juntos, 

distinguem o desenvolvimento de uma região (OLIVEIRA, ELLERY JUNIOR, SANDI, 

2012). A renda desses trabalhadores varia entre 2 a mais de 20 salários mínimos dependendo 

da profissão que exercem (Figura 39). 
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Figura 39 – Rendimento mensal dos trabalhadores não nascidos em Vitória da Conquista 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo- 2012 

 

            A migração de trabalhadores ocupa um papel importante e é considerada fundamental 

no mecanismo de ajuste do processo de desenvolvimento econômico. As políticas regionais 

somente terão sentido se afetarem de forma direta o ambiente econômico para o qual elas 

foram desenhadas ou, mais precisamente, se interferirem positivamente na população 

circunscrita a uma região ou conjunto de regiões. No caso dos trabalhadores envolvidos na 

pesquisa, 44% destina 90 a 100% da renda para a cidade de Vitória da Conquista e apenas 9% 

destinam de 30 a 40% da renda (Figura 40).  

Figura 40 – Percentual da renda dos trabalhadores vindos de outros municípios e destinada a Vitória 
da Conquista 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo- 2012 
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             Muitos trabalhadores chegaram à cidade com a suas famílias, outros formaram 

famílias após a chegada e não tem mais a intenção de retornar a cidade de origem: “a cidade é 

um polo de convergência de demandas de cidades vizinhas. Cheguei para ficar” (Engenheiro 

nascido em Salvador – BA, 2012). Apenas aqueles que ainda se mantem solteiros destinam a 

maior parte da sua renda para a cidade de origem. 

             Os gastos são com despesas obrigatórias como água, luz, telefone, roupas, calçados, 

livros, alimentos, remédios e serviços em geral e despesas flutuantes como restaurantes e 

bares, shopping, academia, cinema, shows, teatro, entre outras. 

           Quanto aos transportes utilizados, sobretudo para o trabalho, 66% utilizam o carro 

próprio, 15% são usuários do transporte coletivo e o restante utiliza transporte da empresa, 

taxi, bicicleta, moto, e ainda aqueles que não têm necessidade de transporte por residirem 

próximo do local de trabalho.  

Em Vitória da Conquista a centralidade é resultante do arranjo estrutural e espacial da 

rede urbana que se configurou na região. Isso pode ser considerado a partir do 

desenvolvimento desigual na produção sobre o espaço, potencializando vantagens locacionais, 

imprimindo e acentuando a divisão social e territorial do trabalho, aumentando a circulação de 

mercadorias.  

Portanto, “no embasamento do padrão existente de desenvolvimento desigual está a 

lógica e a tendência do capital em direção àquilo que chamaremos de movimento em vaivém 

do capital” (SMITH,1998, p. 212).  

 

5.3.3 Grupo 03– População que mora em Vitória da Conquista e trabalha em outros 
municípios. 

 

 Parte da população residente em Vitória da Conquista desloca-se para o 

trabalho em vários municípios que se estendem além da Região Sudoeste da Bahia. Dentre os 

municípios, destacam-se os municípios de Barra do Choça (36,8 km), Poções (65,6 km), 

Caetanos (79,3 km), Belo Campo (49,3 km) Tremedal (73,5), Anagé (48,5 km), Planalto (46,9 

km), Itapetinga (97,3), além de lugares mais distantes como Brumado (133 km), Caetité (229 

km) Salvador (517 km), Santo Antônio de Jesus (330 km), Santa Maria da Vitória (457 km), 

Itabuna (230 km), Nanuque- MG (546 km), entre outros. (Figura 41)  
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Figura 41 – Vitória da Conquista: migração de trabalhadores -2012 
 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 / Elaborado por ROCHA, Altemar Amaral 
 

 

Desses trabalhadores, 56% sempre moraram em Vitória da Conquista e 44% vieram de 

outros municípios da Bahia e de Minas Gerais e chegaram à cidade em busca de trabalho, de 

estudo e para acompanhar pais e/ou cônjuges. 

Seguindo o perfil dos trabalhadores migrantes, 55% são casados e 35% solteiros, além 

de divorciados, união estável e viúvos. Em sua maioria, moram no Bairro Candeias (50%), 

Recreio e Centro (13%) além de outros do lado oeste da cidade, como Ibirapuera e Brasil 

(Figura 42). 
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Figura 42 – Vitória da Conquista: local de residências dos trabalhadores - 2012 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 
Elaborado por ROCHA, Altemar Amaral 
 

 

 

Quanto à escolaridade, 47% dos trabalhadores têm especialização, mestrado e 

doutorado e 31% tem superior completo constituindo, assim, um conjunto de trabalhadores 

qualificados (Figura 43) 
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Figura 43– Escolaridade dos trabalhadores migrantes da cidade de Vitória da Conquista 
 

 

           Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

 

Dentre as profissões dos trabalhadores destacam as de Professor (30%), Bancário 

(21%), Médico (11 %), Advogado (9%) e Engenheiro civil (7 %), além de Pedagogo, 

Engenheiro Agrônomo, Administrador, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Psicólogo, entre outras. 

Na maioria dos casos (74%), foram aprovados em concursos públicos em cidades do interior, 

mas ainda preferem morar em Vitória da Conquista. “Não moro na cidade em que trabalho 

pela comodidade de estar numa cidade mais desenvolvida do que a que trabalho.” (Bancário 

em Barra do Choça, 2012). “Vitória da Conquista é uma cidade feita para morar, não tiraria 

minha família daqui” (Bancário em Itapetinga – BA, 2012). 

Os trabalhadores são qualificados através de cursos de capacitação nas mais diversas 

áreas de atuação. Os bancos exigem dos funcionários polivalência, versatilidade, flexibilidade 

com novas qualificações. Os bancos passaram por uma reestruturação econômica promovida e 

financiada pelo Estado: intensa privatização de bancos e entidades financeiras estatais, 

redução do quadro de funcionários, a terceirização das atividades, mudança tecnológica e na 

organização do trabalho, seguindo os padrões internacionais da administração por qualidade 

total, além de uma redução das vantagens e estabilidade no emprego (ROSSO, 2008). 

Quanto aos professores, merecem destaque os que se dirigem a Caetité – BA, 

município distante 757 Km de Salvador e 229 Km de Vitória da Conquista, com população de 

47.515 habitantes (IBGE,2010). A cidade é conhecida por ser berço de grandes 

personalidades da educação como Anísio Teixeira e se destaca pelas jazidas ferríferas. Em 
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Caetité, está localizada a única mina de urânio em produção no Brasil, uma unidade de 

mineração e beneficiamento de urânio que é explorada pela estatal Indústrias Nucleares do 

Brasil S.A. (INB), empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 Os trabalhadores são professores da Universidade do Estado da Bahia - UNEB em 

todos os cursos oferecidos pela instituição nesse campus. A grande maioria dos professores 

mora fora do município, incluindo Vitória da Conquista. Os professores preferem morar em 

Vitória da Conquista, por ter acesso a bens e serviços de forma geral, mesmo a uma distância 

de 230 km, precarizando o trabalho com viagens cansativas.  

A Universidade flexibiliza os horários do professor para atender essa demanda, 

normalmente concentrando a carga horária em dois ou três dias e como forma de atrair bons 

profissionais, ainda oferece passagens e hospedagens aos professores migrantes. “A distância, 

o transporte e a estrutura da instituição onde trabalho está aquém do necessário para se 

desenvolver atividades com a qualidade devidas” (Professor em Caetité, 2012).  

Assim também se comportam os médicos, engenheiros, advogados e os demais 

trabalhadores migrantes. Segundo Ferraz (2009), os médicos optam por morar em Vitória da 

Conquista por motivos particulares, seja pela possibilidade de investimentos e lucratividade 

com a atividade profissional, seja por amplos campos de trabalho. “Existem municípios que 

nós vamos atender que não tem um médico sequer residindo lá. Todos preferem morar em 

Vitória da Conquista. Criar os nossos filhos onde se tem mais estrutura, é fundamental” 

(Médico em Planalto, Poções, Manoel Vitorino – BA, 2012). 

 Os médicos que se deslocam, geralmente, reservam um ou dois dias da semana e 

prestam plantões nos horários disponíveis. Trabalham em várias unidades de saúde na sede e 

no interior desses municípios. Alguns médicos são contratados pela prefeitura e outros que 

fazem investimentos em clínicas e equipamentos próprios, tornando-se donos do próprio 

negócio (FERRAZ, 2009). “Eu prefiro municípios mais próximos de Conquista, isso facilita o 

deslocamento” (Médico em Barra do Choça e Anagé, 2012). 

 A migração pendular diária é feita por 47% dos trabalhadores, porém os demais se 

dividem entre casas e apartamentos alugados ou até mesmo próprios, hotéis, casa de parentes 

ou de amigos, ficando na cidade de 1 a 3 dias (Figura 44). 
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Figura 44 – Local de hospedagem do trabalhador na cidade em que trabalha 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

O consumo segue a mesma lógica dos outros grupos de trabalhadores, as despesas 

obrigatórias envolvendo alimentação e remédios, além de água, luz, telefone, roupas, 

calçados, transportes e serviços em geral e as despesas flutuantes se resumem ao consumo em 

restaurantes e bares. O rendimento mensal dos trabalhadores de 2 a mais de 20 salários 

mínimos e 49%  deixam 90 a 100% de sua renda na cidade de Vitória da Conquista (Figuras 

45 e 46). 

Figura 45 – Rendimento Mensal dos Trabalhadores migrantes da cidade de Vitória da Conquista 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 
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Figura 46 – Percentual da renda dos trabalhadores migrantes destinada à Vitória da Conquista 
 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 

 

A transferência de renda recai sobre o desenvolvimento local, partindo da injeção de 

recursos na economia (renda drenada para Vitória da Conquista) e os efeitos de propagação 

decorrente da dinâmica do efeito multiplicador (despesas obrigatórias e flutuantes do 

trabalhador na cidade). Quanto maior a dimensão e complexidade da economia, maior a renda 

destinada para o consumo dos serviços oferecidos pela cidade. 

Quanto ao transporte, 51% fazem o percurso até o trabalho de ônibus e 29% de carro 

próprio e o restante utiliza o transporte da empresa, taxi e vans. Durante esse percurso, os 

trabalhadores relatam muitas dificuldades - estradas perigosas, tempo perdido na estrada: “O 

horário de saída é a maior dificuldade, pois saio cedo, ainda está escuro, além de enfrentar a 

BR diariamente, torna estressante o trabalho” (Professora em Tremedal, 2012),  

deslocamento: “ No trajeto de ida, temos que sair mais cedo do que o cumprimento da jornada 

de trabalho. Da mesma maneira o retorno implica em ter que esperar até 60 minutos” 

(Professora em Planalto, 2012), as condições precárias das empresas de ônibus: “Os veículos 

não são devidamente revisados, quebram constantemente, não respeitam os horários e são 

utilizados para o transporte de mercadorias, fato que demanda tempo para carga e descarga, 

atrasando a viagem” (Professor do Ensino Superior em Caetité), o tráfego, custo e pedágios: 

“Para que eu possa chegar na universidade em que trabalho passo por 2 pedágios e a distância 

é de somente 153 km” (Professor do Ensino Superior em Jequié – BA, 2012). 
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30 a 40%
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A precarização está presente mesmo na migração da mão-de-obra qualificada. 

Segundo Masi (2006), o trabalhador vende, comercializa e aliena a si mesmo. Por isso, no seu 

trabalho “ele não se afirma, mas se nega, não se sente satisfeito, mas infeliz, não desenvolve 

uma energia livre, física e espiritual, mas definha o seu corpo e destrói o espírito” (MASI, 

2006, p. 50). 

Os trabalhadores também expuseram as vantagens e as desvantagens de se trabalhar 

fora de Vitória da Conquista. Dentre as vantagens estão a de ser funcionário público, a 

tranquilidade de se trabalhar numa cidade pequena, custo menor e o retorno financeiro: 

“Gosto muito de trabalhar aqui. A cidade é tranquila, o ruim mesmo é o deslocamento” 

(Bancária de Planalto – BA, 2012). “O importante é trabalhar para o estado, ser funcionária 

pública e ter o meu retorno financeiro, todo mês” (Professora em Barra do Choça – BA, 

2012). 

Quanto às desvantagens, destacam-se a distância da família: “Não acompanho mais a 

minha família, nem chego em casa no horário certo” (Professora em Poções, 2012); a falta de 

estrutura da cidade: “prefiro a agitação e a disponibilidade de serviços da cidade grande do 

que a tranquilidade  e a pouca infraestrutura da cidade pequena” (Bancário em Boa Nova, 

2012); desgaste emocional e físico, o cansaço da viagem; “Passo o dia todo no trabalho sem 

local para descanso do almoço” (Funcionário em Caetité, 2012) “Perco no mínimo três horas 

do dia com deslocamentos em que poderia estar em casa com a família, principalmente com a 

minha filha” (Bancária em Anagé, 2012); custos, estradas perigosas, péssimas condições de 

transportes e o deslocamento: “ O tempo que leva para chegar no local de trabalho é, no  

mínimo, de 6 horas, tempo que considero improdutivo, uma vez que não é saudável fazer 

leituras ou outra atividade exigidas pela profissão” (Professora em Eunápolis, 2012). 

Segundo Masi (2006), a relação entre educação e trabalho deve ser refletida na 

perspectiva de superar o alto grau de precarização do trabalho. Principalmente daquele que o 

executa: o trabalhador. Não há como pensar em criatividade com a situação precária das 

relações de trabalho que ainda persistem em várias regiões do mundo. 

As pessoas são postas em movimento pelo capital, refletem maior potencial laboral, 

mas, no geral, o valor de sua força de trabalho torna-se menor, ou seja, estão expostas a uma 

maior exploração de seu trabalho traduzida pelo aumento da mais valia relativa da força de 

trabalho, inclusive entre a mais especializada.  

Num primeiro momento, a força de trabalho qualificada é valorizada, mas com o 

aumento de sua oferta, cai o seu valor relativo, mesmo entre as pessoas com altos 

rendimentos. Os movimentos pendulares da população estão diretamente relacionados com as 
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condições de desenvolvimento econômico e social, com os desdobramentos da reestruturação 

produtiva, responsáveis por novas formas de trabalho e de mobilidade ou imobilidade espacial 

da população. A população reage de forma diferenciada quando colocados a postos da decisão 

de migrar. 

A cidade de Vitória da Conquista, com a expansão das funções urbanas centrais e o 

aparecimento das especializações produtivas e das novas funcionalidades, passou por uma 

refuncionalização urbana, tornando-se capaz de regular e controlar a circulação de 

mercadorias, pessoas, capitais e informações em um raio de até mais de 200 quilômetros, 

indicando, assim [...] “a presença de importantes solidariedades horizontais estruturadas em 

torno da referida cidade, isto é, a manutenção de relações contíguas no seu espaço de 

polarização” (BESSA, 2005, p. 188). 

A maior escolaridade permite ao trabalhador adaptar-se mais rapidamente às 

mudanças no mercado de trabalho. Estar numa condição econômica desfavorável estimula o 

trabalhador a se sujeitar às imposições do capital. Nas condições capitalistas atuais, a 

mobilidade de mão-de-obra significa desclassificações, desenraizamentos frequentemente 

dolorosos, consequência do desemprego que persiste em certos lugares ou profissões e reforça 

o desenvolvimento desigual das regiões (GAUDEMAR, 1977). 

Vitória da Conquista se apresenta como um centro que os municípios recorrem à 

cidade para complementar as atividades de comércio, saúde, educação, serviços 

especializados e, sobretudo, trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A mobilidade do trabalho contribui para a organização do espaço e reflete o 

desenvolvimento desigual e combinado imposto pelo capital. Com isso, reforça o crescimento 

econômico de determinados centros, enquanto contribui para o esvaziamento de outros. 

A centralidade que Vitória da Conquista exerce sobre a região resulta de um arranjo 

estrutural e espacial da rede urbana fruto do desenvolvimento desigual na produção sobre o 

espaço, o qual potencializa vantagens locacionais, imprime e acentua a divisão social e 

territorial do trabalho, além de aumentar a circulação de mercadorias. Ao exercer essa 

importância como centro regional, Vitória da Conquista desponta como um polo de atração 

populacional, pois sua infraestrutura faz com que diariamente indivíduos de outros municípios 

se desloquem para o seu centro urbano em busca de serviços e comércios que não encontram 

em seus locais de origem. 

O papel desempenhado pela cidade vem sendo fortalecido pelos expressivos sinais de 

dinamismo econômico quanto ao oferecimento dos serviços especializados e diversificados. A 

mobilidade do trabalho trouxe rebatimentos na produção do espaço regional, sendo evidente a 

relação entre a mobilidade e as transformações do perfil econômico regional, sobretudo, pela 

concentração de serviços em Vitória da Conquista.  

 Vitória da Conquista destaca-se, portanto, como polo nos serviços de saúde, educação 

superior, transporte, bancários, além da diversidade comercial e de serviços oferecida pela 

cidade, bem superiores àquela disponível nas demais cidades que compõem a região Sudoeste 

e adjacências. 

 As contingencias históricas e condições estruturais fazem o trabalhador migrar em 

busca de melhores condições de vida, definindo o rumo da mobilidade.  

A procura pela cidade de Vitória da Conquista pode ser explicada pela sua localização, 

sendo cortada por rodovias federais e estaduais que facilitam os fluxos. Uma realidade, nesse 

contexto, são as migrações internas sazonais que implicam sempre em retorno ao espaço de 

vivência com certa periodicidade. As migrações internas não são apenas resultantes de 

desequilíbrios internos, sociais ou demográficos, mas se constituem em fator de organização 

espacial de uma sociedade. 

As migrações sazonais dos conquistenses não são recentes. Fazem parte de um 

processo que perdura desde a ocupação e formação do município. Os destinos dessas 

migrações estão associados aos ciclos agrícolas tradicionais, em função da distribuição 

regional de suas atividades, com destaque para as culturas de açúcar (corte da cana em São 
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Paulo), cacau (safra no sul da Bahia), café (colheita nas fazendas em Barra do Choça), minas 

(Chapada Diamantina) e criação de gado (Feira de Santana e Itapetinga). A tendência, depois 

de 1970, com a construção civil e os serviços modernos, bem como os vários ramos do 

comércio fizeram com que a população migrasse para os grandes centros, a exemplo de 

Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.  

Vitória da Conquista conta com a agropecuária (criação de bovino), com a cafeicultura 

e com a instalação do centro industrial especializado na produção têxtil e de calçados, além da 

metalurgia e a produção alimentícia, como principais atividades econômicas geradoras de 

renda e promotoras do dinamismo interno municipal. Nesse contexto, a chegada de migrantes 

em volume superior à saída pode ser um reflexo dessa situação, reproduzindo um quadro 

positivo na movimentação migratória do município.  

As relações que se estabelecem a partir da mobilidade do trabalho entre Vitória da 

Conquista e os demais centros urbanos regionais extrapolam a Região Sudoeste da Bahia, 

visto que foi constatada a existência de migrantes vindos de municípios de fora da região.  

As diferentes atividades existentes em Vitória da Conquista constituem importantes 

fontes de economia e são interligadas em uma rede geográfica de consumo e se apresentam 

como potencialidades, ou seja, a cidade tem sido privilegiada para atrair o capital financeiro 

em função de sua diversidade econômica e da formação de uma sociedade de consumo, sendo 

necessário considerar o seu impacto na configuração do seu espaço intra-urbano e na 

articulação da rede urbana brasileira. Apesar disso, a cidade tem algumas limitações como, 

por exemplo, o acesso aéreo ainda precário, a fragilidade da segurança pública, provocando 

um crescimento da violência e a especulação imobiliária, fazendo com que o preço da terra e 

de imóveis seja excessivamente elevado. 

A tendência à desconcentração metropolitana e o crescimento das cidades 

intermediárias em processo de expansão pode ser constatada no caso específico de Vitória da 

Conquista. A cidade, nesse processo, suga a energia (renda) de outras, inibindo o 

desenvolvimento das cidades menores.  

A expansão urbana das cidades médias se associa a urbanização que se intensifica, em 

consequência disso, o espaço de tais cidades foi modificado a medida que sua produção e 

estrutura produtiva se transformaram.   

Os reflexos da reestruturação produtiva tiveram rebatimentos na organização do 

trabalho em função da incorporação de modernas tecnologias organizacionais, gerenciais e 

industriais e que tem ocasionado alterações no volume de empregos, no perfil de qualificação 

dos trabalhadores, nos padrões de gestão da força de trabalho, entre outras.  
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A estrutura urbana existente em Vitória da Conquista, sustentada nas funções 

comerciais, educacionais e de saúde, articula práticas e padrões historicamente construídos e 

determinam, hoje, o dinamismo dessa cidade, tendo em vista que o significado de uma cidade 

deve ser buscado no entendimento da sua importância frente ao contexto regional e são 

fundamentais para explicar a centralidade. 

O espaço está sujeito a fluxos de diferentes níveis, intensidades e sentidos, pois este é 

coberto por redes desiguais e simultâneas. A criação desse espaço interfere na produção de 

novas centralidades, tendo em vista que produzem polos de atração que redimensionam o 

fluxo das pessoas no espaço, por meio das mudanças no uso e ocupação do espaço. 

 A análise do processo de produção e reprodução do espaço urbano/regional de Vitória 

da Conquista atrelada a descentralização econômica e às novas centralidades permite a 

compreensão da dinâmica espacial e socioeconômica dessa cidade média, em contínua 

transformação. 

A presença na rede ou a sua ausência e a dinâmica de cada rede em relação às outras 

são fontes essenciais de dominação e contribuem para a transformação da sociedade. A 

análise das formas de consumo dos serviços de saúde, educação, transportes interestaduais e 

comércio serviu para enriquecer o tema da flexibilidade da rede urbana regional. A melhoria 

nas informações, telecomunicações, transporte e circulação tem possibilitado às cidades a 

realização de maiores inter-relações umas com as outras. 

A Região Sudoeste da Bahia se caracteriza como um espaço em que prevalecem 

baixas condições urbanas, de organização produtiva, de competitividade e de infraestrutura 

em quase todos os municípios. A cidade de Vitória da Conquista agrega em seu espaço 

serviços mais modernos e de maior complexidade, comércio variado, sede de órgãos estaduais 

e federais, sendo, de fato, a cidade mais importante da região. Tal situação atraiu grande 

número de migrantes em busca de oportunidades de trabalho. 

A mobilidade que ocorre em Vitória da Conquista e na sua região é antes de tudo 

movida pela força de trabalho, em que a acumulação de capital como relação social se 

configura em condições estruturais, da qual emerge essa mobilidade, produzindo um papel 

determinante no espaço regional, neste caso, fortemente marcado pela presença de 

trabalhadores no conjunto de migrantes. 

Portanto, a frequência e o volume da mobilidade existente na região revelam a 

extensão de redes sociais, nas quais os migrantes se envolvem e  passam a viver em Vitória da 

Conquista numa perspectiva de mudança de sua trajetória, com profundos desdobramentos 
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sobre a esfera política, social e cultural e que, de certa forma, repercutem nos territórios de 

origem, pelo auxilio à família que fica, na cidade de origem.  

Assim, a concentração populacional que vem ocorrendo em Vitória da Conquista 

contribui para a expansão do capital e consequentemente a criação de novos espaços 

(expansão urbana), reproduz espaços existentes, dando novas configurações no contexto 

social, através de uma rede formada entre a população migrante. 

A maioria dos deslocamentos pendulares estreita a relação que esta cidade tem com os 

outros municípios. Sua importância econômica motiva fluxos populacionais decorrentes não 

somente da própria região. O movimento pendular está ligado à questão da centralidade que 

as grandes cidades exercem em suas áreas de entorno e contribui para a transferência de renda 

para a cidade. 

 A influência exercida por Vitória da Conquista no mercado de trabalho e no 

oferecimento de diversos tipos de serviços configura sua espacialidade e faz com que as 

pessoas ampliem seus deslocamentos e criem uma relação direta entre o centro regional e 

municípios de entorno.  

A migração de trabalhadores para a cidade de Vitória da Conquista ocupa um papel 

importante e é considerada fundamental no mecanismo de ajuste do processo de 

desenvolvimento econômico. As políticas regionais somente terão sentido se afetarem de 

forma direta o ambiente econômico para o qual elas foram desenhadas ou, mais precisamente, 

se interferirem positivamente na população circunscrita a uma região ou conjunto de regiões. 

As oportunidades de trabalho trouxeram migrantes de várias partes do Brasil. Em sua 

maioria, trata-se de uma mão-de-obra qualificada e que mesmo trabalhando em outro 

município preferem residir em Vitória da Conquista em virtude da infraestrutura que a cidade 

oferece. A transferência de renda proporcionada pela vinda desses trabalhadores beneficia a 

cidade, pois as funções especializadas auxiliam no crescimento e na geração de renda, além 

de valorizar a cidade e contribuir para a sua expansão. Porém, mesmo entre trabalhadores 

qualificados, constata-se a precarização do trabalho a partir do ir e vir diário, envolvendo 

dificuldades como transportes precários, tempo gasto em deslocamento, má alimentação, 

cansaço, entre outros. 

O migrante temporário tem de se deslocar, instigado quase sempre pelo desemprego, 

sofrimento, condições socioeconômicas deficitárias ou então por procura de um emprego mais 

qualificado como, por exemplo, a aprovação em concursos estaduais e federais que trazem, de 

certa maneira, um retorno financeiro confortável, mesmo que a consequência seja ficar longe 

da família. A migração é percebida como uma possibilidade de solucionar problemas 
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pertencentes ao espaço de vivência, visando adquirir capital suficiente para comprar 

alimentos, bens duráveis, investir em suas residências, entre outros propósitos. 

A mobilidade do trabalho faz gerar uma transferência da renda regional, sobretudo 

para Vitória da Conquista e esta tem contribuído para a produção do espaço urbano/regional 

da cidade, entretanto tem prejudicado os municípios de entorno que perdem renda desses 

trabalhadores mais qualificados, portanto, mas bem assalariados. Esta situação confirma a 

teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Enquanto uma cidade cresce e se 

desenvolve, no seu entorno, várias delas fortalecem a estagnação e a precariedade de renda e 

de serviços. 

A centralidade que Vitória da Conquista exerce no contexto regional, tanto em 

decorrência da gênese da rede urbana, quanto pela realidade atual, pelos fixos presentes no 

território contribuem para os fluxos regionais e remetem a missão histórica e contraditória do 

capital: o desenvolvimento das forças de produção para que a equalização geográfica das 

condições e dos níveis de produção torne-se possível. 
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APÊNDICE A – Questionário – população que trabalha em Vitória da Conquista – 
Bahia e que mora fora da cidade 

 

 

 
Universidade Federal de Sergipe – UFS 

 
 
 

Este questionário faz parte da produção da tese sobre mobilidade do trabalho, drenagem de 
renda e produção do espaço regional e se enquadra na linha de pesquisa Análise Regional, do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, em nível de Doutorado da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). A pesquisa tem por objetivo analisar os rebatimentos da mobilidade do 
trabalho na drenagem de renda e produção do espaço regional. 

A sua participação é de fundamental importância. 
 
 

QUESTIONÁRIO – POPULAÇÃO QUE TRABALHA EM VITÓRIA DA 
CONQUISTA – BAHIA E QUE MORA FORA DA CIDADE 

 
1- Município/Estado onde mora: 
___________________________________________________________ 
 
2- Escolaridade: 
(   ) Alfabetizado   (   ) Ensino fundamental completo   (   )Ensino fundamental incompleto   (   )Ensino 
Médio Completo   (   ) Ensino Médio incompleto  (   ) Superior completo   (   ) Superior incompleto   (   
)Especialização  (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 
 
3- Profissão: ______________________________________________________________________ 
 
4- Estado Civil: 
(   )Casado (a)   (   )Divorciado (a)   (   )Viúvo (a)   (    )Solteiro (a)   (    ) Outros  
 
5- Atividade que exerce em Vitória da Conquista: 
6- Por que veio trabalhar em Vitória da Conquista? 
 
(   ) Falta de oportunidade na cidade de origem   (   ) Aprovação em Concurso Público   (   ) Estágio 
remunerado (   ) Outros motivos: 
 
7- Quanto tempo você fica na cidade? 
 (    ) 1 a 3 dias   (   ) toda a semana   (     ) todo o mês(   ) volto no mesmo dia   
 
8- Onde fica? 
(   ) Casa/apartamento próprio   (   ) casa de amigos   (    ) casa/apartamento alugado   (   ) casa de 
parentes  (   ) pensionato  (   )outros  (    ) Não há necessidade de se hospedar 
 
9- O que você consome na cidade em que trabalha? 
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Despesas obrigatórias: 
(  )água, luz, telefone   (   ) lazer   (   ) roupas   (    ) calçados   (    ) livros   (    ) alimentação/remédios   
(    ) Serviços (saúde, educação)   (    ) Outros 
 
Despesas flutuantes: 
 (   ) teatro   (   ) cinema    (    ) shopping    (     )restaurantes/bares    (     )academia  (    )shows  (     ) 
outros 
 
10- Qual o seu rendimento mensal? 
(   ) 1 salário mínimo  (   ) 2 a 4 salários mínimos  (   ) 5 a 10 salários mínimos   (   ) 10 a 20 salários 
mínimos  (    ) acima de 20 salários mínimos. 
 
11 – Qual o percentual da sua renda destinado para a cidade que você mora? 
(    ) 10%  (   )20%   (   )30%   (   )40%   (   )50%  (   )60%  (   )70%   (   )80%  (   )90%  (   ) 100% 
 
12- Qual o transporte que você utiliza para o trabalho? 
(   ) bicicleta   (   ) ônibus    (   ) Carro próprio  (    ) transporte da empresa (    ) outros  
 
13- Está satisfeito com o trabalho? (    ) Sim  (    ) Não 
 
14-Em seu trabalho, você desenvolve outras funções, além da que você foi designado? 
(    )  Não   (    ) Sim   (    ) Quais?  
 
15- Qual a carga horária semanal de trabalho? 
(   )20h   (    ) 40h    (     )60h  (   ) outra ____________________________ 
 
16- Em seu trabalho há exigência de qualificação profissional? 
(    )  Não   (    ) Sim   (    ) Quais?  
 
17 – Você é sindicalizado? (    ) Sim  (    )Não 
 
18- Quais as dificuldades enfrentadas por você: 
 
a- Quanto ao trajeto casa – trabalho – casa: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
b- Quanto a distância trabalho – casa: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
19- Quais as vantagens de trabalhar nessa cidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
20- Quais as desvantagens de trabalhar nessa cidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
21- Você tem vontade de morar em Vitória de Conquista? (   ) Não   (    ) Sim.  Por que? 
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APÊNDICE B – Questionário – população que mora em Vitória da Conquista – Bahia e 
que trabalha fora da cidade 

 
Universidade Federal de Sergipe – UFS 

 
Este questionário faz parte da produção da tese sobre mobilidade do trabalho, drenagem de 
renda e produção do espaço regional e se enquadra na linha de pesquisa Análise Regional, do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, em nível de Doutorado da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). A pesquisa tem por objetivo analisar os rebatimentos da mobilidade do 
trabalho na drenagem de renda e produção do espaço regional. 

A sua participação é de fundamental importância. 
 

QUESTIONÁRIO – POPULAÇÃO QUE MORA VITÓRIA DA CONQUISTA –BAHIA 
E QUE TRABALHA FORA DA CIDADE 

 
1- Município/Estado onde trabalha: 
___________________________________________________________ 
 
2- Sempre morou em Vitória da Conquista? (    )Sim    (    )Não. De onde veio? 
__________________________ 
 
3- Por que veio morar em Vitória da Conquista? 
__________________________________________________________________________________ 
 
4- Escolaridade: 
(   ) Alfabetizado   (   ) Ensino fundamental completo   (   )Ensino fundamental incompleto   (   )Ensino 
Médio Completo   (   ) Ensino Médio incompleto  (   ) Superior completo   (   ) Superior incompleto   (   
)Especialização  (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 
 
5- Profissão: ______________________________________________________________________ 
 
6- Estado Civil: 
(   )Casado (a)   (   )Divorciado (a)   (   )Viúvo (a)   (    )Solteiro (a)   (    ) Outros  
 
7- Bairro em que mora?  
 
8- Atividade que exerce na cidade em que trabalha:  
 
9- Por que foi trabalhar em outra cidade? 
(   ) Falta de oportunidade na cidade de origem   (   ) Aprovação em Concurso Público   (   ) Estágio 
remunerado (   ) Outros motivos:  
 
10- Quanto tempo você fica na cidade em que trabalha? 
 (    ) 1 a 3 dias   (   ) toda a semana   (     ) todo o mês  (   ) volto no mesmo dia   
 
11- Onde fica? 
(   ) Casa/apartamento próprio   (   ) casa de amigos   (    ) casa/apartamento alugado   (   ) casa de 
parentes  (   ) pensionato  (   )outros  (    ) Não há necessidade de se hospedar 
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12- O que você consome na cidade em que trabalha? 
Despesas obrigatórias 
(  )água, luz, telefone   (   ) roupas   (    ) calçados   (    ) livros   (    ) alimentação/remédios   (    ) 
Serviços (saúde, educação)   (    ) Outros  
 
Despesas flutuantes 
(   )teatro   (   ) cinema    (    ) shopping    (     )restaurantes/bares    (     )academia  (    )shows  (     ) 
outros 
 
13- Qual o seu rendimento mensal? 
(   ) 1 salário mínimo  (   ) 2 a 4 salários mínimos  (   ) 5 a 10 salários mínimos   (   ) 10 a 20 salários 
mínimos  (    ) acima de 20 salários mínimos. 
 
14 – Qual o percentual da sua renda destinado para a cidade que você mora? 
(    ) 10%  (   )20%   (   )30%   (   )40%   (   )50%  (   )60%  (   )70%   (   )80%  (   )90%  (   ) 100% 
 
15- Qual o transporte que você utiliza para o trabalho? 
(   ) bicicleta   (   ) ônibus    (   ) Carro próprio  (    ) transporte da empresa (    ) outros  
 
16- Está satisfeito com o trabalho? (    ) Sim  (    ) Não 
 
17-Em seu trabalho, você desenvolve outras funções, além da que você foi designado? 
(    )  Não   (    ) Sim   (    ) Quais?  
 
18- Qual a carga horária semanal de trabalho? 
(   )20h   (    ) 40h    (     )60h  (   ) outra ____________________________ 
 
19- Em seu trabalho há exigência de qualificação profissional? 
(    )  Não   (    ) Sim   (    ) Quais?  
 
20 – Você se considera um trabalhador? 
 (    ) qualificado  (     ) não qualificado   (    ) polivalente (   ) outro  
 
21 – Você é sindicalizado? (    ) Sim  (    )Não 
 
22- Quais as dificuldades enfrentadas por você: 
a- Quanto ao trajeto casa – trabalho – casa? 
__________________________________________________________________________________ 
 
b- Quanto a distância trabalho – casa? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
23- Quais as vantagens de trabalhar nessa cidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
24- Quais as desvantagens de trabalhar nessa cidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
25–Por que decidiu em não morar na cidade em que você trabalha? 
26- Por que morar em Vitória da Conquista, mesmo trabalhando em outra cidade? 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
27 – O que você consome em Vitória da Conquista? 
Despesas obrigatórias 
(  )água, luz, telefone   (   ) roupas   (    ) calçados   (    ) livros   (    ) alimentação/remédios   (    ) 
Serviços (saúde, educação)   (    ) Outros  
 
Despesas flutuantes 
(   )teatro   (   ) cinema    (    ) shopping    (     )restaurantes/bares    (     )academia  (    )shows  (     ) 
outros _________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário – população não nascida em Vitória da Conquista – Bahia 

e que mora e trabalha na cidade 

 

 
Universidade Federal de Sergipe – UFS 

 
Este questionário faz parte da produção da tese sobre mobilidade do trabalho, drenagem de 
renda e produção do espaço regional e se enquadra na linha de pesquisa Análise Regional, do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, em nível de Doutorado da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). A pesquisa tem por objetivo analisar os rebatimentos da mobilidade do 
trabalho na drenagem de renda e produção do espaço regional. 

A sua participação é de fundamental importância. 
 

QUESTIONÁRIO – POPULAÇÃO NÃO NASCIDA EM VITÓRIA DA CONQUISTA – 
BAHIA E QUE TRABALHA E MORA NA CIDADE 

 
1- Município/Estado de origem: 
___________________________________________________________ 
2- Quem veio morar com você? 
(   )Cônjuge/companheiro (a)   (   ) filho (s)/enteado (s)  (    ) pai/mãe   (   )sogro (a)  (   ) neto (a)   (    ) 
irmãos (    ) amigos   (    ) Colegas de trabalho   (   ) Colegas de estudo   (    ) outros  
 
3- Escolaridade: 
(   ) Alfabetizado   (   ) Ensino fundamental completo   (   )Ensino fundamental incompleto   (   )Ensino 
Médio Completo   (   ) Ensino Médio incompleto  (   ) Superior completo   (   ) Superior incompleto   (   
)Especialização  (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 
 
4- Profissão: ______________________________________________________________________ 
 
5- Estado Civil: 
(   )Casado (a)   (   )Divorciado (a)   (   )Viúvo (a)   (    )Solteiro (a)   (    ) Outros  
 
6- Bairro em que mora?  
 
7- Atividade que exerce na cidade:  
 
8- Por que veio trabalhar em Vitória da Conquista? 
(   ) Falta de oportunidade na cidade de origem   (   ) Aprovação em Concurso Público   (   ) Estágio 
remunerado (   ) Outros motivos:  
 
09- Onde mora? 
(   ) Casa/apartamento próprio   (   ) casa de amigos   (    ) casa/apartamento alugado   (   ) casa de 
parentes  (   ) pensionato  (   )outros  
 
10- O que você consome em Vitória da Conquista? 
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Despesas obrigatórias 
(  )água, luz, telefone   (   ) roupas   (    ) calçados   (    ) livros   (    ) alimentação/remédios   (    ) 
Serviços (saúde, educação)   (    ) Outros  
 
Despesas flutuantes 
(   )teatro   (   ) cinema    (    ) shopping    (     )restaurantes/bares    (     )academia  (    )shows  (     ) 
outros _________________________ 
 
11- Qual o seu rendimento mensal? 
(   ) 1 salário mínimo  (   ) 2 a 4 salários mínimos  (   ) 5 a 10 salários mínimos   (   ) 10 a 20 salários 
mínimos  (    ) acima de 20 salários mínimos. 
 
12– Qual o percentual da sua renda destinado para a cidade que você mora? 
(    ) 10%  (   )20%   (   )30%   (   )40%   (   )50%  (   )60%  (   )70%   (   )80%  (   )90%  (   ) 100% 
 
13- Qual o transporte que você utiliza para o trabalho? 
(   ) bicicleta   (   ) ônibus    (   ) Carro próprio  (    ) transporte da empresa (    ) outros  
 
14- Está satisfeito com o trabalho? (    ) Sim  (    ) Não 
 
15-Em seu trabalho, você desenvolve outras funções, além da que você foi designado? 
(    )  Não   (    ) Sim   (    ) Quais?  
 
16- Qual a carga horária semanal de trabalho? 
(   )20h   (    ) 40h    (     )60h  (   ) outra  
 
17- Em seu trabalho há exigência de qualificação profissional? 
(    )  Não   (    ) Sim   (    ) Quais?  
 
18 – Você se considera um trabalhador? 
 (    ) qualificado  (     ) não qualificado   (    ) polivalente (   ) outro  
 
19– Você é sindicalizado? (    ) Sim  (    )Não 
 
20- Quais as vantagens de trabalhar nessa cidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
21- Quais as desvantagens de trabalhar nessa cidade? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 


