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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a territorialização da confecção de bordados em Sergipe, 

relacionando-a com as redes, fluxos e a subordinação do trabalho. Investigar a 

territorialização do bordado sergipano envolve analisar o comportamento das comunidades 

assentadas nos territórios em que o bordado se processa. A Geografia é utilizada nesse 

contexto como ferramenta científica para o entendimento da diferenciação de lugares, 

territórios e regiões como produto das relações travadas entre os homens e destes com a 

própria natureza. Os procedimentos deste estudo, sob a orientação do método hipotético–

dedutivo, foram divididos em três etapas: 1) trabalho de gabinete, 2) trabalho de campo e 3) 

síntese. A primeira etapa incluiu a revisão de literatura, a consulta a instituições relacionadas 

ao bordado (SEBRAE, SEDETEC e Associações) e o levantamento cartográfico. A segunda 

etapa incluiu a aplicação de questionários, a realização de entrevistas e o registro fotográfico. 

A terceira etapa correspondeu à análise dos dados coletados. Os resultados alcançados 

confirmaram a hipótese de que a territorialização da confecção de bordados no estado de 

Sergipe, da forma como tem se estabelecido ao longo dos anos, favorece a construção de 

“territórios de exploração”. Nestes territórios, os atores menos favorecidos econômica e 

socialmente são dominados e explorados como mão de obra farta e barata pelos atores que de 

alguma forma se destacam por deterem meios econômicos, sociais e políticos que lhes 

conferem os mecanismos necessários à apropriação do território, usando-o para a satisfação 

de suas necessidades. 

 

Palavras-chave: Trabalho, rede, territorialização, fluxos 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to analyze the territorialization of the manufacturing of embroidery 

in Sergipe, focusing on its relations to the labour networks, flows and subordination 

processes. To investigate the territorialization of embroidery in Sergipe involves analyzing the 

behaviors of the communities that are settled in the territories in which the embroidery is 

manufactured. Geography is used in this context as a scientific tool for understanding the 

differentiation of places, territories, and regions as products of the relationships among men 

themselves and between men and nature. Procedures of this study, based on the hypothetical-

deductive method, were divided into three stages: 1) desk job, 2) fieldwork, and 3) synthesis. 

The first step included a literature review, consulting companies related to embroidery 

(SEBRAE, SEDETEC, and Associations) and mapping. The second step included the use of 

questionnaires, interviews and photo records. The third stage corresponded to the data 

analysis. Results confirmed the hypothesis that the territorialization of the manufacturing of 

embroidery in the state of Sergipe, in the way it has been established over the years, favors the 

development of “territories of exploitation”. In these territories, socially and economically 

less favorable actors are dominated and exploited as abundant and cheap labour by actors who 

somehow stand out for having the economic, social and political means to the appropriation 

of the territory, using it for satisfying their needs. 

 

Key words: Labour, network, territorizalization, flows 
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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este estudio fue analizar la territorialización de la confección de bordados en 

Sergipe, relacionándola con las redes, flujos y la subordinación del trabajo. Investigar la 

territorialización del bordado sergipense envuelve analizar el comportamiento de las 

sociedades establecidas en los territorios donde se procesa el bordado. La geografía es 

utilizada en este contexto como herramienta científica para el entendimiento de diferenciación 

de los lugares territorios y regiones, como producto de las relaciones establecidas entre los 

hombres y de estos con la naturaleza. Los procedimientos de este estudio, bajo orientación del 

método hipotético-deductivo, fueron definidos en tres etapas: 1) trabajo de escritorio, 2) 

trabajo de campo y 3) síntesis. La primera etapa incluyó una revisión de la literatura, la 

consulta a las instituciones relacionadas con el bordado  (SEBRAE, SEDETEC y 

asociaciones) y el levantamiento cartográfico. La segunda etapa incluyó la aplicación de 

questionários, la realización de entrevistas y el registro fotográfico. La tercera etapa 

correspondió al análisis de los datos colectados. Los resultados alcanzados confirmaron la 

hipótesis de que la territorialización de la confección de bordados en Sergipe, de la forma 

como se ha venido estableciendo a lo largo de los años, favorece la construcción de territorios 

de explotación. En estos territorios, los actores menos favorecidos económica y socialmente 

son dominados y explorados como mano de obra barata y abundante, por los actores que de 

alguna forma se destacan por que detienen en su poder los medios económicos, sociales y 

políticos que les confieren los mecanismos necesarios para la apropiación del territorio para 

usarlo para la satisfacción de sus necesidades.  

 

Palabras-clave: Trabajo, rede, territorialización, flujos 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Tradicionalmente o estado de Sergipe é vocacionado nas atividades relacionadas à 

produção do segmento têxtil e de confecção, destacando-se também no artesanato com um 

todo, onde se inclui o bordado artesanal, feito pelas bordadeiras que aprendem e ensinam a 

arte de bordar numa prática antiga e familiar, cujos ascendentes que aprenderam na atividade 

familiar ensinam aos descendentes e assim se mantém a tradição. 

Pelos dados disponíveis da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe (SEDETEC), nos últimos anos, o estado de Sergipe 

apresentou para este segmento forte expansão no número de estabelecimentos superior à 

média brasileira. Entre 2000 e 2006, o número de estabelecimentos formais cresceu cerca 

65%. O setor de confecções, especificamente, foi o maior responsável por esse crescimento, 

com aumento de quase 70% para o período destacado (ver tabela 01). 

 

 
Tabela 01 - Número de Estabelecimentos Formais dos Setores Têxtil e de Confecções de 

Sergipe (2002 a 2006). 

Ano 2000 2002 2004 2006 

Têxtil 44 48 61 69 

Confecção 79 95 110 134 

Total 123 143 171 203 

Fonte: RAIS/MTE – Vários Anos 

Elaboração: SEDETEC  

 

Ainda com base nos dados apresentados pela SEDETEC, no que diz respeito ao 

número de empregos formais gerados pelo segmento, vale destacar que, diferente do que 

ocorre no Brasil, no estado de Sergipe o setor têxtil emprega mais que o de confecções.  

É importante ressaltar, ainda, que a soma destes dois setores apresentou entre 2002 e 2006 

um crescimento no número empregos formais de aproximadamente 25%, com destaque para o 

setor de confecção que cresceu 40,57% entre 2000 e 2006, mais que o dobro do setor têxtil, cujo 

crescimento no mesmo período foi de 18,44, conforme demonstrado a seguir, na tabela 02.  
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Tabela 02 - Número de Empregados Formais dos Setores Têxtil e de Confecções de Sergipe (2002 

a 2006). 

Ano 2000 2002 2004 2006 
% 

(2000/2006) 

Têxtil 3.834 3.884 3.478 4.540 18,44 

Confecção 1.570 1.645 2.230 2.207 40,57 

Total 5.404 5.529 5.708 6.747 24,85 

Fonte: RAIS/MTE 

Elaboração: SEDETEC  

É pertinente observar que os 75 municípios de Sergipe foram agrupados em 08 

Territórios de Identidade que foram estabelecidos quando do planejamento territorial 

elaborado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN. O 

Arranjo Produtivo Local - APL de Confecções e Artesanato de Bordado envolve dois desses 

territórios, o Sul e Centro Sul Sergipano. Esse APL abrange três municípios: Itabaianinha, 

Tobias Barreto e Lagarto, conforme mostrado no quadro 01 e na figura 01.  

 

Quadro 01 - Territórios e Municípios que Compõem o APL de Confecções e Artesanato 

de Bordado em Sergipe. 

Territórios Municípios 

Sul Sergipano Itabaianinha 

Centro-sul 
Lagarto 

Tobias Barreto 

Fonte: Sousa (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
Figura 01 - Territórios de Identidade, com destaque dos Municípios que Compõem o APL de Confecções e Artesanato de Bordado em 

Sergipe - TEIXEIRA, MELO e FRANÇA, 2007. 

Fonte: Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 

Organização: CARVALHO (2013) e SOUSA (2013). 
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Apesar do crescimento do setor, no qual o bordado artesanal se insere, a situação das 

bordadeiras destoa desse cenário, considerando as duras condições de trabalho a que são 

submetidas, o baixíssimo rendimento que auferem como fruto da atividade que praticam, bem 

como a qualidade de vida que acaba bastante comprometida em consequência desse quadro. 

 Destarte, o trabalho aqui apresentado buscou identificar os territórios de exploração, 

resultado de como se configura a territorialização da confecção dos bordados no estado de 

Sergipe, estando sua discussão estruturada da seguinte maneira: 

 A Introdução faz uma abordagem da temática do trabalho, agregando ainda 

justificativa, fundamentação do problema, o objetivo geral, os específicos, a hipótese e o 

recorte espacial da pesquisa. 

No Capítulo I o trabalho apresenta os Aspectos Históricos e Geográficos dos 

Municípios objeto da pesquisa, tratando de sua história, dados gerais e perfil dos Arranjos 

Produtivos dos quais fazem parte. 

 O Capítulo II discute o Método como caminho para o conhecimento e orientação da 

pesquisa e apresenta os Procedimentos Metodológicos utilizados durante todo o trabalho. 

 No Capítulo III a discussão apresentada é acerca da categoria geográfica território, 

presente neste estudo, sobretudo na condição de ―território usado‖ pelos atores sociais nele 

presentes e atuantes, manifestando as relações de identidade e de poder; aborda territorialidade e 

territorialização, os circuitos da economia como forma de identificação das características dos 

territórios no circuito superior e inferior, neste último onde se encontram os territórios de 

exploração; analisa a Guerra Fiscal e suas consequências na formação dos territórios e, por fim, 

trata da configuração das redes e dos fluxos no território usado. 

O desenvolvimento endógeno é o tema abordado no Capítulo IV, com a intenção de 

apresentar do novo paradigma do desenvolvimento, tratando ainda da Divisão Internacional do 

Trabalho enquanto processo normativo para ordenação dos territórios e suas consequências na 

vida dos atores sociais envolvidos. 

A Contextualização da Indústria Têxtil é abordada no Capítulo V, apresentando uma 

visão dos panoramas internacional, nacional e sergipano, com a intenção de entender as 

possíveis relações entre esses panoramas e a atual situação do bordado em Sergipe. 

No Capítulo VI a pesquisa apresenta e analisa os dados coletados no trabalho de campo, 

confrontando a realidade apreendida dos territórios com as discussões presentes na literatura 

que a embasou, com o objetivo de entender a estrutura e o funcionamento dos Arranjos 

Produtivos nos quais os municípios pesquisados estão inseridos.  
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Assim, a partir de como se caracterizam esses Arranjos Produtivos, analisa a produção e 

a comercialização do bordado em Sergipe, bem como o perfil da mão de obra que ele absorve; 

trata das relações travadas entre os atores que usam o território nos municípios da pesquisa, com 

base na territorialização da confecção do bordado; identifica esses territórios, de acordo com as 

configurações apresentadas na abordagem teórica como integrando o circuito inferior da 

economia; avalia as consequências da guerra fiscal na vida das bordadeiras e seu trabalho como 

fonte de subsistência e, por fim, como a produção é movimentada nas redes estabelecidas e 

disponíveis no mercado sergipano, que o liga com o mercado nacional e até mesmo o 

internacional. 

As considerações finais sintetizam as análises efetuadas durante a pesquisa, que 

resultam na confirmação da hipótese levantada de que a forma como se dá a territorialização da 

confecção do bordado em Sergipe favorece a formação dos denominados ―Territórios de 

Exploração‖, revelando que o fenômeno global contribui para o fortalecimento e a 

legitimação da divisão internacional do trabalho, e que o imperativo do capital representa o 

motor que cria, alimenta e movimenta as relações de poder e competitividade presentes nos 

territórios. 

Como contribuição final do estudo, são apresentadas algumas sugestões que, se postas 

em prática, poderão criar condições para o deslanchar do desenvolvimento endógeno nas 

comunidades pesquisadas, fazendo com que as bordadeiras e suas famílias possam viver com 

maior dignidade do produto do seu trabalho de bordar de maneira artesanal, rompendo assim 

com a atual situação de domínio/submissão a que são relegadas. 

A existência humana sempre teve como condição objetiva o trabalho, traduzido não só 

pelo esforço desprendido pelo homem ao executar tarefas no seu cotidiano, mas sobretudo pela 

produção de bens de consumo, do conhecimento necessário ao movimento da humanidade, da 

ciência. 

Assim, desde os tempos pretéritos as comunidades humanas vêm se construindo 

através da relação entre o indivíduo e os recursos naturais dos quais sempre se utilizou para 

sobreviver, transformando a natureza em o ―objeto geral do trabalho humano‖, conforme 

afirma Marx (1983, p.150). Isso traduz o fato de os indivíduos buscarem na natureza os seus 

meios de subsistência e de construção de sua própria evolução. 

Destarte, Marx (1983, p.145) nos faz pensar que toda transformação do ambiente em 

favor da reprodução constitui o trabalho humano. Desse modo, o homem modifica a natureza 

e a si próprio, desenvolvendo potencialidades em seu corpo e mente, em seu objeto de ação e 

em suas formas de se relacionar socialmente. Concluindo, o autor nos diz que o esforço do 
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homem é ―condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer 

forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais‖. (Marx, 

1983, p.153) 

Nesse sentido, pode-se concluir que não é isoladamente o homem que constrói a 

história da humanidade, mas a sua forma de agir, em função de suas características ímpares, 

cujo papel é fundamental nesse processo. 

Nessa caminhada, o homem vem construindo ao longo de sua história relações de 

trabalho e de produtividade que são resultado da transformação da forma da matéria natural, 

subordinando-a a sua vontade e necessidades, bem como vem se submetendo ao próprio 

homem, mediante relações de poder, fazendo surgir assim o fenômeno da subordinação do 

trabalho, uma vez que os indivíduos dotados de maior poder político e econômico se 

apropriam da força produtiva daqueles que são desprovidos desses poderes construindo, de 

forma que reúna as maiores probabilidades de perpetuação, a dominação do homem pelo 

homem. 

Dada essa realidade, emerge um novo fenômeno comum ao mundo capitalista, fruto 

dessas relações do homem com a natureza em busca da satisfação de seus interesses, desejos e 

necessidades, conhecido como divisão social do trabalho. Essa divisão é definida pelo 

processo de produção, fazendo com que os territórios sejam desconstruídos e novamente 

construídos com novas funções capazes de atender os anseios dos que controlam e se 

apropriam das forças naturais para igualmente controlarem e se apropriarem da força de 

trabalho daqueles menos providos de recursos e que não tenham como provê-los em função 

de sua condição na sociedade. 

Nessa esteira, a Geografia é a ciência que nos ajuda a entender o complexo 

funcionamento do mundo, sob bases espaciais, contribuindo para o desnudar tanto da 

realidade como um todo quanto dos processos particulares, como por exemplo a formação de 

diferentes territórios no espaço terrestre.  

A compreensão do território a partir do seu uso como principal vetor nos leva ao cerne 

das relações travadas pelos indivíduos nesse mundo, paradoxalmente globalizado e 

fragmentado, considerando que o território é também entendido na contemporaneidade como 

espaço utilizado pela sociedade e pelas corporações, conforme aborda Haesbaert (2002, 

p.132), e nos remete à ideia de presente entre os territórios um reflexo de como são utilizados 

pelos atores que nele se estabelecem.  

Por outro lado, Lévy (1992) e Badie (1995), discutem o fim dos territórios e o 

surgimento das redes em seus lugares, muito mais dinâmicas, móveis e fluidas, concluem 
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esses autores referindo-se a esse processo, que Haesbaert (2002, p.132) denomina de 

―processo globalizador desterritorializante‖.  

Explicar questões voltadas ao comportamento das sociedades e suas diversas 

manifestações é parte integrante do objeto de estudo da Geografia, à luz do que nos diz Corrêa 

(1990, p.52): ―o objeto da geografia é a sociedade, e não a paisagem, a região, o espaço ou 

outra coisa qualquer‖. Então, buscar explicar a territorialização é analisar principalmente o 

comportamento das sociedades assentadas nos territórios, utilizando-se da Geografia como 

ferramenta científica que tem suas raízes na busca e na explicação da diferenciação de 

lugares, regiões, e territórios como resultado das relações travadas entre os homens e destes 

com a própria natureza. 

Para Santos (2004), a divisão do trabalho pode ser compreendida como um processo 

pelo qual os recursos disponíveis se distribuem social e geograficamente, uma vez que a 

distribuição da totalidade dos recursos resulta da divisão social do trabalho que ocorre de 

forma desigual. Desse modo, segundo o autor, 

 

A cada momento, cada lugar recebe determinados vetores e deixa de acolher 

muitos outros. É assim que se forma e mantém a sua individualidade. O 

movimento de espaço é resultante desse movimento dos lugares. Visto pela 

ótica do espaço como um todo, esse movimento dos lugares é discreto, 

heterogêneo e conjunto, ―desigual e combinado‖. Não é um movimento 

unidirecional. Pois os lugares assim constituídos passam a condicionar a 

própria divisão do trabalho, sendo-lhe, ao mesmo tempo, um resultado e uma 

condição, senão um fator. (p. 133) 

 

Então, a divisão territorial do trabalho acaba por desenvolver uma hierarquia entre os 

lugares redefinindo, de acordo com sua distribuição espacial, a capacidade de agir dos 

indivíduos, das empresas que administram, contribuindo ainda mais para o fomento e 

perpetuação da subordinação do trabalho. 

Vale salientar a antiga relação existente entre território e poder, refletida nas ações 

históricas em que o homem se apropria de um espaço estabelecendo relações de força com outros 

povos. Para Moraes (2005, p. 52), trata-se, portanto, não mais de descrever e caracterizar um 

território, tomando-o como um acidente geográfico da superfície da Terra, mas de captar uma 

articulação de processos sociais que resultaram em intervenções humanas nos lugares. 

De modo semelhante, Souza (1995, p.78), ressalta que o território é caracterizado 

―como um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder e estas se assumem 

como processos geradores de territórios‖. 
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Nesse sentido, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a 

territorialização da confecção do bordado no estado de Sergipe, considerando a sua produção 

e comercialização, as condições de vida e de trabalho dos atores sociais envolvidos nesse 

processo, a movimentação dos fluxos e as condições necessárias à utilização das redes para 

escoamento dos produtos, e a subordinação do trabalho das bordadeiras enquanto sujeitos, 

peça fundamental para a pesquisa. 

Buscando justificar a relevância desse estudo, é importante destacar que, seguindo 

diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, a Secretaria de Estado do Planejamento 

(SEPLAN/SE), no ano de 2007, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

elaborou estudo para construção de proposta de territorialização do estado de Sergipe, para 

fins de planejamento do desenvolvimento no estado, envolvendo nesse trabalho vários 

segmentos da sociedade sergipana. 

De acordo com o entendimento dos representantes da SEPLAN/SE, uma proposta de 

desenvolvimento sustentável para o estado passaria não só pelas condições ambientais, mas 

acima de tudo pelo respeito à identidade cultural dos territórios e pela inclusão social. 

A decisão da SEPLAN embasou-se ainda em dados relevantes do estado sergipano que 

denotavam, à época, uma tripla condição de desigualdade, qual seja: 

1) Concentração da renda, resultando em desigualdade social e exclusão. 

2) Concentração da infraestrutura social e produtiva no litoral do estado (70% do PIB 

é produzido no litoral e as oportunidades de emprego acompanham esse indicador – 40% dos 

empregos formais estão no setor público), resultando em desigualdades territoriais. 

3) Concentração do PIB industrial nas indústrias de petróleo e energia hidrelétrica 

(PETROBRAS e CHESF respondem por quase 40% do PIB industrial do estado), resultando 

em desigualdade na matriz de insumo-produto do estado e na baixa capacidade de geração de 

emprego formal do setor privado (Falcón, 2008). 

Nesse sentido, o estudo proposto pela SEPLAN/SE (em parceria com a UFS), tomou 

como base a identidade territorial, retratada a partir de dimensões que explicam um caminho 

para o entendimento dessa identidade como uma singularidade que pode ser percebida e 

entendida, como algo a ser preservado a partir de políticas de desenvolvimento que a levem 

em consideração. Vejamos: 

a) Econômico-produtiva: como as populações têm construído ao longo de sua história, 

de forma coletiva, sua reprodução econômica e social. 
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b) Social: ao longo dos anos as populações enfrentam condições sociais que são 

reveladas na forma como constroem seus territórios, a partir da convivência com as condições 

naturais do próprio território. 

c) Político-institucional: através do movimento social e das ações coletivas, os atores 

constroem suas relações sociais e políticas, além de definirem suas perspectivas institucionais 

de empoderamento. 

d) Sociocultural: a história, os valores e a cultura do território são as referências 

utilizadas na construção da identidade territorial, retratadas nas manifestações dos atores 

sociais, tais quais arquitetura que adotam, arte, instrumentos, rituais, cantos, culinária, danças 

e celebrações, dentre outras. 

e) Geoambiental: os territórios de identidade se constroem sobre as identidades 

naturais de determinadas porções territoriais. Assim, o meio ambiente é determinante no 

processo de desenvolvimento do território, condicionando inclusive a evolução de sua 

dinâmica socioeconômica. 

Por fim, o estudo culminou com a divisão territorial do estado de Sergipe em oito 

territórios de identidade, com base na identidade territorial de cada ―parte‖ do estado, bem 

como o sentimento de pertencimento dos atores sociais em relação à classificação proposta. 

Foi a seguinte configuração territorial que se apresentou: 

1) O território do Alto Sertão Sergipano (noroeste do estado): Canindé de São 

Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de 

Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha. 

2) O território do Médio Sertão Sergipano (centro-norte do estado): Aquidabã, 

Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi e Nossa Senhora das Dores. 

3) O território do Baixo São Francisco Sergipano (nordeste do estado): Amparo 

de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, 

Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São 

Francisco e Telha. 

4) O território do Leste Sergipano (leste do estado): Capela, Carmópolis, Divina 

Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e 

Siriri. 

5) O território do Agreste Central Sergipano (centro-noroeste do estado): Areia 

Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, 

Nossa Senhora Aparecida, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do 

Aleixo. 
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6) O território da Grande Aracaju (centro-leste do estado): Aracaju, Barra dos 

Coqueiros, Itaporanga d‘Ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo e 

São Cristóvão. 

7) O território do Centro Sul Sergipano): Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, 

Simão Dias e Tobias Barreto. 

8) O território do Sul Sergipano (sudoeste do estado): Arauá, Boquim, 

Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, 

Tomar do Geru e Umbauba. 

Assim, esse estudo da SEPLAN/SE propõe a participação de todos os segmentos  da 

sociedade civil organizada, cujo objetivo é desenvolver uma nova visão de gestão 

democrática, o desenvolvimento dos territórios e a inclusão social. 

Então, o nosso estudo pode contribuir para a elucidação das questões que envolvem a 

territorialização da confecção do bordado no estado de Sergipe, uma vez que a análise dos 

dados coletados em todas as fases da pesquisa permitiu uma compreensão dos territórios 

pesquisados, com suas respectivas identidades culturais, sendo o bordado um traço forte e 

determinante de sua cultura. 

Além disso, o bordado sempre se constituiu numa importante fonte de renda, que 

carece de insumos para se manter vivo não só como meio de sobrevivência dos atores sociais 

com ele envolvidos, mas também como tradição cultural, permitindo inclusive que as 

bordadeiras possam se dedicar mais a essa atividade, mudando a condição pluriativa de suas 

atividades, haja vista que o bordado sozinho, embora seja a sua principal fonte de renda, não 

consegue fornecer os subsídios necessários a uma vida mais digna. 

Para que isso se realize, no entanto, é necessário e urgente que se invista mais no 

planejamento territorial do estado de Sergipe e crie todas as condições necessárias para a 

melhoria e o desenvolvimento dessa importante atividade, não só para a manutenção da 

cultura local, mas, principalmente, para proteger as famílias que dela dependem para 

sobreviver no mercado excludente e socialmente desigual.   

Por fim, vale salientar que a história sergipana mostra que o bordado já teve 

participação mais significativa na economia do estado, hoje estando ameaçado de continuar 

existindo como tradição cultural e principal fonte de renda das famílias das bordadeiras. 

Nesse sentido, o estudo pode contribuir para a elaboração e implantação de políticas 

públicas de desenvolvimento territorial, com características específicas e compatíveis com a 

cultura local, capazes de atender às necessidades presentes nos ―territórios de exploração‖, 

levando-os a uma condição de possíveis territórios geradores de emprego e renda a partir da 
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prática dos bordados, fazendo com que a situação econômica do estado se fortaleça, 

fomentando inclusive o turismo como mais um motor de alavancagem da economia do estado 

sergipano e criando condições para que as famílias possam permanecer com dignidade nos 

seus territórios. 

Estabelecendo a fundamentação do problema, destaca-se que a atividade do bordado 

artesanal em Sergipe é tradicional, marcando presença entre as famílias, sobretudo nos 

diversos aglomerados rurais sergipanos, há várias décadas, sendo a principal fonte de renda 

dessas famílias, reproduzido através dos ensinamentos que vêm sendo transferidos de uma 

geração à outra tanto como forma de preservação da cultura local, quanto como meio de 

garantir o sustento de todos os membros das famílias. 

Entretanto, na condição atual em que se encontra a produção do bordado em Sergipe, 

considerando o uso do território onde trabalham e vivem as bordadeiras, que denotam as 

condições de trabalho e de vida a que são submetidas, há sérios riscos de que essa atividade 

fique comprometida, tanto enquanto manifestação cultural, quanto meio de aquisição de renda 

por parte das famílias envolvidas, já que a dificuldade para adquirir insumos, produzir e 

acessar os mercados para comercializar o produto do seu trabalho tem se agigantado. 

Essa situação crítica tem posto em xeque até algumas modalidades dessa prática quase 

secular no estado, como é o caso do crivo no povoado Jebeberi, município de Tobias Barreto, 

que por falta de incentivo e de mercado está cada vez mais sendo substituída por outras 

formas de bordado, como o caso do rechilieu, mais comum em outras comunidades, como em 

Vila Samambaia, no mesmo município, além de outras localidades. 

Dentre as análises que faz acerca do uso do território, Santos (2002) faz referência em 

uma delas como sendo definida através da implantação de infraestrutura, bem como pelo 

dinamismo da economia e da sociedade. 

Concluindo sua análise, o autor salienta que essa maneira de configuração do território 

resulta em ―regiões do mandar‖ e ―regiões do fazer‖. Naquelas, são exercidos os mecanismos 

de controle e manipulação, reproduzindo com maestria o capital e sua força controladora, sua 

lógica, enquanto que nestas, a mão de obra geralmente farta e barata é explorada pelos 

dotados de maior força econômica, política e social, para satisfação, a priori, de suas 

necessidades particulares. 

Nesse sentido, como forma de possibilitar a compreensão da territorialização da 

confecção de bordados em Sergipe, foram levantados alguns questionamentos para serem 

atendidos com o resultado desse trabalho, quais sejam: 
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- Qual a importância do trabalho como medida de valor na confecção de bordados e 

seu processo de subordinação no estado de Sergipe? 

- Como a territorialização da confecção de bordados no estado de Sergipe favorece a 

identificação dos territórios de exploração? 

- De que forma as estratégias utilizadas pelos atores envolvidos no processo de 

confecção de bordados no Estado de Sergipe denotam o exercício da pluriatividade? 

- De que maneira os fluxos da produção de bordados em Sergipe, considerando a 

forma como se movimentam através das redes, contribuem para a formação dos territórios de 

exploração? 

Esta tese tem como objetivo geral analisar a territorialização da confecção de bordados 

em Sergipe, relacionando-a com as redes, fluxos e a subordinação do trabalho. 

 Para atender a este objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

- Explicar a importância do trabalho como medida de valor na confecção de bordados 

e sua subordinação, destacando a prosperidade e a estagnação dos territórios produtores 

desses bordados no estado de Sergipe. 

- Analisar a territorialização da confecção de bordados no estado de Sergipe e a sua 

constituição nas interfaces escalares. 

- Explicar as estratégias utilizadas pelos atores envolvidos no processo de confecção 

de bordados no Estado de Sergipe, salientando as que denotem o exercício da pluriatividade. 

- Avaliar os fluxos da produção de bordados em Sergipe, através das redes, seus 

impasses, limites e possibilidades.  
 

Na busca por uma hipótese de estudo, a pesquisa objetivou analisar a territorialização 

da confecção do bordados no estado de Sergipe, considerando a sua produção e 

comercialização, além das relações vivenciadas entre os atores sociais envolvidos nesse 

processo, destacando inclusive as condições em que vivem e trabalham as bordadeiras.  

Nessa caminhada, considerou-se como centro da análise o uso do território pelos 

atores sociais e as consequências desse uso para todos eles, levando-se em consideração as 

condições sociais e econômicas, que envolvem renda, moradia, alimentação, saúde, educação, 

saneamento, aquisição de bens de consumo, acesso aos mercados, possibilidade de crédito e 

financiamento e, ainda, a participação em programas sociais do Governo. 

Assim, a hipótese central do estudo é que a territorialização da confecção de bordados 

no estado de Sergipe, da forma como tem se estabelecido ao longo dos anos, favorece a 

construção de territórios de exploração, onde os atores menos favorecidos econômica e 

socialmente são dominados e usados como mão de obra farta e barata pelos atores que de 
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alguma forma se destacam nesse processo por deterem meios econômicos, sociais e políticos 

que lhe conferem os mecanismos necessários à apropriação do território para usá-lo conforme 

entendam mais adequado à satisfação de suas necessidades e, por conseguinte, ao exercício 

dessa exploração. 

 

 

Recorte espacial da pesquisa 

 

 

A pesquisa tratada neste estudo teve como base de investigação os municípios 

sergipanos de Tobias Barreto, tomando como amostra as povoações de Jabeberi, Nova 

Brasília, Capitoa e Vila Samambaia; Lagarto, a povoação de Açuzinho; Itabaianinha, a 

povoação de Ilha e Cedro de São João, cuja atividade do bordado se dá na sede do município 

(Figura 2). 

A escolha desses municípios foi decorrente de uma visita técnica à Secretaria de Estado do 

Trabalho em Sergipe (SETRAB), quando foram coletados dados do cadastro das bordadeiras 

sergipanas, bem como visita técnica ao SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) para coletar novos dados desse cadastro, uma vez que o SEBRAE atua com 

capacitações na maioria dos municípios sergipanos e, em função disso, também, faz cadastro das 

bordadeiras como artesãs. 
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Figura 02 - Municípios pesquisados.  

Fonte: Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 

Organização: Moacir Araújo de Sousa e Diana Mendonça Carvalho (2013). 



38 
 

Os dados foram analisados e, por se constatar que nesses municípios atua um 

considerável número de bordadeiras, conforme cadastro existente nesses órgãos (vide tabela 

03) e, ainda, que o trabalho ali desenvolvido tem representatividade no Estado, deu-se então a 

escolha. 

 

Tabela 03. Cadastro de Bordadeiras 

Município 
 

SETRAB/SE 

 

SEBRAE/SE 

% em relação ao total 

do estado 

SETRAB SEBRAE 

Tobias Barreto 324 298 17,99 18,33 

Itabaianinha 185 147 10,26 9,04 

Cedro de São João 92 89 5,10 5,47 

Lagarto 98 91 5,43 5,60 

Total: Municípios pesquisados 699 625 38,79 38,46 

Total do estado 1.802 1.625 

Fonte: SEBRAE/SE e SETRAB/SE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Ratificando informações anteriores, os dados apresentados na tabela acima demonstram 

que quase 39% do total de bordadeiras do estado de Sergipe estão nos municípios objeto desse 

estudo, conforme registros constantes do SEBRAE/SE e da SETRAB/SE. 

Além disso, de acordo com a configuração institucional do estado de Sergipe, dividido em 

08 territórios denominados ―Territórios de Identidade‖, constata-se que dos quatro municípios 

pesquisados, três deles fazem parte de um importante Arranjo Produtivo Local (APL) da 

Confecção e do Bordado de Artesanato de Sergipe (Lagarto, Tobias Barreto e Itabaianinha), 

absorvendo grande parte da população total, bem como da população de bordadeiras do estado.  

Por fim, é importante registrar que os dados de população foram coletados do período de 

2000 e 2010, com base nos censos elaborados pelo IBGE nesses anos, tanto no que diz respeito 

aos números absolutos de habitantes quanto as demais informações acerca das populações como, 

por exemplo, o nível de escolaridade, população economicamente ativa, PIB – Produto Interno 

Bruto, e pessoas com vínculos de empregos formais em organizações públicas e privadas. 
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1 REVELANDO OS MUNICÍPIOS PESQUISADOS  

 

Este capítulo traz uma abordagem teórica acerca dos aspectos históricos e geográficos 

dos municípios pesquisados, considerando inclusive dados gerais dos arranjos produtivos 

instalados em alguns desses municípios, com o objetivo de fazer uma apresentação dos 

territórios objeto da pesquisa que embasou a tese. 

 

1.1 História 

 
 

1.1.1 Tobias Barreto 

 

 

Barbosa (1976), ao narrar acerca da história do município de Tobias Barreto, informa 

que o professor Joaquim José de Montalvão, nos seus ―Apontamentos Históricos e 

Topográficos da Vila de Campos‖, registra que em um sítio, não muito distante da atual sede 

do município, alguns camponeses se instalaram, construíram uma capela e, em torno dela, 

edificaram suas casas, fundando uma aldeia à qual deram o nome de Paraíso. 

O autor
1
 nos conta em seu livro, ―Tobias Barreto, a Terra e a Gente‖, a lenda do 

desaparecimento da imagem de Nossa Senhora da capela da aldeia, vindo a ser encontrada 

numa grande mata, local onde hoje existe a Igreja Matriz. Os moradores da aldeia a 

conduziram de volta para a capela, de onde veio a desaparecer novamente e, em seguida, foi 

localizada no mesmo lugar onde anteriormente havia sido recuperada. Ali construíram uma 

pequena capela, sendo mais tarde originado um novo povoado, que foi batizado com o nome 

de ―Capela de Nossa Senhora dos Campos do Rio Traripe‖ por estar situado às margens desse 

rio, que hoje é chamado de Rio Real. 

 

Sua fundação se deu no final do século XVI, tendo sido o seu fundador Belchior Dias 

Moreira, neto de Caramuru, também conhecido como ―Moréia‖. 

Mais tarde, o povoado recebeu o nome de Rio Real de Cima, em seguida Campos do 

Rio Real e, posteriormente, apenas Campos. 

                                                            
1 O escritor do livro ―Tobias Barreto, a Terra e a Gente‖, Aderbal Corrêa Barbosa,  escreveu também mais dois 

livros: um de crônicas e um de poesia, cujas cópias se encontram no Memorial de Tobias Barreto, localizado na 

sede do município. É engenheiro agrônomo aposentado da Delegacia Federal de Agricultura; atuou como 

professor de matemática nas cidades sergipanas de Riachão do Dantas e Tobias Barreto; atualmente atua 

escrevendo artigos para jornais da cidade de Tobias Barreto e de Aracaju, no estado de Sergipe, além de algumas 

cidades da Bahia como por exemplo Ilhéus e Itabuna.  
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Em 17 de janeiro de 1875, Campos foi elevado à categoria de Vila, por um Decreto 

Provincial. Em 23 de outubro de 1909, através da Lei 550, a Vila foi elevada à categoria de 

Município, ainda com o nome de Campos. Somente a partir de 07 de dezembro de 1944, 

através do Decreto-Lei Estadual 533, o Município e o Distrito de Campos passaram a ser 

denominados simplesmente Tobias Barreto, em homenagem ao ilustre poeta da terra, Tobias 

Barreto de Meneses, nascido a 07 de junho do ano de 1839, na Vila Sergipana de Campos, 

filho de Pedro Barreto de Meneses. Além de poeta, que lhe rendeu o título de poeta de guerra 

à época da Guerra do Paraguai, da qual o Brasil participou como um dos aliados, formou-se 

em Direito na cidade de Recife, capital pernambucana, tornou-se professor de alemão, juiz, 

deputado provincial e vereador. Em 1882 fez concurso para professor de direito, tendo sido 

essa a sua última atuação em vida. Morreu aos 50 anos de idade, logo após ter acontecido no 

Brasil a abolição da escravatura. 

Em 25 de novembro do ano de 1953, o município de Tobias Barreto perdeu o distrito 

de Poço Verde, por causa da Lei Estadual 252-A, dessa data, que elevou aquele distrito à 

categoria de município. O município de Tobias Barreto sempre se destacou pelo trabalho 

artesanal, mesmo quando ainda era a Vila de Campos. Pode-se atribuir esse fato à presença 

constante de missões jesuíticas na região, as quais difundiam essa cultura durante a atuação 

dos padres jesuítas no processo de ―organização da vida social‖ nas aldeias por onde 

passavam. 

 

 

1.1.2 Cedro de São João 

 

 

Segundo registros constantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o município de Cedro de São João formou-se de ciganos vindos de Minas Gerais. Depois de 

passarem pela Bahia e entrarem em Sergipe, um pequeno grupo se separou e foi viver em 

barracas armadas em Capela, comercializando produtos do Vale do Japaratuba (açúcar e mel) 

e do Vale do São Francisco (arroz, animais e peixe).  

O grupo adquiria animais na fazenda Cemitério (hoje Aquidabã), e com esses animais 

descansavam em um terreno, onde hoje é a Praça Jonas Trindade, em Cedro. Na época da 

cheia do rio São Francisco, as terras rodeadas pelas águas, formavam quase uma ilha. Como 

se tratava de um lugar seguro, o líder do grupo Antônio Nunes, construiu um curral com a 

madeira Cedro. 
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Na Fazenda Cedro, nome originado de madeira abundante na região, existia em 1834 

vinte casas de taipa, construídas para os vaqueiros. 

Pela Lei Provincial de 5 de março de 1835, o proprietário da Fazenda, Antônio Nunes, 

criou uma escola, posteriormente fechada, e que voltou a funcionar em 9 de Julho de 1872, 

sob a direção da professora Carolina Leopoldina Regina de Sá. A construção da capela de São 

João Batista, atual Matriz, tornou independente a povoação, da Freguesia de Santo Antônio de 

Propriá. A Lei Estadual nº 83, de 23 de Outubro de 1894 elevou o Povoado à categoria de 

Vila. 

A partir do ano de 1894, passou a haver uma organização para separação política de 

Propriá. Surgiram três engenhos no Vale do rio jacaré: Imbira, de Antônio Santana; Poço dos 

Bois, de Antônio Soares, e o da Lagoa Seca de Antônio Baptista Nascimento, que 

colaboraram na formação da estrutura econômica. 

Em 29 de outubro de 1901, Cedro retornou à condição de Povoado, pela Lei nº 422. 

Pouco depois, iniciava-se um movimento pela restauração do Município, tendo como 

principais líderes, Antônio Batista do Nascimento, João de Deus da Rocha, Manoel da Rocha 

e Antônio Santana. 

A Lei nº 1.015 de 4 de outubro de 1928, sancionada pelo Governador Manoel Dantas, 

elevou Cedro à Categoria de Vila e Sede do Município, desmembrado de Propriá, sendo 

instalada a Vila à 1º de Janeiro de 1929. O decreto nº 69 de 26 de março de 1938, anexou o 

termo à Comarca de Propriá. Pelo Decreto-Lei nº 533, de 7 de dezembro de 1944, o 

Município passa a ter o nome de "Darcilena", mudando para Cedro de São João em 6 de 

Fevereiro de 1954, pela Lei Estadual nº 554, passando a contar com mais um Distrito de Paz, 

o de São Francisco. Depois, o Distrito de São Francisco seria desmembrado, tornando-se 

Município. Atualmente, o município pertence judicialmente a sua própria comarca, formado 

pelos povoados Bananeiras, Batinga, Piçarreira, Cruzes, São Sebastião e Poço dos Bois. 

De acordo com a historiadora sergipana Maria Thetis Nunes a permanência de 

holandeses no território sergipano é quase nula. No seu livro Sergipe Colonial I a historiadora 

não faz citações relevantes sobre alguma localidade sergipana que tenha sido colonizada por 

holandeses. No entanto, no aspecto antropológico Felte Bezerra cita no seu livro Etnias 

Sergipanas uma identificação do povo cedreiro com uma provável colonização de origem 

holandesa.  

Assim, diante destas duas afirmações dos estudiosos cria-se um impasse entre um 

estudo histórico e um estudo antropológico, ambos com sua importância, como também 

ambos estão sujeitos a questionamentos. Ainda sobre essa origem cedreira cita-se e está 
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registrado nos últimos livros da história local que sua origem é de um povo cigano, que 

chegando àquelas terras deram início ao povoamento e desenvolvimento da localidade.  

O ilustre professor Valdemar Nunes, filho e morador da cidade, argumenta que Cedro 

de São João teve sua origem em ciganos oriundos do estado de Minas Gerias, que no começo 

do século XIX chegaram e fixaram-se nas terras cedreiras. Logo, outra indagação é levantada, 

pois seria o Cedro de São João uma cidade que apresentaria um aspecto que contraria à ideia 

dos povos conhecidos como nômades ou essa teoria é real quanto à colonização das terras 

cedreiras. Mais uma dúvida, uma vez que esse fato despertaria enormes interesses aos 

estudiosos de grupos ciganos. 

Diante de tantos aspectos sobre a provável origem do povo cedreiro chegasse a 

conclusão que a cidade carece de estudos criteriosos, interdisciplinares, científicos, os quais 

agreguem valor histórico à cidade, como também a identidade dos cedreiros perante sua real 

formação.  

Ademais, recentemente, leituras realizadas pela equipe do grupo de estudos do 

marranismo (GEM) do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe tem 

apresentado a cidade de Cedro de São João como um provável reduto de povos marranos, os 

quais ainda não se sabe, ao certo, de qual região estes teriam partido e o motivo que os 

levaram a fixarem-se naquela cidade, como também sobre sua contribuição no aspecto do 

povoamento local. Sobretudo, leituras realizadas das obras de autores como Câmara Cascudo 

e o próprio Felte Bezerra já apontam indícios sobre marranos em Cedro de São João. Apesar 

destes dois estudiosos não detalharem os aspectos da cultura local, ambos inserem a cidade na 

rota da colonização marrana no Brasil. 

Ressalta-se aqui, então, a importância de um levantamento sobre tudo que já foi 

produzido sobre a história da cidade de Cedro de São João. No entanto, essa mesma história 

deve levar em consideração a historiografia local de outrora, os aspectos antropológicos, 

sociológicos, culturais e demais aspectos que venham a contribuir para a formação da história 

cedreira, centrada em características científicas.  

Os indícios sobre a origem do povo cedreiro estão implícitos, mas com estudos 

criteriosos é possível apresentar explicações mais convincentes sobre a formação da cidade de 

Cedro de São João, a qual sempre contribuiu das mais diversas formas na construção do 

estado de Sergipe. 

As principais fontes de renda são: o artesanato, a carne do sol, a agricultura (arroz, 

mandioca e milho), a piscicultura, a pecuária (bovinos, suínos, ovinos e equinos), e na área 

mineral é explorada argila para cerâmica. 
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1.1.3 Lagarto 

 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), depois de 

São Cristóvão e Itabaiana, o município de Lagarto, a 78 quilômetros de Aracaju, é a vila mais 

antiga de Sergipe. Se a colonização europeia chegou naquelas terras por volta de 1595, então 

acredita-se que o contato com os índios já vinha acontecendo desde 1540. 

Existem relatos históricos dando conta que os religiosos encontram uma aldeia de 

índios Kiriris na confluência dos rios Piauí e Jacaré, que tinham o comando do cacique 

Surubi. Por volta de 1575, os jesuítas levantaram uma capelinha com o nome de São Tomé, o 

Apóstolo, e depois uma escola para os curumins. 

Naquela região os religiosos ainda teriam levantado mais duas capelas: a de Santo 

Antônio e a de São Pedro e São Paulo. Entre os jesuítas estavam Gaspar Lourenço e João 

Solônio. Na aldeia de São Tomé já moravam mais de dois mil índios. Mas o sanguinário 

governador Luiz de Brito chega de surpresa na aldeia e extermina boa parte dos índios.  

Seria criado um Distrito com a denominação de Lagarto, em 1703. Elevado à categoria 

de vila com a denominação Lagarto em 1730. Passou à condição de cidade, com a 

denominação de Lagarto, pela lei provincial nº 1140, de 20 de abril de 1880. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do 

distrito sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 

1936 e 31 de dezembro de 1937. 

 

 

1.1.4 Itabaianinha 

 

 

Itabaianinha surgiu à sombra de um tamarindeiro, é conhecida nacionalmente como 

―Cidade dos anões‖, os mais íntimos intitulam ―Princesa das Montanhas‖. 

Registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dão conta de 

informar que a povoação de Itabaianinha, distante 118 quilômetros da capital sergipana, 

Aracaju, surgiu embaixo de um pé de tamarindo, onde os tropeiros, principalmente de 

Itabaiana, descansavam. Por isso eles acabaram batizando a localidade com o mesmo nome da 



45 
 

cidade em que viviam, acrescentando o diminutivo ‗inha‘. Foi nesse local que teve início uma 

pequena feira, onde eles comercializavam seus produtos. Apesar de rico e promissor, nos 

últimos anos o município estacionou no tempo. 

A cidade de Itabaianinha passou a ser conhecida como ‗Princesa das Montanhas‘, por 

estar localizada numa área bastante montanhosa, a 225 metros acima do mar. Fica entre as 

serras do Babu, na divisa com Riachão do Dantas; dos Cavalos, Ilha e Catramba, divisa com 

Tobias Barreto; Pilões, Antas, Ovelhas, Flor da Roda, Pedra Branca, Brejo, Bica e o Alto do 

Urubu, a leste da sede do município. 

Há uma versão popular de que essa localidade foi fundada no século XVIII por 

tropeiros de Itabaiana, que teriam colocado o nome de Itabaianinha por acharem que as duas 

localidades tinham semelhanças. Já os historiadores Laudelino Freire e Clodomir Silva 

afirmaram em seus escritos que o município teria sido primitivamente uma aldeia de índios. 

Essa povoação passou à condição de freguesia em 6 de fevereiro de 1835 com a 

denominação de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha, sendo desmembrada da de 

Nossa Senhora dos Campos, hoje Tobias Barreto. Logo depois, em 19 de fevereiro, 

transformou-se em vila, compreendendo a freguesia de Nossa Senhora do Tomar do Geru. 

Foi em 19 de setembro de 1891, através da lei nº 3, que Itabaianinha passou à 

categoria de cidade, mas só em 19 de outubro de 1915, através da lei nº 680, foi realmente 

emancipada. 

 

 

1.2 Arranjos Produtivos: caracterização, estrutura e funcionamento. 

 

 

1.2.1 Tobias Barreto 

 

 

 Segundo CASSIOLATO; LASTRES, 2009), os arranjos produtivos traduzem esforço 

simultâneo nas relações coletivas, geradas pela participação em aglomerações de cadeias 

produtivas, e fortalecem as chances de sobrevivência e crescimento das micro, pequenas e 

médias empresas, as quais constituem uma importante fonte geradora de vantagens 

competitivas duradouras.  

Afirma o autor que os Sistemas Produtivos e Inovativos Locais – SPILs, são arranjos 

produtivos onde estão presentes a interdependência, a articulação e os vínculos consistentes, 
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que resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar incremento da 

capacidade endógena de inovação, da competitividade e do desenvolvimento local. 

O estado de Sergipe, o menor da federação em extensão territorial, segundo dados do 

IBGE (2010) possui uma área de 21.910,348 km² e uma população de 2.068.017 habitantes
2
. 

Tem entre suas principais atividades econômicas a indústria têxtil, produzindo vestuário, 

cama, mesa e banho, para o mercado interno e externo. Com características similares no que 

diz respeito à indústria têxtil, Tobias Barreto, município localizado na porção sudoeste do 

estado sergipano, possui uma população de 48.040 habitantes com 1.033 km² de área (IBGE 

2010). 

De acordo com os censos demográficos do período de 1980 a 2010, o Estado de 

Sergipe registrou um aumento populacional de 911.375 habitantes (78,8%) (Tabela 04). 

 
Tabela 04 - Perfil da População de Sergipe (1950-2010). 

Ano Sergipe Urbana Percentual (%) Rural Percentual (%) 

1950 644.361 204.984 31,81 439.377 68,19 

1960 760.273 295.929 38,92 464.344 61,08 

1970 911.251 295.929 46,24 489.893 53,76 

1980 1.156.642 629.415 54,42 527.227 45,58 

1991 1.491.867 1.001.940 67.16 489.927 32,84 

1996 1.624.020 1.140.414 70,22 483.606 29,78 

2000 1.784.475 1.273.226 71,35 511.249 28,65 

2010 2.068.017 1520.366 73,52 547.651 26,48 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

O Município de Tobias Barreto, a exemplo do Estado de Sergipe, também apresentou 

crescimento populacional nesse período, passando de 30.787 habitantes em 1980, para 43.172 

habitantes, no ano de 2000 (tabela 05).  

 
Tabela 05 - Perfil da População de Tobias Barreto (1950-2010). 

Ano Tobias Barreto Urbana Percentual (%) Rural Percentual (%) 

1950 23.925 3.941 16 19.984 84 

1960 20.042 ... ... ... ... 

1970 24.832 6.635 27 18.197 73 

1980 30.781 12.801 42 17.980 58 

1991 37.577 21.882 58 15.695 42 

1996 40.740 25.165 62 15.575 38 

2000 43.172 27.500 64 15.672 36 

2010 48.040 32.228 67 15.812 33 

Fonte: IBGE.  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

                                                            
2 População estimada em 2010 segundo dados do IBGE. 



47 
 

 

Uma análise dos números relativos à população de Tobias Barreto nos permite 

perceber que a população rural perdeu o predomínio apresentado em 1980, dando espaço ao 

crescimento da população urbana que saiu de 12.801 habitantes em 1980, equivalentes a 42% 

do total, para 27.500 habitantes em 2000, já correspondendo a 64% do número total de 

habitantes do município. Por outro lado, a população rural que contava com 17.980 habitantes 

em 1980, correspondente a 58% da população, chegou ao ano 2000 com 15.672 habitantes, 

representando apenas 36,% da população do município. 

Essa variação, sem dúvida, explica-se pelo fato de que a pecuária, atividade forte no 

município, absorve uma parcela muito reduzida da mão-de-obra local, enquanto a indústria de 

confecções e bordados no município, que veio se expandindo a cada ano no perímetro urbano 

de Tobias Barreto, tem absorvido cada vez mais mão-de-obra, atraindo inclusive 

trabalhadores de outras regiões.  

Entretanto, analisando a população economicamente ativa do município constatamos 

que dos 43.172 habitantes da população total (IBGE, 2000), apenas 20.115 habitantes se 

inserem nessa categoria. Esses números podem ser melhor visualizados na tabela 06. 

 

Tabela 06 -Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas. 

Município Ano População 

2000 2010 2000 2010 

Tobias Barreto - SE 20.115 23.131 43.172 48.040 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

  

Essa análise se faz e maneira mais consistente a partir dos dados constantes tabela 07, 

que mostra a distribuição da população economicamente ativa (PEA) do município. Esses 

números mostram com nitidez que ainda há alto índice de informalidade. Da população total 

do município em 2010 (48.040 habitantes), apenas 21.524 foram catalogados pelo IBGE 

como ocupados em alguma atividade profissional, sendo que desses apenas 4.127 possuem 

atividade formal (carteira assinada, militares e funcionários públicos). Esses dados mostram 

que 80,82% dos trabalhador es ocupados vivem na informalidade. 
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Tabela 07 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por posição na ocupação e categoria do emprego no 

trabalho principal, em Tobias Barreto. 

Município Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho 

principal 

Ano 

2000 2010 

Tobias Barreto – 

SE 

Total 17.747 21.524 

Empregados: 8.544 11.218 

          - com carteira de trabalho assinada 2.042 2.744 

          - militares e funcionários públicos estatutários 600 985 

          - outros sem carteira de trabalho assinada 5.902 7.489 

Conta própria 6.342 7.718 

Empregadores 293 398 

Não remunerados em ajuda a membro do domicílio 1.102 545 

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 1.466 1.645 

Nota:  

1 - A categoria Empregados - com carteira de trabalho assinada inclui os trabalhadores domésticos. 

2 - A categoria Empregados - outros sem carteira de trabalho assinada inclui os aprendizes ou 

estagiários sem remuneração.  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Vale ainda analisar o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – do Município de 

Tobias Barreto que vem crescendo ao longo dos anos conforme dados apresentados na tabela 08, 

embora ainda esteja distante do índice ideal, uma vez que a tabela do IDH vai de 0 a 1 (zero a 

um). 

 
Tabela 08 - Índice de Desenvolvimento Humano – Tobias Barreto 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Outro dado relevante para análise do município refere-se ao Produto Interno Bruto 

(PIB). Entre 1985 e 1996 o PIB de Tobias Barreto sofreu uma alteração para baixo, saindo de 

R$9.415,88 em 1985 para R$377,26 em 1996. Essa queda acentuada foi atribuída ao 

fenômeno da abertura comercial brasileira ocorrida nos anos 90, que facilitou o ingresso de 

produtos industrializados oriundos de outras partes do mundo. Porém, analisando os números 

no período de 2004 a 2010, percebe-se uma evolução na ordem de 112,04%, chegando a 2010 

com o per capita de R$6.015,32 (tabela 09). 

 

 

 

Município 

 

Ano 
IDHM 

Geral 

IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

Tobias 

Barreto 

1991 0,29 0,469 0,504 0,103 

2000 0,407 0,517 0,573 0,227 

2010 0,557 0,609 0,702 0,404 
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Tabela 09 - Produto Interno Bruto – Tobias Barreto/SE 

Fonte: IBGE.  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

O Município de Tobias Barreto possui uma extensão territorial de 1.033 km², 

conforme dados oficiais do IBGE (2010), distante da capital, Aracaju, 140 km, e tem como 

culturas o cultivo do milho, mandioca, feijão e batata doce. Além dessas atividades, a 

pecuária, como já citado anteriormente, é uma atividade bastante forte no município. 

Vale destacar, no entanto, que a sua vocação particular está voltada para a produção de 

confecção, destacando-se os vestuários, roupas de cama, mesa e banho e artigos para recém-

nascidos, além dos bordados que são verdadeiras obras de arte. 

O Arranjo Produtivo de Tobias Barreto conta com cerca de 1300 estabelecimentos, 

dos quais aproximadamente 1000 estão voltados para a fabricação ou para fabricação e 

comercialização de confecções, conforme Relatório produzido por Ricardo Oliveira Lacerda 

de Melo e Dean Lee Hansen,
3
 em maio de 2004, com o título de ―Arranjo Produtivo de 

Confecções de Tobias Barreto‖. 

Ainda segundo esse relatório, a atividade está centrada em sua maior parte na 

produção doméstica, em que duas ou três pessoas dedicam-se às duas linhas principais de 

produtos: uma mais antiga, voltada para produtos de cama, mesa e banho, e outra, iniciada nos 

anos 70, especializada na produção de vestuário. Os produtos de cama, mesa e banho são, 

sobretudo, colchas, lençóis e toalhas que recebem apliques e bordados.  Na confecção de 

peças de vestuário destaca-se a produção de bermudas e vestidos para faixas do mercado 

popular, ainda que desde o final dos anos 90 algumas unidades produtivas elaborem 

confecções de melhor qualidade (figuras 03 e 04). Essas empresas, geralmente, buscam 

alternativas de escoamento da produção além da feira local, incluindo o mercado municipal, 

vendendo para outros estados do Brasil, principalmente para a Bahia, quer seja via 

representantes de empresas que vão à cidade efetuar as compras, quer através das inúmeras 

sacoleiras que visitam semanalmente a cidade em busca de novidades para comercialização 

em seus municípios de origem. 

                                                            
3 Professores da UFS – Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Economia. 

 

Município 

 

2004 2005 2006 2007 2008  2010 Per capita 2010 R$ 

Tobias 

Barreto 
136.281 155.700 178.146 197.187 226.997 288.976 6.015,32 
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Figura 03 - Peças de vestuário, produzidas pelas pequenas fábricas da sede do município de Tobias 

Barreto/SE. 

Fonte: Trabalho de Campo  

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2012. 

 

 
Figura 04 - Peças de Cama, Mesa e Banho em Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2012. 
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O Arranjo Produtivo de Tobias Barreto é caracterizado pela presença de pequenos 

produtores especializados que mantêm relações de reciprocidade e de competição, como 

também pelas relações estabelecidas entre as empresas e a própria comunidade. 

A importância desta atividade de confecções para o município evidencia-se, conforme 

aponta pesquisa desenvolvida por Melo & Hansen (2004), pelo número de estabelecimentos e 

pela quantidade de mão-de-obra envolvida nesta atividade. A pesquisa mostra que, no ano de 

2002, Tobias Barreto apresentava 1.319 estabelecimentos que envolviam um total de 3.382 

trabalhadores. Desses estabelecimentos, 53% desenvolviam atividades relacionadas a 

fabricação de confecção, 24% a fabricação e comercialização de confecções e 20% a 

comercialização de confecções. Ou seja, os segmentos de fabricação e comercialização de 

confecções representavam no referido ano, 97% do total de estabelecimentos, além de 

envolver 92% da mão-de-obra do setor (ver tabela 10) 

 

Tabela 10 - Arranjo Produtivo de Confecções de Tobias Barreto/SE –  Número de estabelecimentos e 

empregos formais segundo setores. 

Item 
Estabelecimentos Ocupação 

Nº % Nº % 

Fabricação de confecções 696 53% 1.456 43% 

Fabricação e comercialização de confecções 319 24% 1.044 31% 

Comercialização de confecções 267 20% 624 18% 

Comercialização de tecidos 12 1% 118 3% 

Comercialização de tecidos e confecções 13 1% 106 3% 

Comercialização de aviamentos 7 1% 24 1% 

Silk Screen 5 0 10 1% 

Total 1.319 100% 3.382 100% 

Fonte: MTE - Ministério do Trabalho e Emprego / RAIS, 2002. 

Elaboração: Melo e Hansen - 2004 

 

No setor comercial, foram identificados 618 estabelecimentos dentre os quais 299 

apenas comercializavam tecidos e confecção, sem desenvolver atividade industrial. É 

relevante o fato de que mais de 50% dos estabelecimentos comercias também desenvolvem 

atividades de fabricação, número esse que pode atingir 93% quando se trata de 

comercialização doméstica e 28% quando se refere à loja comercial (tabela 11). 

No tocante à formalização das unidades, segundo dados levantados pelo SEBRAE 

(2002), observamos que apenas 1% das empresas de fabricação de confecção é formal. 

Quanto às empresas que fabricam e comercializam confecções, esse percentual chega a 8%. 

Nas demais atividades de comercialização e silk screen, esse percentual se eleva bastante, 

chegando mesmo a 83%, como no caso da comercialização de tecidos (tabela 12). 
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Tabela 11 -  Arranjo Produtivo de Confecções de Tobias Barreto/SE - Estabelecimentos de 

comercialização de confecções - pesquisados, por tipos de estabelecimentos (número e percentual). 

Item 
Estabelecimentos 

Nº % 

Banca 294 49 

Loja 148 24 

Residência 106 17 

Box 55 9 

Ambulantes 3 1 

Total de Estabelecimentos que Responderam 606 100 

Total de Estabelecimentos Pesquisados 612 

Fonte: Pesquisa direta SEBRAE, 2002. 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa. 

 

Tabela 12 - Arranjo Produtivo de Confecções de Tobias Barreto/SE : Grau de formalização dos 

estabelecimentos por setor de atividade – 2002. 

Setor de atividade Formais Informais 

Fabricação de confecções 1% 99% 

Fabricação e comercialização de confecções 8% 92% 

Silk Screen 20% 80% 

Comercialização de confecções 21% 79% 

Comercialização de tecidos e confecções 62% 38% 

Comercialização de aviamentos 71% 29% 

Comercialização de tecidos 83% 17% 

Total Global 9% 91% 

Fonte: Pesquisa direta SEBRAE, 2002. 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Segundo Zambrana et. al. (2012), em pesquisa que efetuou em 2012, o Arranjo 

contava com 54 indústrias formais e 5.000 unidades informais. Dessas, 91% de micros, 7% de 

pequenas e 2% de médias empresas que juntas forneciam 542 empregos formais diretos. 

Desenvolveu-se, também, em Tobias Barreto a importante atividade de bordado 

artesanal, anterior mesmo à fabricação de confecções de peças de vestuário e de cama, mesa e 

banho, envolvendo cerca de 500 artesãos nos povoados, sendo os mais importantes Nova 

Brasília, Capitoa, Vila Samambaia e Jabeberi. Esses povoados sempre foram especializados 

na produção dos bordados do tipo Richelieu e Crivo (figuras 05, 06 e 07). 

 



53 
 

 
Figura 05 - Bordado Richelieu em Vila Samambaia – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

 
Figura 06 - Produção do Bordado Rechilieu Povoado Capitôa – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 
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Figura 07 - Crivo em Jabeberi – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Não obstante essa especialização de várias décadas, como resultado de tradição 

familiar, esses povoados já adotam atualmente outras especialidades de bordado em função da 

dinâmica assumida pelo mercado, como roupas de baianas que misturam várias modalidades, 

e até mesmo pinturas em tecido, por exemplo (figuras 08, 09, 10 e 11) . 

 

 
Figura 08 - Roupa de baiana no Povoado Capitôa – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 
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Figura 09 - Roupa de baiana em Vila Samambaia – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

 
Figura 10 - Pintura em tecido no Povoado Jabeberi – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 
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Figura 11 - Pintura em tecido no Povoado Jabeberi – Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Segundo Oliveira (2001), a atividade de confecção movimenta todo o conjunto de 

municípios em torno de Tobias Barreto, sendo a sua principal fonte de dinamicidade. A autora 

registra, ainda, que em quase todas as moradias existe pelo menos uma máquina de costura, o 

que mostra nitidamente a vocação natural da comunidade, informação esta comprovada 

durante o trabalho de campo, não só na sede do município, como também em todos os 

povoados que compõem a área de pesquisa.  

A produção de Tobias Barreto atende a demandas do estado de Sergipe, incluindo as 

feiras locais do próprio município, mas atende a outros estados como a Bahia, São Paulo, Rio 

de Janeiro e Paraná. Os maiores fluxos vão para os estados da Bahia e de São Paulo (figura 

12). 
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Figura 12 – Mapa Brasil – Fluxo da produção de bordados de Tobias Barreto/SE. 

Fonte: Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 

Organização: Moacir Araújo de Sousa e Diana Mendonça Carvalho (2013). 
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Santos (2001) nos chama à atenção para o fato de que: ―Entre o território tal como ele 

é e a globalização tal como ela é cria-se uma relação de causalidade em benefício dos atores 

mais poderosos, dando ao espaço geográfico um papel inédito na dinâmica social‖. (p.23) 

Essa afirmação nos leva a refletir acerca da situação atual em que se encontra o Pólo 

Industrial de Tobias Barreto, considerando o uso do território e as relações de poder nele 

travadas. 

Desse modo, percebe-se que toda a vocação da comunidade, no entanto, não tem se 

mostrado suficiente para garantir a manutenção do sucesso do Pólo Industrial, visto que, 

atualmente, tanto a produção quanto o comércio local têm amargado dias difíceis, incluindo-

se as bordadeiras que desenvolvem suas atividades nos povoados. 

 

 

1.2.2 Cedro de São João 

 

 

O município de Cedro de São João, localizado na microrregião de Propriá, no Leste 

Sergipano, fica a 94 km de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. De acordo com o censo 

demográfico de 2010 do IBGE, o município possui uma população total de 5.633 habitantes, 

sendo que 5.035 moram na área urbana e 598 na área rural (tabela 13).  Esses dados revelam 

que a população rural quase deixou de existir no município, saindo de um percentual de 47% 

em 1970 para apenas 11% em 2010, provavelmente em função da redução da atividade 

pecuarista no município, o que promoveu a migração para o centro urbano. 

 
Tabela 13 - Perfil da População de Cedro de São João/SE (1950-2010). 

Ano Cedro de São João Urbana Percentual (%) Rural Percentual (%) 

1950 8.668 3.643 42 5.025 58 
1960 7.566 ...* ...* ...* ...* 
1970 5.454 2.905 53 2.549 47 

1980 4.921 3.429 70 1.492 30 

1991 5.122 4.021 79 1.101 21 

1996 5.164 4.033 78 1.131 22 

2000 5.338 4.650 86 728 14 

2010 5.633 5.035 89 598 11 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

*Dados não disponíveis no IBGE 
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Observando os dados dos censos do IBGE e comparando os anos 2000 com 2010 

(tabela 14) pode-se perceber que a população economicamente ativa que atinge em 2010 um 

percentual menor que 50% em relação à população total, cresceu nesse período de 10 anos 

(6,08%), ou seja, pouco mais que 0,6% ao ano. 

 
Tabela 14 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas de Cedro de 

São João/SE. 

Município 
Ano População 

2000 2010 2000 2010 

Cedro de São João - SE 2.054 2.179 5.338 5.633 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Além desses dados, é importante entendermos que essa população economicamente 

ativa desenvolve atividades nos diversos segmentos do mercado e nem todos os seus 

integrantes possuem emprego formal, conforme dados do IBGE.  A tabela 15 mostra a 

distribuição da população economicamente ativa (PEA) do município.  Esses números 

revelam com clareza os altos índices de informalidade presentes, uma vez que da população 

total do município em 2010 (5.633 habitantes), apenas 1.997 foram catalogados pelo IBGE 

como ocupados em alguma atividade profissional, sendo que desses somente 566 possuem 

atividade formal (carteira assinada, militares, funcionários públicos e empregadores). Esses 

dados mostram que 71,65% dos trabalhadores ocupados vivem na informalidade. 

 
Tabela 15 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas por posição na ocupação e categoria do 

emprego no trabalho principal, em Cedro de São João/SE. 

Município 
Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho 

principal 

Ano 

2000 2010 

Cedro de São João – 

SE 

Total 1.926 1.997 

Empregados: 809 1.088 

- com carteira de trabalho assinada 312 342 

- militares e funcionários públicos estatutários 91 200 

- outros sem carteira de trabalho assinada 406 547 

Conta própria 1.024 679 

Empregadores 9 24 

Não remunerados em ajuda a membro do domicílio 13 49 

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 71 157 

Nota:  

1 - A categoria Empregados - com carteira de trabalho assinada inclui os trabalhadores domésticos. 

2 - A categoria Empregados - outros sem carteira de trabalho assinada inclui os aprendizes ou 

estagiários sem remuneração.  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 
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É interessante ainda analisar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

município, que vem se mostrando ascendente ao longo dos anos, mas ainda está no meio do 

caminho para alcançar o ideal, que é 1 (tabela 16). 

 

Tabela 16 - Índice de Desenvolvimento Humano – Cedro de São João/SE. 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Outro dado igualmente relevante e que merece uma análise é o PIB do município de 

Cedro de São João (tabela 17). 

 
Tabela 17 - Produto Interno Bruto – Cedro de São João/SE. 

Fonte: IBGE.  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Os dados apresentados na tabela mostram que o PIB cresceu entre 2004 e 2010, sendo 

o PIB Per capita em 2010 o segundo em números absolutos entre os quatro municípios objeto 

desse estudo, atrás apenas de Lagarto. (Lagarto: R$7.377,95; Cedro de São João: R$6.087,87; 

Tobias Barreto: R$6.015,32 e Itabaianinha: R$5.372,44). 

Compondo a análise do perfil do município, o nível de instrução dos habitantes merece 

uma atenção e, segundo o IBGE (2010), das pessoas com 25 anos ou mais (3.231) 64% não 

possuem instrução ou não concluíram o ensino fundamental. Apenas 161 pessoas nessa faixa 

etária possuíam em 2010 um curso superior completo, equivalentes a 4,98% do universo das 

pessoas na faixa catalogada pelo IBGE (tabela 18). 

 

 

 

 

 

Município 

 

Ano IDHM Geral IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

Cedro de São 

João 

1991 0,445 0,495 0,639 0,278 

2000 0,524 0,519 0,684 0,406 

2010 0,623 0,608 0,731 0,543 

 

Município 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

2010 
Per capita 2010  

R$ 

Cedro de São 

João  
16.473 18.055 20.031 22.782 25.628 

 

34.293 

 

6.087,87 
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Tabela 18 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução, em Cedro de São João/SE 

(2010). 

Município Nível de instrução   

Cedro de São João - SE 

Total 3.231 

Sem instrução e fundamental incompleto 2.067 

Fundamental completo e médio incompleto 322 

Médio completo e superior incompleto 680 

Superior completo 161 

Não determinado - 

Nota:  

1 - A Categoria Total inclui as pessoas que cursaram o ensino fundamental ou 1º grau não seriado e 

que não houve possibilidade de converter para série regular. 

2 - A Categoria Nenhum inclui as pessoas que cursaram e não concluíram a 1ª série do ensino 

fundamental (ou a 1ª série do antigo 1º grau ou primário). 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Segundo Pereira (2006),  

 

os clusters são aglomerações, ou concentrações de atividades produtivas 

de um mesmo setor, numa mesma localidade. Eles podem surgir de 

forma espontânea, sem planejamento, ou serem induzidos e apoiados 

por ações públicas. No entanto, o critério territorial não é suficiente 

para caracterizar ou mesmo explicar um cluster. 

 

 A autora explica que, devido às características relacionadas ao município de Cedro de 

São João, pode-se afirmar que há um ―cluster‖ naquele município, uma vez que existe uma 

grande concentração de bordadeiras, embora seja considerado como informal. Assim, ela 

destaca alguns pontos para justificar a sua afirmativa: 

a) a concentração geográfica da produção de bordados em nível local, ou seja, a 

especialização produtiva (bordado – ponto de cruz); 

b) a proximidade de municípios com produção de atividade semelhante à de Cedro de 

São João. Na região do baixo São Francisco a produção de bordados está presente 

em quase todos os municípios; 

c) a evidência da cooperação de bordadeiras dos municípios vizinhos, verificada em 

pesquisa feita pela autora; 

d) a proximidade de um importante fornecedor de matéria prima próximo ao 

município (a Loja de Tecidos Confiança em Propriá). 

Destarte, ela afirma que essas são características importantes para a formação de 

clusters industriais, comerciais ou mesmo informais. O que evidencia o cluster pesquisado no 

município de Cedro de São João como informal são as relações sociais que o caracterizam, 
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seu funcionamento e sobrevivência. Nesse sentido, conclui que a atividade econômica 

associada ao cluster informal de Cedro de São João é o artesanato local, caracterizado pela 

produção de bordados (ponto de cruz, redendê e crochê), sendo que o ponto de cruz é o ponto 

pelo qual o município é mais conhecido. 

Em Cedro de São João, o bordado representa uma expressão artística, o modo de vida 

da maioria de sua população e, ainda, um traço forte da cultura local. Além disso, o bordado 

tem uma relevante participação na vida econômica da população, pois é a principal fonte de 

renda de um número considerável de famílias, ou um excelente complemento de renda para as 

famílias que possuem outras fontes. (Figuras 13 e 14). 

 

 
Figura 13 - Bordado Cedro de São João, em ponto de cruz. 

Fonte: Trabalho de campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 
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Figura 14 - Peças bordado secando após lavagem - Cedro de São João/SE 

Fonte: Trabalho de Campo 

Autor: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

A pecuária sempre ocupou um lugar de destaque como atividade econômica de Cedro 

de São João e por muitas décadas o município foi o maior produtor de carne-de-sol do estado 

de Sergipe. Entretanto, devido à falta de infraestrutura, ao fechamento do matadouro local, a 

produção começou a sofrer abalos e essa atividade aos poucos foi sendo abandonada por 

muitos moradores que nela atuavam e outras atividades foram sendo implementadas. 

Atualmente, entre as atividades econômicas predominantes estão a agricultura (arroz, 

milho, feijão e horticultura), a pecuária (bovinos, suínos e avicultura), o comércio e serviços 

(pequenos empreendimentos como lanchonetes, padaria, uma Agência dos Correios, farmácia, 

bares, entre outros) e o artesanato, como atividade informal, mais precisamente o bordado que 

hoje envolve quase toda a população feminina, independente da idade. 

A maioria da produção é vendida para fora do estado de Sergipe, através dos Correios, 

para os estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas e Rio de Janeiro. O 

maior volume segue para os estados de Pernambuco, Bahia e São Paulo (figura 15). 
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Figura  15 - Mapa Brasil - Fluxo da produção de bordados de Cedro de São João/SE. 

Fonte: Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 

Organização: Moacir Araújo de Sousa e Diana Mendonça Carvalho (2013). 
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Não há indústrias instituídas no município, mas apenas grupos de bordadeiras que 

trabalham de forma autônoma, produzindo para entregar a atravessadores ou vender na feira 

local e de outras localidades, ou como prestadoras de serviços para uma das três senhoras que 

controlam a grande parte da produção, sendo duas delas irmãs.  

 

 

1.2.3 Lagarto 

 

 

Lagarto Localiza-se na região Centro-Sul de Sergipe, a 64,43 km da capital do estado, 

possui uma área de 969,226 km² (IBGE, 2012), situada em uma faixa de transição climática, e 

famosa por apresentar uma das melhores distribuições de terra do estado, tendo muitas 

pequenas propriedades rurais. 

De acordo com o censo demográfico de 2010 do IBGE, o município de Lagarto possui 

uma população total de 94.861 habitantes, sendo que 48.867 moram na área urbana e 45.994 

na área rural (tabela 19).  Esses dados revelam que a população rural é bastante expressiva no 

município, chegando a quase 50% do total. 

 
Tabela 19 - Perfil da População de Lagarto/SE (1950-2010) 

Ano Lagarto Urbana Percentual (%) Rural Percentual (%) 

1950 38.291 4.711 12 33.580 88 
1960 47.214 ...* ...* ...* ...* 
1970 51.131 12.605 25 38.526 75 

1980 58.328 19.398 33 38.930 67 

1991 72.144 32.538 45 39.606 55 

1996 75.316 35.617 47 39.699 53 

2000 83.334 40.527 49 42.807 51 

2010 94.861 48.867 52 45.994 48 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

*Dados não disponíveis no IBGE. 

 

Observando os dados dos censos do IBGE (2010) e comparando os anos 2000 com 

2010 (tabela 20) pode-se perceber que a população economicamente ativa que atinge em 2010 

um percentual menor que 50% em relação à população total, cresceu nesse período de 10 anos 

(24,54%), ou seja, uma média de 2,45% ao ano. 
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Tabela 20 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas, em 

Lagarto/SE 

Município 
PEA População Total 

2000 2010 2000 2010 

Lagarto - SE 35.907 44.720 83.334 94.861 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Além desses dados, é importante entendermos que essa população economicamente 

ativa desenvolve atividades nos diversos segmentos do mercado e nem todos os seus 

integrantes possuem emprego formal, conforme dados do IBGE.  A tabela 21 mostra a 

distribuição da população economicamente ativa (PEA) do município.  Esses números 

revelam com clareza os altos índices de informalidade presentes, uma vez que da população 

total do município em 2010 (94.861 habitantes), apenas 41.680 foram catalogados pelo IBGE 

como ocupados em alguma atividade profissional, sendo que desses somente 11.346 possuem 

atividade formal (carteira assinada, militares, funcionários públicos e empregadores). Esses 

dados mostram que 72,77% dos trabalhadores ocupados vivem na informalidade. 

 
Tabela 21 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade por posição na ocupação e categoria do emprego no 

trabalho principal, em Lagarto/SE. 

Município 
Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho 

principal 

Ano 

2000 2010 

Lagarto – 

SE 

Total 31.828 41.680 

Empregados: 15.990 24.595 

          - com carteira de trabalho assinada 5.509 9.368 

          - militares e funcionários públicos estatutários 811 1.555 

          - outros sem carteira de trabalho assinada 9.670 13.672 

Conta própria 11.286 12.463 

Empregadores 525 423 

Não remunerados em ajuda a membro do domicílio 2.920 1.091 

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 1.107 3.108 

Nota:  

1 - A categoria Empregados - com carteira de trabalho assinada inclui os trabalhadores domésticos. 

2 - A categoria Empregados - outros sem carteira de trabalho assinada inclui os aprendizes ou 

estagiários sem remuneração.  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

É interessante ainda analisar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

município que, apesar de vir se mostrando ascendente ao longo dos anos ainda está no meio 

do caminho para alcançar o ideal, que é o número 1 (tabela 22). 
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Tabela 22 - Índice de Desenvolvimento Humano – Lagarto/SE 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Outro dado igualmente relevante e que merece uma análise é o PIB do município de 

Cedro de São João (tabela 23). 

 
Tabela 23 - Produto Interno Bruto – Lagarto/SE 

Fonte: IBGE. 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Os dados apresentados na tabela mostram que o PIB cresceu entre 2004 e 2010, sendo 

o PIB Per capita em 2010 o primeiro em números absolutos entre os quatro municípios objeto 

desse estudo. (Lagarto: R$7.377,95; Cedro de São João: R$6.087,87; Tobias Barreto: 

R$6.015,32 e Itabaianinha: R$5.372,44). 

Compondo a análise do perfil do município, o nível de instrução dos habitantes merece 

uma atenção e, segundo o IBGE (2010), das pessoas com 25 anos ou mais (51.123) 70,17% 

não possuem instrução ou não concluíram o ensino fundamental. Apenas 2.240 pessoas nessa 

faixa etária possuíam em 2010 um curso superior completo, equivalentes a 4,38% do universo 

das pessoas na faixa catalogada pelo IBGE (tabela 24). 

 
Tabela 24 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução, em Lagarto/SE (2010). 

Município Nível de instrução Número 

Lagarto – SE 

Total 51.123 

Sem instrução e fundamental incompleto 35.878 

Fundamental completo e médio incompleto 5.591 

Médio completo e superior incompleto 7.356 

Superior completo 2.240 

Não determinado 57 

Nota:  

1 - A Categoria Total inclui as pessoas que cursaram o ensino fundamental ou 1º grau não seriado e 

que não houve possibilidade de converter para série regular. 

2 - A Categoria Nenhum inclui as pessoas que cursaram e não concluíram a 1ª série do ensino 

fundamental (ou a 1ª série do antigo 1º grau ou primário). 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Município 

 

Ano 
IDHM 

Geral 

IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

Lagarto 

1991 0,341 0,505 0,55 0,143 

2000 0,447 0,531 0,644 0,262 

2010 0,625 0,613 0,775 0,515 

 

Município 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2010 Per capita 2010 R$ 

Lagarto 399.063 402.170 464.242 527.089 584.195 699.880 7.377,95 
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De acordo com Tavares (2012), entre o litoral e o sertão de Lagarto existe uma grande 

diversidade de atividades econômicas e estão especialmente pautadas nos produtos agrícolas, 

com destaque no cultivo de mandioca, fumo, pimenta e plantas cítricas como laranja, limão, 

maracujá e abacaxi. Possui os rebanhos ovinos, suínos, bovinos, equinos e os galináceos. É 

grande a industrialização do Tabaco que movimenta a economia do município, onde mais de 

50% de sua produção é exportada para outros estados do país. A cidade também tem outros 

estabelecimentos como as indústrias de embalagens, concessionárias de veículos, fábricas de 

móveis, fábricas de velas, indústrias de produtos químicos e indústrias do gênero alimentício. 

Conforme a autora, a agricultura, a pecuária e o comércio central formam o tripé de 

sustentação da economia local gerando empregos e movimentando a cidade (Tabela 25).  

 

Tabela 25 - PIB (1.000 R$) do Brasil, de Sergipe, de Aracaju e de Lagarto. (2005 – 2009) 
 2005 2006 2007 2008 2009 Posição 

Brasil 2.147.239.292 2.369.483.546 2.6661.344.525 3.032.203.490 3.239.404.053  

Sergipe 13.427.437 15.124.269 16.895.691 19.551.803 19.767.111 21º do BR 

Aracaju 5.197.568 5.633.122 6.268.972 6.759.420 7.069.448 1º do SE, 

64º do BR 

Lagarto 402.170 464.242 527.089 575.189 614.668 7º de SE 
 

Fonte: IBGE/2011. 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Ela afirma, ainda, que o município conta com cerca de 7.000 pequenas propriedades, 

Com várias comunidades rurais bem alicerçadas e que não sofre mais com o êxodo rural, 

graças às suas peculiaridades fundiárias. Colônia Treze, Jenipapo, Brasília, Olhos d‘Água, 

Boa Vista, Santo Antônio, Brejo e Sobrado, são alguns dos expressivos povoados do 

município que fornecem hortaliças para a feira livre. Merece ser lembrada a importante 

participação do Sr. Antônio Martins de Menezes para a agricultura do município, fundador da 

Colônia Treze, através da Cooperativa Mista dos Agricultores, hoje um dos maiores polos 

agrícolas de Sergipe. Além dessa atividade, a cidade dispõe de elevado potencial pecuário, 

obtendo um dos maiores plantéis do Estado, com fama nacional. 

Para Tavares (2012), a atividade não agrícola pode complementar ou ser a principal 

fonte de renda de muitas famílias em Lagarto. Como exemplos, é possível citar algumas 

atividades que têm contribuído para alterar o perfil da cidade, ainda com grande influência 

rural, mas abrindo porta para a crescente urbanização, como o comércio, a construção civil, a 

educação e os serviços de maneira geral. Dentre as alternativas para complementação da 

renda familiar destacam-se o diarista/agrícola e a produção de farinha. 
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O comércio local apresenta aproximadamente 500 lojas de produtos variados, segundo 

cadastro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).  Dentre esses estabelecimentos, estão 

presentes as lojas de calçados, confecções, óticas, joias, cosméticos, móveis, 

eletrodomésticos, bares, restaurantes, supermercados e farmácias. Por fim, destacam-se 

também atividades de valor agregado maior como revendas de carros de passeio (MARACAR 

e SAMAM) e de máquinas agrícolas. 

A indústria contribui fortemente para a economia do estado de Sergipe, bem como 

para o município de Lagarto, de acordo com os dados registrados pelo IBGE (Quadro 02). O 

quadro abaixo apresenta, entre outros aspectos, dados sobre pessoal ocupado, salários, 

retiradas e outras remunerações, receitas, custos e despesas, valor da produção e valor da 

transformação industrial, onde é possível analisar a importância da indústria para o estado de 

Sergipe e, consequentemente, para os municípios-sede. 

 
Quadro 02 - Pesquisa Industrial Anual – PIA – 2008. 

Categoria Total Unidade 

Número de unidades locais 861 Unitário 

Pessoal ocupado em 31/12/08 36.460 Pessoas 

Salários, retiradas e outas remunerações 747.100 Mil Reais 

Encargos sociais e trabalhistas, ind. e benefícios 382.874 Mil Reais 

Custos e Despesas 7.427.165 Mil Reais 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

É interessante registrar que alguns empreendedores do Município e do estado se 

destacam na cidade de Lagarto: José Augusto Vieira (Grupo Maratá), Zezé Rocha (Grupo 

Rocha), Lila Fraga (Center Plásticos, Fazendas e Fraso - Fábrica de Móveis). Em conjunto 

essas empresas geram centenas de empregos diretos e indiretos, e atuam em vários setores da 

economia, tais como indústria, construção, comércio, e educação. 

O artesanato ainda é muito representativo para a vida dos lagartenses, sobretudo o 

bordado, cujas modalidades envolvem os trabalhos em crochê, bordados em ponto-de-cruz e 

fabricação de vassouras de palha. O povoado Açuzinho abriga a maior parte das bordadeiras 

de Lagarto e o bordado ali produzido tem qualidade e é conhecido em todo o país e até no 

exterior.  

As figuras 16 e 17 retratam essa produção, que segue uma sequência rígida para o 

alcance da peça em estado de comercialização, o que resulta em um bordado que mais parece 

uma pintura. Por exemplo, o ponto cruz no linho, 2x2 (a cada dois fios do tecido entra uma 

linha do bordado), exige uma capacidade visual excelente e uma habilidade enorme para que 
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não haja erros na contagem dos fios que são minúsculos. Em seguida faz a bainha aberta, o 

ponto de sombra, o ponto turco e por fim o perfilado, para um acabamento perfeito. Há 

também o crivo no linho, que segue a mesma sequência até chegar ao final da peça. Tudo 

feito à mão, sendo que cada bordadeira tem sua especialização em um tipo de ponto, o que faz 

com que uma única peça seja trabalhada por várias bordadeiras. Há bordadeiras em outros 

municípios sergipanos que trabalham o crivo no linho, mas é feito à máquina. 

 

 
Figura 16 - Foto de peça bordada no Povoado Açuzinho em Lagarto/SE, em ponto cruz. 

Fonte: trabalho de campo, 2013. 

Autor: Moacir Araújo de Sousa. 
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Figura 17 - Peça bordada no Povoado Açuzinho em Lagarto/Se, em ponto cruz. 

Fonte: trabalho de campo, 2013. 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 

 

O povoado Açuzinho, onde o bordado é desenvolvido no município de Lagarto, cuja 

especialidade é o ponto cruz, não dispõe de nenhuma indústria de confecção, ou mesmo de 

outro gênero, e a associação das bordadeiras já não é mais atuante, desde que o antigo 

presidente faleceu há dois anos num acidente de carro. Hoje, a sua viúva é quem responde 

pela associação, Sra. Raimunda, mas segundo dados coletados na entrevista, ela afirma não 

possuir condições físicas e emocionais, além da habilidade de gestão do esposo, para gerir a 

associação tal qual ele fazia, ficando as bordadeiras em sua maioria trabalhando de maneira. 

As peças produzidas nesse povoado são comercializadas no mercado de Lagarto, em 

Aracaju e outras localidades de Sergipe, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Distrito Federal. Vale salientar que o maior fluxo segue em destino à Bahia, 

seguido de Minas Gerais e São Paulo (Figura 18).  
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Figura 18 - Mapa Brasil - Fluxo da produção de bordados do Povoado Açuzinho - Lagarto/SE. 

Fonte: trabalho de campo. 

Organização: Moacir Araújo de Sousa e Diana Mendonça Carvalho (2013). 
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1.2.4 Itabaianinha 

 

 
 

O município de Itabaianinha, localizado na região central do Estado de Sergipe, fica a 

118 km de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. De acordo com o censo demográfico de 

2010 do IBGE, o município possui uma população total de 38.910 habitantes, sendo que 

19.409 moram na área urbana e 19.501 na área rural (tabela 26).  Esses dados revelam que a 

população é dividida ao meio entre as zonas urbana e rural, quadro que sofreu substanciais 

alterações ao longo dos anos, de acordo com os registros do IBGE. Em 1970, por exemplo, 

82% da população habitavam na zona rural do município. 

 
Tabela 26 - Perfil da População de Itabaianinha/SE (1950-2010) 

Ano Itabaianinha Urbana Percentual (%) Rural Percentual (%) 

1950 24.927 2.959 12 21.968 88 

1960 19.906 ...* ...* ...* ...* 
1970 21.686 3.962 18 17.724 82 

1980 26.475 7.485 28 18.990 72 

1991 30.885 12.131 39 18.754 61 

1996 32.537 13.593 42 18.944 58 

2000 35.454 15.559 44 19.895 56 

2010 38.910 19.409 50 19.501 50 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

*Dados não disponíveis no IBGE 

 

Observando os dados dos censos do IBGE (2010) e comparando os anos 2000 com 

2010 (tabela 27) pode-se perceber que a população economicamente ativa que atinge em 2010 

um percentual menor que 50% em relação à população total (42,92%), cresceu nesse período 

de 10 anos (13,12%), ou seja, uma média de 1,31% ao ano. 

 

Tabela 27 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas em 

Itabaianinha/SE 

Município 

Ano População 

2000 2010 2000 2010 

Itabaianinha - SE 14.765 16.703 35.454 38.910 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Além desses dados, é importante observar que essa população economicamente ativa 

desenvolve atividades nos diversos segmentos do mercado e nem todos os seus integrantes 
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possuem emprego formal, conforme dados do IBGE.  A tabela 28 mostra a distribuição da 

população economicamente ativa (PEA) do município.  Esses números revelam com clareza 

os altos índices de informalidade presentes, uma vez que da população total do município em 

2010 (38.910 habitantes), apenas 15.658 foram catalogados pelo IBGE como ocupados em 

alguma atividade profissional, sendo que desses somente 2.571 possuem atividade formal 

(carteira assinada, militares, funcionários públicos e empregadores). Esses dados mostram que 

83,58% dos trabalhadores ocupados vivem na informalidade. 

 
Tabela 28 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência por posição na 

ocupação e categoria do emprego no trabalho principal, em Itabaianinha/SE 

Município Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho 

principal 

Ano 

2000 2010 

Itabaianinha – 

SE 

Total 13.532 15.658 

Empregados: 8.355 9.273 

          - com carteira de trabalho assinada 2.516 1.968 

          - militares e funcionários públicos estatutários 131 401 

          - outros sem carteira de trabalho assinada 5.708 6.905 

Conta própria 4.000 4.217 

Empregadores 225 202 

Não remunerados em ajuda a membro do domicílio 455 467 

Trabalhadores na produção para o próprio consumo 497 1.498 

Nota:  

1 - A categoria Empregados - com carteira de trabalho assinada inclui os trabalhadores domésticos. 

2 - A categoria Empregados - outros sem carteira de trabalho assinada inclui os aprendizes ou 

estagiários sem remuneração.  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico  

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

É interessante ainda analisar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

município que, apesar de vir se mostrando ascendente ao longo dos anos, ainda está longe do 

ideal que é o número 1, já que a tabela de aferição o IDH tem uma escala que vai de 0 a 1 nos 

seus índices (tabela 29). 

 
Tabela 29 - Índice de Desenvolvimento Humano – Itabaianinha 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

 

Município 

 

Ano 
IDHM 

Geral 

IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

Itabaianinha 

1991 0,267 0,42 0,537 0,084 

2000 0,38 0,492 0,629 0,178 

2010 0,556 0,555 0,761 0,407 
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Outro dado igualmente relevante e que merece uma análise é o PIB do município de 

Itabaianinha (tabela 30). 

 
Tabela 30 - Produto Interno Bruto – Itabaianinha/SE 

Fonte: IBGE. 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

Os dados apresentados na tabela mostram que o PIB cresceu entre 2004 e 2010, sendo 

o PIB Per capita em 2010 o menor em números absolutos entre os quatro municípios objeto 

desse estudo. (Lagarto: R$7.377,95; Cedro de São João: R$6.087,87; Tobias Barreto: 

R$6.015,32 e Itabaianinha: R$5.372,44). 

Compondo a análise do perfil do município, o nível de instrução dos habitantes merece 

uma atenção e, segundo o IBGE (2010), das pessoas com 25 anos ou mais (19.274) 80,29% 

não possuem instrução ou não concluíram o ensino fundamental. Apenas 600 pessoas nessa 

faixa etária possuíam em 2010 um curso superior completo, equivalentes a 3,11% do universo 

das pessoas na faixa catalogada pelo IBGE (tabela 31). 

 
Tabela 31 - Pessoas de 25 anos ou mais de idade, por nível de instrução, em Itabaianinha/SE (2010). 

Município Nível de instrução Número  

Itabaianinha – SE Total 19.274 

Sem instrução e fundamental incompleto 15.477 

Fundamental completo e médio incompleto 1.467 

Médio completo e superior incompleto 1.721 

Superior completo 600 

Não determinado 8 

Nota:  

1 - A Categoria Total inclui as pessoas que cursaram o ensino fundamental ou 1º grau não seriado e 

que não houve possibilidade de converter para série regular. 

2 - A Categoria Nenhum inclui as pessoas que cursaram e não concluíram a 1ª série do ensino 

fundamental (ou a 1ª série do antigo 1º grau ou primário). 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

De acordo com dados constantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da 

Ciência e da Tecnologia e do Turismo – SEDETEC, o setor oleiro de Itabaianinha, com 76 

olarias, ocupava em 2011 cerca de 300 pessoas em seu processo produtivo, produzia 

aproximadamente 1.300.000 tijolinhos, 500.000 telhas e 170.000 tijolões, produção 

comercializada totalmente num curto espaço de tempo. É importante ressaltar que essa 

 

Município 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

2010 
Per capita 2010  

R$ 

Itabaianinha 101.970 118.440 136.363 145.985 162.920 209.042 5.372,44 
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atividade absorve um número muito grande de famílias que tem nela a sua principal fonte de 

renda. 

A cidade que já foi alvo dos olhares do Brasil e até do mundo em função do grande 

número de anões que habitam seus povoados (há registros de mais de duas centenas de anões, 

no ano de 2011), também se destaca pela qualidade da argila presente em seu solo. Por conta 

disso, atualmente há mais de uma centena de cerâmicas de médio e grande porte (destaque 

para a produção de telhas e blocos), oferecendo milhares de empregos diretos e 

comercializando com todo o país. 

 O povoado rural de Poxica, em Itabaianinha, abriga a cerâmica utilitária artesanal, 

localizado a 7km da sede do município, que nos anos 70 usava 100% da mão de obra 

feminina da região na produção da conhecida ―louça de Itabaianinha‖. Assim são 

carinhosamente chamados os utensílios produzidos pelas mãos dos artesãos da cerâmica de 

Itabaianinha. Ao longo dos anos sua comercialização vem sendo feita principalmente por 

atravessadores, o que explica a sua dispersão por diversos estados do Nordeste, 

principalmente na Bahia. É muito comum ver a ―louça de Itabaianinha‖, sendo vendida nas 

feiras dos municípios baianos, a exemplo de Irará, Feira de Santana e Salvador, sobretudo, em 

São Joaquim, feira popular permanente na capital baiana. 

A queda dos preços tem sido uma constante ao logo dos anos, sobretudo por conta da 

ação dos atravessadores que repassam a mercadoria com o objetivo de ganhos e acabam 

pagando valores inferiores aos que poderiam ser alcançados pelos produtores se tivessem 

acesso direto aos mercados, o que tem feito com que muitos trabalhadores migrem para outro 

setor igualmente promissor em todo o município, com destaque para o Povoado Ilha, que é a 

confecção e o bordado. 

Itabaianinha sempre teve sua economia voltada para a agropecuária, principalmente a 

citricultura, a bovinocultura e a cerâmica. Aproximadamente em 1990, uma forte crise 

promoveu grandes abalos nesses setores da economia, comprometendo o município, 

resultando em falta de emprego e de condições dignas de sobrevivência para a sua população. 

Por conta da redução na geração de riquezas locais, o governo municipal da época fez 

parcerias com o Grupo Empresarial Paulista Grippon, em 1996, e a partir desse acordo entre a 

prefeitura e os proprietários do grupo que tinham origem em Itabaianinha, coincidentemente, 

deu-se a viabilização da abertura de uma indústria de confecções no município, o que fez com 

que houvesse uma verdadeira proliferação de pequenas fábricas de roupas masculinas, com o 

intuito de construir meios de sustentação das famílias e da própria economia municipal.  
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Surge então um grande desafio para a população que até então estava acostumada a 

lidar com a terra e a cerâmica, e agora precisava adaptar-se à nova realidade da indústria 

têxtil, produzindo confecção, convivendo com nova regras de cooperação e de convivência, 

novas tecnologias industriais, novos mercados. Com o passar dos dias essa ―novidade‖ foi 

sendo incorporada à vida cotidiana do povo da cidade, as bordadeiras que há muito já 

atuavam começaram a ser demandadas para o trabalho nas pequenas fábricas que surgiam às 

dezenas e atualmente Itabaianinha convive com as múltiplas realidades, envolvendo a 

cerâmica, a terra, a confecção, o bordado, o comércio e o serviço.  

De acordo com pesquisa efetuada por Zambrana et. al. no ano de 2012, o Arranjo 

Produtivo de Itabaianinha contava com 17 indústrias formais e 250 unidades informais, sendo 

100% de microempresas que juntas forneciam 71 empregos formais diretos, isso no APL de 

confecções e bordados. As fabriquetas empregam principalmente jovens e as senhoras que 

bordam são utilizadas como uma espécie de ―terceirizadas‖, contribuindo com a fase final da 

produção. As figuras 19, 20 e 21 retratam um pouco dessa realidade. 

A produção de confecção e bordado de Itabaianinha atende ao comércio local, de 

Tobias Barreto e outras localidades de Sergipe; à Bahia, ao Piauí, mas a maioria das peças é 

levada de automóvel ao comércio de outro estado brasileiro, o Maranhão, segundo 

informações dos proprietários das fábricas que participaram da pesquisa, pois alegam que a 

aceitação das peças é muito maior que aqui no estado sergipano, bem como na Bahia e Piauí, 

pois não há concorrência naquele estado e a população sente necessidade dessas peças (Figura 

22).  

 
Figura 19 - Fábrica no Povoado Ilha – Itabaianinha/SE 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 
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Figura 20 - Parte do estoque de um dia de trabalho em uma Fábrica do Povoado  

Ilha, em Itabaianinha/SE 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

Autor: Moacir Araújo de Sousa. 
 

 
Figura 21 – Bordadeira atuando em peças para as fábricas – Povoado Ilha, em Itabaianinha/SE 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 
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Figura 22 – Mapa Brasil - Fluxo da produção de bordados do Povoado Ilha, em Itabaianinha/SE. 

Fonte: Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 

Organização: Moacir Araújo de Sousa e Diana Mendonça Carvalho (2013). 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 O método como caminho para o conhecimento e orientação da pesquisa.  

 

 

Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, dentre outras coisas, método 

significa ―caminho para chegar a um fim‖, ou ainda, ―caminho pelo qual se atinge um 

objetivo‖. Pode-se dizer, então, partindo desses pressupostos, que método científico é o 

caminho percorrido pelo pesquisador em busca de verdades científicas. 

De acordo com Japiassu & Marcondes (1990),, a palavra método deriva do grego e é 

formada por meta (por, através de) e hodos (caminho). Assim, para eles, método é definido 

como ―conjunto de procedimentos racionais, baseados em regras, que visam atingir um objetivo 

determinado. Por exemplo, na ciência, o estabelecimento e a demonstração de uma verdade científica.‖ 

Uma breve análise da literatura já é suficiente para encontrarmos inúmeras definições 

de método científico, elaboradas por diversos autores, com classificações dos mais variados 

tipos, como por exemplo, método dedutivo, método indutivo, fenomenológico, axiomático, 

dialético, hermenêutico, de análise-síntese, dentre outros. 

Buscando a concepção de uma metodologia de ensino do pensamento geográfico, 

Sposito (2004) discute o método científico, considerando-o em sua dimensão filosófica, 

partindo do pressuposto de que 

 

o método não pode ser abordado do ponto de vista disciplinar, mas como 

instrumento intelectual e racional que possibilite a apreensão da realidade 

objetiva pelo investigador, quando este pretende fazer uma leitura dessa 

realidade e estabelecer verdades científicas para a sua interpretação. (p. 23) 

 

Desse modo, considera que a crise de paradigmas que vivemos hoje é fruto da fusão 

simplificadora entre método e disciplina e nos adverte para o fato de que o método científico 

não se constitui de forma simples e desconectada da realidade, envolvendo doutrinas, leis, 

teorias, conceitos etc, mas desenvolve a discussão sobre questões que conduzem à reflexão 

acerca da pertinência e da necessidade de se repensar, todos os dias o que se produz 

cientificamente. 
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Assim, podemos afirmar que a ciência pode ser vista como o método científico em 

funcionamento e que não busca verdades absolutas. A verdade científica é, dessa maneira, 

provisória, tomada por empréstimo da natureza e da forma como ela nos apresenta ser. 

Concluindo, as verdades científicas de hoje podem, amanhã, ser negadas, lapidadas ou 

reformuladas. Vale, nesse sentido, citar Mesquita Filho (2004) que diz: 

Se chegaremos ou não, por métodos científicos, à verdade absoluta, é um 

questionamento que a ciência não está aparelhada para responder. E talvez 

nunca esteja, o que não nos impede de que continuemos procurando pela 

verdade (p. 09) 

 

Ao afirmar que ―indução e dedução são procedimentos da razão e não métodos 

diferenciados e com identidade própria‖, Sposito (2004) assume uma posição de escolha de 

três diferentes métodos, apenas, que segundo sua análise, apresentam as características de um 

método científico, com leis e categorias, e se relacionam historicamente com os 

procedimentos específicos e teorias disseminadas pela comunidade científica. São eles: 

hipotético-dedutivo, fenomenológico e dialético.  

Tomando como referência Japiassu & Marcondes (1990, p. 93), entende-se como 

hipotético-dedutivo o método que permite a construção de uma teoria que formula hipóteses a 

partir das quais os resultados obtidos podem ser deduzidos e com base nos quais se podem 

fazer previsões que, por sua vez, podem ser confirmadas ou refutadas. Esse método tem suas 

raízes no pensamento de René Descartes (1596-1650), que procurou estabelecer um método 

universal baseado no rigor matemático e na razão. 

Este estudo foi orientado pelo método hipotético/dedutivo e, segundo tal método, o 

real é descrito por meio de hipóteses e deduções. O objeto prevalece sobre o sujeito, ou seja, o 

objeto estudado é posicionado a montante, influenciando o pesquisador e os seus 

conhecimentos, mesmo que a neutralidade científica seja pressuposto básico. 

Por fim, é importante registrar que cada indivíduo tem uma forma singular de produzir 

e apreender conhecimento, de ver o mundo, de processar as informações disponíveis, de ser. 

Desse modo, através do caminho que escolhermos para buscar a nossa verdade, tenha ele o 

nome de método ou outro qualquer, devemos prosseguir rumo à evolução, ao progresso, 

dando a nossa melhor contribuição para o crescimento da ciência. 

Que possamos, de fato, como propõe o professor Sposito, abraçar o ato de conhecer e 

os diferentes níveis do conhecimento com o desejo de atender o porquê (elucidar razões 

históricas do tema pesquisado), o quando (examinar o contexto em que as ideias se deram), o 

onde (compreender a relação entre os fatos e os lugares), e o para quê (exprimir a angústia da 
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civilização que busca, em meio a tanto avanço tecnológico, um sentido mais livre e igualitário 

para a vida). 

  

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

 

A palavra metodologia tem suas raízes etimológicas na Grécia, originando-se do termo 

grego méthodos + log + ia, que traduzido surge como ―a arte de dirigir o espírito na 

investigação da verdade‖. 

Segundo Chris Rohmann (2000, p. 272), que escreveu ―O Livro das Ideias‖, entende-

se por metodologia científica o método de investigação baseado na indução, que parte de 

provas empíricas e da investigação experimental de hipóteses teóricas; nesse sentido, qualquer 

conhecimento válido precisa apoiar-se nos testes e na confirmação, e sua meta é alcançar 

resultados objetivos, relativamente livres de palpites e da influência de preconceitos pessoais 

ou culturais. Esses princípios metodológicos, elaborados à época da revolução científica dos 

séculos XVI e XVII, constituem ainda hoje a base de grande parte das pesquisas nas ciências 

naturais e sociais. 

René Descartes, com o preceito ―duvidar de tudo‖ e a aplicação dos princípios 

matemáticos aos problemas filosóficos, proporcionou grande parte do alicerce para seu 

desenvolvimento posterior e contribuiu para a ideia de que os métodos empíricos podem 

chegar à verdade fundamental. Nesse mesmo período, Francis Bacon esboçou o que se 

tornaria a base estrutural da metodologia científica em seu Novum Organum (1620). De 

acordo com o método baconiano, síntese do empirismo e da indução, os dados oriundos de 

observações minuciosas e de experiências criteriosas, são registrados, comparados e 

analisados para produzir hipóteses funcionais, que são, então, exaustivamente testadas. 

Rohmann (2000) nos diz ainda que, embora o método dos cientistas da época de 

Descartes e Bacon fosse coletar e analisar todo e qualquer dado discernível que contivesse 

informações importantes a respeito de um tema qualquer, os pesquisadores modernos 

mostram-se inclinados a optar por um aspecto específico de determinado fenômeno, e a 

elaborar uma experiência para investigá-lo. 

Segundo ele, a ciência do século XX alterou os pressupostos tradicionais da 

metodologia científica de duas maneiras importantes. O método hipotético-dedutivo de Albert 

Einsten – para quem as teorias não eram generalizações da experiência, mas ideias criativas 
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que produzem deduções sujeitas a exames experimentais – aboliu a ideia de que as hipóteses 

só podem ser extraídas da observação; e a indeterminação inerente à mecânica quântica 

perturbou ainda mais o ideal da objetividade perfeita. 

Assim, no método científico, a hipótese é o caminho que deve levar à formulação de 

uma teoria. O pesquisador, diante de sua hipótese, tem dupla missão: explicar um fato e 

prever outros acontecimentos dele decorrentes. A hipótese deverá ser testada através de 

experiências e, se os resultados alcançados nessas experiências pelos pesquisadores 

comprovarem a hipótese, esta será aceita como uma teoria. 

Essa discussão nos remete ao postulado fundamental que diz: ―se em dadas condições, 

um determinado fenômeno, sempre que pesquisado, se repetiu, é de se admitir que em futuras 

verificações o mesmo suceda‖. 

Reportando-nos à indução, esta se constitui no alicerce da metodologia científica. 

Porém, vale estabelecer um paralelo entre dedução e indução, como proposto por Rohmann 

(2000, p. 95), considerando-os como os dois lados da faculdade da razão, opostos, mas 

complementares na busca por conclusões legítimas. 

Marilena Chauí (2002) concebe o método como ―ciência universal da ordem e da 

medida, podendo ser analítico ou sintético‖, considerando-o dedutivo pelos racionalistas 

intelectuais, que vão das ideias às sensações (do geral para o particular) e indutivo pelos 

racionalistas empiristas, que fazem o caminho contrário, indo das sensações às ideias (do 

particular para o geral). 

O racionalismo dedutivo tem como forma clássica o silogismo, no qual se deduz uma 

conclusão necessária partindo-se de duas premissas aceitas: se todos os patos são bons 

nadadores e Marrequinho é um pato, então Marrequinho é um bom nadador. 

Já o raciocínio indutivo, depende totalmente da experiência, ao contrário do dedutivo, 

que é um processo puramente mental, independente da experiência. No caso do Marrequinho, 

pode-se observar que ele nada bem e que todos os patos observados também o fazem. Logo, 

há a grande probabilidade de que nadar bem seja uma característica dos patos em geral. 

A guisa de conclusão dessa análise do raciocínio, é necessário salientar que os 

conhecimentos advindos da indução são sempre condicionais, já que não se pode chegar com 

segurança a um universal por meio de indução: um pato que não nade, por exemplo, jogaria 

por terra a conclusão. A dedução parece mais vantajosa visto que suas respostas, se deduzidas 

com exatidão, são indiscutíveis. A indução, embora menos decisiva, é geralmente mais útil, 

por ser capaz de gerar novas informações, em vez de simplesmente explorar aspectos de 
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conhecimentos já existentes. De qualquer modo, como já dito por Rohmann, são dois lados da 

razão, opostos, mas complementares na busca do conhecimento. 

Nesse sentido, com o a intenção de atender à complexidade da pesquisa, satisfazer 

seus objetivos e, ainda, dar respostas à hipótese levantada, a organização dos procedimentos 

metodológicos se deu em etapas, descritas a seguir, nominadas Gabinete, Campo e Síntese. 

Na etapa Gabinete, foram adotados os seguintes procedimentos: 

a) Levantamento bibliográfico: foi efetuada consulta a uma diversificada e 

ampla literatura, com vistas a construir uma sustentação teórica rica e capaz de 

atender aos pressupostos da pesquisa. 

b) Consulta a Instituições como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE/SE); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia (SEDETEC); Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPLAN); Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e 

da Promoção da Igualdade Social (SETRAB/SE); Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE); Centro de Arte e Cultura J. Inácio na Orla de Atalaia em 

Aracaju/SE; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Departamento 

de Economia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Secretaria de Estado do 

Planejamento (SEPLAN-SE), dentre outros aqui não citados. 

c) Levantamento cartográfico: consulta e análise de mapas diversos com o 

objetivo de identificar e delimitar os municípios e os povoados escolhidos para 

elaboração do trabalho de campo.  

Na etapa Campo, a trajetória foi constituída de: 

a) Aplicação de questionários semiestruturados junto às bordadeiras dos 

municípios selecionados; 

b) Realização de entrevistas junto a atores diversos como presidentes de 

associações; Consultores do SEBRAE; gestores públicos estaduais envolvidos com 

a produção e comercialização dos bordados; comerciantes; ―controladoras da 

produção‖ (senhoras bordadeiras que centralizam a produção em alguns municípios 

como Cedro de São João e Tobias Barreto, especificamente no Povoado Capitoa); 

proprietários de fabriquetas de confecção e sacoleiras. 

c) Registro fotográfico para documentar peças do bordado, imagens das 

bordadeiras no exercício da atividade, formas e condições de trabalho das 

bordadeiras, habitação das bordadeiras, instrumentos de trabalho, entre outros. 
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Na etapa Síntese, foram analisados os dados coletados no trabalho de campo, 

elaborados gráficos e tabelas, construídos mapas para demonstração das redes e dos fluxos 

que se relacionam com a produção dos bordados, comprovada a hipótese levantada com base 

na análise desses dados e respondidos os questionamentos que nortearam a conduta 

metodológica do presente estudo. 

O percurso metodológico trilhado durante a elaboração da pesquisa, da sua concepção 

às conclusões chegadas após a análise dos dados com base na fundamentação teórica, está 

descrito, com propriedade, na figura 23.  

  



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 

Fluxogramas 

Tabelas 

Quadros 

Mapas 

Quantitativo - análise estatística: 

descritivo e inferencial. 

Qualitativo: análise de conteúdo 

e de discurso. 

Técnicas cartográficas e 

estatísticas. 

Método de interpretação 

Misto (quantitativo e qualitativo). 

Análise e interpretação dos dados. 

Conclusões e sugestões. 

Produtores e 

Artesãos. 

Empresários 

Líderes de 

Associações 

Fornecedores 

Compradores 

Entrevistas 

estruturadas

Visitas aos 

APL. 

Registro de 

imagens 

(fotos e 

vídeos). 

Ordenação e tabulação dos dados. 

SEBRAE 

IBGE 

Departamento Economia 

UFS. 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E TERRITORIALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE BORDADOS EM SERGIPE. 

Abordagem metodológica. 

Método de Pesquisa. 

Revisão bibliográfica. Categoria de análise: 

Território 

Levantamento de dados 

Secundário Primário 

Figura 23 - Mapa Metodológico. Organização: Moacir Araújo de 

Sousa (2012). 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 
O USO DO TERRITÓRIO: ABORDAGENS E CONCEPÇÕES 

 

 



89 
 

3 O USO DO TERRITÓRIO: ABORDAGENS E CONCEPÇÕES 

 

 

3.1 Território: uso, identidade e relações de poder.  

 

 

De acordo com Jean Gottmann, (1973), a ideia de território já existia e era debatida no 

século XV, relacionada às questões políticas inerentes à época, como a dominação de uma 

determinada área de terras, a exemplo do que ocorreu em cidades da Grécia e de Roma, que 

detinham soberania territorial, ideia reforçada no século XVI com a difusão mais intensa das 

teorias políticas, caracterizando ainda mais a noção de soberania como um atributo dos 

Estados, dos Reinos. Considerando a forma como se constitui o território e os fins para os 

quais ele é criado, fica clara a estreita relação existente entre território e capitalismo, ambos 

promovendo a satisfação mútua. 

Com a expansão das conquistas europeias e a ocupação do chamado Novo Mundo, 

representado por ―novos territórios‖ ocupados e dominados para exploração por parte da elite 

dominante na Europa, à época, o território passa a ser entendido como uma possibilidade de 

investimentos econômicos, deixando assim o seu caráter original de abrigo do homem, 

fomentando, desse modo, a liberdade de competição entre as nações poderosas, sobretudo já 

nos séculos XVII e XVIII. 

Assim, evidencia-se fortemente a relação do território à relação de poder, 

considerando que as ―conquistas‖ territoriais representavam a ocupação, a apropriação, a 

administração das áreas ocupadas incluindo a gestão direta da arrecadação de tributos, 

costumes, leis e línguas, por parte de quem ocupava essas áreas de terra, que eram 

denominadas ―territórios ocupados‖. 

Maquiavel (2010) em sua obra universal, O Príncipe, talvez a mais lida pelo mundo 

afora, já refletia sobre a conquista de novas áreas de terras, ensinando inclusive como 

conquistar os principados, fornecendo ainda elementos que orientam, além dessa conquista, 

como manter-se no poder. 

Era, desse modo, apregoado por ele o fim da tradição secular da ordem de ligação do 

poder com a força e a vontade divina, já que as ―conquistas‖ representavam terras anexadas às 

heranças recebidas pelos príncipes ou, em alguns casos, essas terras conquistadas, 

unicamente, eram a própria herança, repassada pelos reinos aos seus herdeiros. 
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Jean Gottmann, (1973), também ressalta que nesse momento as ciências se instituem 

juntamente com as novas práticas de apropriação e dominação territorial, com os novos 

desenhos sociais, tendo como exemplos as revoluções americana e francesa, resultado da 

definitiva e decisiva ligação entre soberania territorial e a população nacional, estabelecida 

sobre as bases do território nacional, cada vez mais integrado ao sistema internacional. 

Concluindo, o autor diz: 

E é o progresso tecnológico, no entendimento de Jean Gottmann, que 

determina a morte da função de abrigo e proteção da soberania territorial do 

Estado. Os meios de comunicação e as invenções beligerantes articulam 

Estados, ameaçando-os, condicionando uma nova ordem, que é global e 

plural, porém, sem eliminar o território nem o Estado. Agora, os territórios, 

com novos significados, estão justapostos através das fronteiras e 

relacionados, política e geograficamente, no nível internacional, no qual, há 

uma fluidez e uma complementaridade moderna. (p. 29) 

 

De acordo com Raffestin (2003), os campos onde são travadas as relações sociais é o 

próprio campo de poder, que organiza os elementos e as configurações. Para ele, são essas 

relações, prenhes de disputas de poder, que cristalizam os territórios e as territorialidades. 

O autor vê o território como ―a cena do poder e o lugar de todas as relações‖ (p.58). 

Assim, pode-se entender o território como um lugar de relações a partir da apropriação e 

produção do espaço geográfico, utilizando-se energia e informação, que assume um novo 

significado (o de controle), mas sempre relacionado ao controle e à dominação social. 

Analisando a importância da relação sociedade/espaço, nos deparamos com a 

concepção de território, o que nos faz pensar acerca do entendimento de sua concepção, desde 

as ideias originais, relacionadas ao controle, à dominação, ao Estado, ao poder, até os tempos 

mais atuais, quando o território passa a ser também entendido como resultado de uma 

construção social, cujos construtores são dotados de um identidade própria que acaba sendo 

emprestada ao território por eles criado. 

Haesbaert (2002), ao discutir território, reporta-se a duas grandes vertentes 

interpretativas que sempre se opuseram quando utilizadas na compreensão do conceito de 

território. 

A primeira, denominada de naturalista, compreende o território no seu sentido físico, 

material, inerente ao próprio homem como se fosse uma extensão de si próprio, o que é 

justificado pela necessidade que o indivíduo tem do território onde habita e dos seus recursos, 

para a própria sobrevivência biológica. Pensando desse modo, muitos defenderam a tese de 



91 
 

que o crescimento de uma civilização e de seu espaço vital estaria diretamente relacionado à 

expansão territorial. 

O autor destaca que há uma variação dessa corrente naturalista ligada à terra, que 

envolve o campo dos sentidos e da sensibilidade humana, moldados particularmente pela 

natureza ou pela paisagem ao seu entorno. Para ele, essa vertente ―sobrevaloriza e 

praticamente materializa uma ligação afetiva, emocional, do homem com seu espaço‖. 

Assim, o território seria tanto um imperativo para a sobrevivência física do indivíduo, 

mas, ainda, principalmente, para que haja o equilíbrio e a harmonia homem-natureza, onde 

cada grupo social estaria enraizado a um lugar ou a uma paisagem, considerando a sua 

identificação com esse lugar e com essa paisagem. 

A segunda vertente, num lado completamente oposto, denominada de etnocêntrica de 

território, ignora qualquer relação sociedade-natureza, como se o território prescindisse a toda 

―base natural‖, sendo apenas uma construção humana, social. 

Nesse sentido, essa construção do território pelo homem poderia se dar tanto de um 

domínio natural sobre o espaço, decorrente do uso do poder de uma classe econômica e 

politicamente mais forte sobre outra; quanto de sua apropriação simbólica, a partir da 

identidade que cada grupo cultural ―livremente‖ construísse no espaço onde vive. 

Prosseguindo a discussão, Haesbaert (2002) aponta a convergência dessas duas 

vertentes antagônicas acerca da concepção do território, caracterizada pelo fato de que ele é 

visto bem mais dentro das dimensões política e cultural do espaço, do que em sua dimensão 

econômica, embora a vertente naturalista trate da questão econômica quando se refere ao 

território como fonte da sobrevivência humana. 

Diz ainda que: 

Embora não esteja implícita aqui nenhuma defesa da separação dessas 

esferas – muito pelo contrário, consideramos que elas jamais podem ser 

vistas isoladamente – não há dúvida de que, tradicionalmente, a concepção 

de território sempre esteve mais próxima das ideias de controle, domínio e 

apropriação (políticos e/ou simbólicos) do que da ideia de uso ou de função 

econômica. (p.119) 

 

Entretanto, o debate continua em torno do que é realmente território, fomentado pelas 

diversas ideias defendidas por inúmeros autores, ora associando-o ao poder, à dimensão física, 

ao controle e uso; ora associando-o à formação de laços de identidade social. 

Sintetizando o seu pensamento, Haesbaert (2002) afirma que território é produto de 

uma relação desigual de forças, que envolve o domínio ou controle político-econômico do 
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espaço e sua apropriação simbólica, que em um momento se conjuga e se reforçam 

mutuamente e, em outro, se desconectam e são contraditoriamente articulados. 

Para o autor, 

Essa relação varia muito, por exemplo, conforme as classes sociais, os 

grupos culturais e as escalas geográficas que estivermos analisando. Como 

no mundo contemporâneo vive-se concomitantemente uma multiplicidade de 

escalas, numa simultaneidade atroz de eventos, vivenciam-se também, ao 

mesmo tempo, múltiplos territórios. Ora somos requisitados a nos posicionar 

perante uma determinada territorialidade, ora perante outra, como se nossos 

marcos de referência e controle espaciais fossem perpassados por múltiplas 

escalas de poder e de identidade. Isto resulta em uma geografia complexa, 

uma realidade multiterritorial (ou mesmo transterritorial) que se busca 

traduzir em novas concepções, como os termos hibridismo e ―glocal‖, este 

significando que os níveis global e local podem estar quase inteiramente 

confundidos. (p. 121) 

Para Harvey (1992, p. 57) nesta fase de acumulação flexível, o território é um recurso 

fundamental na realização desse processo, garantindo não apenas a segurança para as 

personificações do capital, mas principalmente a possibilidade de inseri-lo nas múltiplas 

relações comerciais, institucionais e financeiras, quando da existência de um poder estatal de 

forte influência nas relações entre países, grupos e blocos econômicos. Na mesma linha, 

Santos (2002, p. 15) enfoca o ―território rede‖, enfatizando a existência da transnacionalidade 

ao afirmar que ―a interdependência universal dos lugares é a nova realidade do território‖. 

Haesbaert (2004, p. 01), enfoca o caráter duplo da origem do território: o enfoque 

material e simbólico. O primeiro, caracterizado pela natureza funcional do território e que 

inspira dominação e subordinação em um verdadeiro exercício do poder político sobre o 

espaço politicamente delimitado. E no caráter simbólico, em face da apropriação garantida 

pela dominação e da possibilidade de realização do excedente. Entende-se que a concepção do 

autor visa abordar a natureza contraditória da ação do capital sobre o território como espaço 

de dominação em seu local de trabalho e simultaneamente da territorialização dos mercados, 

que nada mais é do que garantir o domínio na venda de seus produtos ou serviços com a 

menor competição possível e maior geração de excedente. 

Assim, a concepção de território é cada vez mais discutida, pois se trata de uma 

construção social para além da configuração do Estado Nacional ou territorial, ou seja, àquela 

juridicamente organizada com base no exercício do poder, sejam países ou territórios estatais. 

Como ressalta Souza (1995, p. 81) o território não precisa nem deve ser reduzido a essa escala 

ou à associação com a figura do Estado. Territórios existem e são construídos e 

desconstruídos nas mais diversas escalas. 
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Santos (2001, p.22) discute o território enfatizando que o importante para a 

compreensão da sociedade não é entendê-lo enquanto categoria de análise, mas acima de tudo, 

pensá-lo como algo que é utilizado por atores sociais que dele dispõem com vistas à satisfação 

de suas necessidades ignorando quaisquer outras razões que possam orientar esse uso. Então, 

―o território se torna um conceito utilizável para a análise social quando o consideramos a 

partir do seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que 

dele se utilizam‖ (Santos, 2001, p.22). 

Sposito (2004, p.16) ao enumerar as ideias que, segundo ele, devem ser consideradas 

quando da compreensão do conceito de território, em primeiro lugar nos chama à atenção para 

a relação sujeito-objeto, onde o sujeito se personifica no pesquisador que, inegavelmente, está 

carregado de componentes ideológicos e vai trabalhar esse conceito sob a sua ótica 

predominante. Do mesmo modo, quem ler esse conceito elaborado pelo pesquisador, ao 

decodificá-lo, utilizar-se-á de seus valores, suas ideias e, aí, assume a posição de sujeito, 

diferente daquele que elaborou o conceito, concretizando então uma nova relação frente ao 

conceito, a de objeto-sujeito. 

Haesbaert (2002, p.47), por sua vez, resgata Guattari (1986) que diz que o território 

envolve uma ―ordem de subjetividade individual e coletiva‖, refletida na possibilidade de os 

grupos manifestarem articulações territoriais de resistência, em contraposição ao ―espaço 

liso‖, homogeneizante, imposto pela ordem social e política dominante. 

Essa discussão sobre subjetividade, sujeito-objeto-sujeito, componentes ideológicos da 

política dominante, nos remete também, quando da análise do uso do território, a questões 

como globalização da economia, poder econômico, política das grandes empresas, utilização 

dos lugares coletivos para satisfação de interesses individuais, tudo isso sob uma base 

ideológica que se encarrega da construção da ideia de um ―pensamento único‖, universal, 

difundindo o conceito que afirma que os lugares devem ser ao mesmo tempo locais e globais. 

Assim, como retrata Santos (2001, p.29), a ideia de que ―o acontecer mundial é 

conhecido‖ nada mais é do que uma fábula, visto que ele só seria de fato conhecido se a 

grande imprensa, que é capaz de invadir todos os lares para disseminar informações, nos 

entregasse a realidade tal qual é, integralmente, o que não acontece. Na verdade, o que é 

difundido entre os povos é a realidade construída pela subjetividade daqueles que detêm o 

poder econômico; assim, obviamente, a que mais lhes convém.  

Dessa maneira, a relação ―sujeito-objeto-sujeito‖ para Sposito (2004, p.16), bem como 

a ideia da ―ordem de subjetividade individual e coletiva‖, defendida por Guattari (1986), se 

anulam frente ao poder das grandes empresas que, como analisa Santos (2001, p.29): 
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Elas escolhem as frações do mundo em que desejam atuar e as fragmentam 

ainda mais. Isso pouco lhes importa. O que significa que os atores que 

movem o chamado mundo globalizado, de um lado, não são globais, e, de 

outro lado, são cegos. Cegos para o que está em torno deles, porque a ação 

das firmas multinacionais e internacionais é indiferente aos contextos em 

que se inserem, pouco se incomodando com o resultado de sua presença para 

o que está ao redor. Só pensam em si próprias.  

 
 

Para Santos (2001, p.23), ―a globalização revaloriza os lugares e os lugares – de 

acordo com o que podem oferecer às empresas – potencializam a globalização na forma em 

que está aí, privilegiando a competitividade‖. Nesse sentido, entre território e globalização, 

cria-se uma relação de causalidade em favor dos atores mais poderosos dando ao espaço 

geográfico um importante e inédito papel na dinâmica social, conclui Santos.  

Vale ressaltar que a ideia de globalização dos mercados é muitas vezes confundida 

com a lógica individual das empresas que, em função do seu poder econômico, escolhe os 

lugares aonde vão se instalar, não importando o fato de, se necessário, romperem fronteiras 

entre países, mesmo distantes de sua base controladora. Isso se torna mais fácil considerando 

que o mundo tem sido levado à concepção de um ―pensamento único‖, tido como necessário à 

adequação ao atual mundo contemporâneo, pós-moderno, globalizado, fragmentado. 

Com essa concepção, os atores hegemônicos criam e difundem a ideia de um território 

inerte (RIBEIRO, 2003, p.37), capaz de destruir a compreensão da realidade que envolve o 

uso do território e que se esconde nessa fantasia. A autora afirma que o território é usado e 

praticado, citando Santos (2001, p.19): 

 

Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o 

sentido da palavra territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que 

nos pertence...esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça 

humana e prescinde da existência do Estado. Assim, essa ideia de 

territorialidade se estende aos próprios animais, como sinônimo de área de 

vivência e de reprodução. Mas a territorialidade humana pressupõe também 

a preocupação com o destino, a construção do futuro, o que, entre os seres 

vivos, é privilégio do homem.  

 

Assim, conclui Ribeiro (2003, p.59), na territorialidade especificamente humana, 

soberania e autonomia se articulam de forma indissociável, do mesmo modo que tempo e 

espaço, emoção e razão, liberdade e necessidade. 

Em torno da discussão da ideia do território usado, o que fica claro é o fato de haver 

um uso privilegiado do território por parte de forças hegemônicas que comandam 
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verticalmente o território e a vida social, ficando o Estado, nessa relação, com o papel de 

coadjuvante (Santos, 2001, p.23) ou de testemunha, apenas. Desse modo, o que se percebe é a 

fragmentação do território, para que os interesses individualistas das grandes empresas sejam 

satisfeitos. 

Santos (2002, p.263) nos leva ainda a refletir acerca de como se dá o processo de 

apropriação e uso do território a partir da ideia do mandar e do fazer, associada à ―rapidez‖ ou 

à ―lentidão‖ dos lugares frente às questões que se apresentam no mundo atual. 

 

Em princípio, os espaços da rapidez são, do ponto de vista material, os 

dotados de maior número de vias (e de vias com boa qualidade), de mais 

veículos privados (e de veículos mais modernos e velozes), de mais 

transportes públicos (com horários mais frequentes, convenientes e precisos 

e também mais baratos). Do ponto de vista social, os espaços da rapidez 

serão aqueles onde é maior a vida de relações, fruto da sua atividade 

econômica ou sociocultural, ou então zonas de passagem, respondendo a 

necessidades de uma circulação mais longínqua. Os espaços da rapidez e os 

da lentidão se distinguem também em função da importância da divisão do 

trabalho, sobretudo quando ela é interna à região, e também da variedade e 

da densidade dos consumos. 

 

A citação acima mostra claramente como se comportam os espaços, com rapidez ou 

lentidão, dependendo de suas condições econômicas e socioculturais, aliadas ainda à ideia 

defendida por esse mesmo autor, que compara o que ele próprio identifica como espaço da 

rapidez e espaço da lentidão, com a noção de espaço do mandar e espaço do fazer. 

Essa discussão nos reporta a outras questões levantadas por Santos (2001, p.265) em 

relação ao uso do território. A competitividade, bastante acirrada nessa era da globalização da 

economia, tem sido a força motriz que impulsiona os investidores do mundo inteiro na busca 

por lugares onde possam desenvolver a produção, lugares que se tornem vias de escoamento 

dessa produção e, ainda, lugares que sejam consumidores em potencial dessa produção. 

Desse modo, o território vai sendo construído e utilizado pelos detentores do poder 

econômico, em parceria com os atores locais que são ―usados‖ pela força do capital, com as 

empresas e, ainda, com um considerável auxílio dos poderes políticos instituídos, fazendo 

assim com que se tornem cada vez mais apropriados para o fomento da produção capitalista, 

geração de excedente e, consequentemente, favorecendo a elevação em grandes níveis dos 

resultados. 
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3.2 Trilhando os caminhos da territorialidade e da territorialização. 

  

 

Segundo Saquet (2011), um dos grandes dilemas da geografia enquanto ciência é a 

diferenciação dos conceitos de espaço e território, somando-se a essa busca constante a noção 

de territorialidade, presente em livros, dissertações, teses e artigos como área, conjunto, 

totalidade e delimitação. De outro modo, a territorialidade é também concebida inicialmente 

por diversos e célebres autores da Geografia, a exemplo de Claude Raffestin, Robert Sack e 

Giuseppe Dematteis, dentre outros, como relações sociais e de apropriação.  

 Saquet (2010, p.129), descreve a territorialidade como sendo ―as relações diárias, 

momentâneas, que os homens mantêm entre si, com sua natureza interior e com sua natureza 

inorgânica, para sobreviverem biológica e socialmente‖. Adentrando nessa concepção, o autor 

vai mais adiante em sua interpretação do conceito, relacionando-o com a própria vida diária 

do homem e nos diz que: 

 

A territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, seja no 

espaço do trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola etc., resultado e 

determinante do processo de produção de cada território, de cada lugar; é 

múltipla e, por isso, os territórios também o são, revelando a complexidade 

social e, ao mesmo tempo, as relações de dominação de indivíduos ou 

grupos sociais com uma parcela do espaço geográfico, outros indivíduos, 

objetos, relações. (p. 129) 

 

 

 Desse modo, o autor concebe a territorialidade potencializada em estratégia de 

organização política e luta por desenvolvimento, na busca da transformação da realidade com 

maior justiça social, na tentativa de potencializar a autogestão, a recuperação e a preservação 

ambiental, dando ao território, antes mesmo de qualquer outra interpretação, o caráter de 

espaço de organização e luta, de exercício da cidadania e do caráter participativo da gestão do 

diferente e do desigual. 

 Nesse sentido, a afirmação do autor aponta para outra realidade que é a da convivência 

simultânea entre o desigual e o diferente, ritmos lentos e mais rápidos, conforme discute 

Santos (2004) acerca dos ―espaços da lentidão e espaços da rapidez‖. Sabe-se que o tempo 

rápido não é manifestado em todo o território brasileiro, bem como não abraça toda a 

sociedade no mesmo momento e com a mesma intensidade, mas envolve os lugares em 

instantes e intensidades distintas, resultando em variadas combinações em cada lugar. 
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 Tanto os territórios quanto as temporalidades são múltiplos e sobrepostos, 

determinados por forças locais e por forças externas, que se relacionam às dinâmicas 

econômica, política e cultural, nos níveis nacional e internacional. Então, diz Saquet (2003): 

―Se o mundo é o que somos, somos o que o mundo é; a história do mundo é a história dos 

lugares e a história dos lugares é a história do mundo‖. (p.130) 

 Assim, o processo de apropriação e produção do território pode ser assimilado com 

base na relação espaço-tempo; no domínio ou controle político; na apropriação simbólica, de 

identidade e afetiva; e, simultaneamente, a dinâmica da economia no processo de reprodução 

da dominação social, onde o Estado e os agentes do capital se fundem de maneira histórica e 

permanente. Pode-se concluir, então, que a apropriação, o controle político e as relações 

simbólicas são processos ligados ao capital, que por sua vez tem sua rotatividade envolvida 

por signos, significados e forças políticas. 

 Como resultado de todo esse processo nasce, cresce e permanece o desenvolvimento 

desigual e combinado entre as atividades relacionadas à produção e, também, entre os 

indivíduos responsáveis por essa produção, já denunciado pela história da humanidade e tão 

bem analisado por autores como Karl Marx, Milton Santos, Marcos Aurélio Saquet, Jean 

Gottmann e outros, mostrando contradições como inovações e não inovações; o mais 

moderno e o tradicional; o tecnológico e o não tecnológico, limitado; a informação e a 

desinformação; a riqueza e a pobreza. 

 Para que possamos entender e apreender os territórios com suas territorialidades é 

necessário que tenhamos conhecimento de sua história, de seus momentos e elementos mais 

significativos, dos seus atores e produtores que vivem as mudanças promovidas pelo capital, 

sem as terem produzido ou desejado. Então, vale citar Saquet (2003), quando relata: 

 

Cada território, independentemente de sua extensão/tamanho/escala, deve ser 

estudado na tentativa de apreensão de suas singularidades, de seus tempos e 

territórios e de suas articulações externas, a partir da dinâmica do nível da 

unidade produtiva e de vida em que se dão as territorialidades e as 

temporalidades, a cristalização das relações do homem com suas naturezas 

interior e exterior e com o seu ser outro. Somente o estudo dos movimentos e 

das contradições, no tempo e no espaço, permite-nos conhecer a 

especificidade da cada lugar, espaço, território. (p. 131) 

 

 Nesse sentido, é a abordagem territorial que nos levará ao caminho das maneiras de 

compreensão dos milhares de processos, redes, rearranjos, heterogeneidades, contradições, 

tempos e territórios, fazendo-nos capazes de contemplar a (i)materialidade do mundo onde a 

vida se processa diariamente e sem esperas. 
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 Em suas abordagens Saquet (2011) apresenta quatro tendências, ou perspectivas de 

abordagem acerca do território e de territorialidade humana, como ele as denomina, que se 

sucedem no tempo histórico e coexistem em alguns momentos e períodos da história da 

humanidade, quais sejam: 

1) A primeira, predominantemente econômica, embasada no materialismo histórico e 

dialético, que concebe a territorialidade como sinônimo das relações de produção 

acompanhadas por forças produtivas, ou seja, como relações de subordinação e 

exploração. Nessa perspectiva, o território é entendido como resultado e, ao 

mesmo tempo, determinante a produção, da circulação e do consumo, o que 

retrata a acumulação de capital. 

2) A segunda, materialista e pautada na dimensão geopolítica, compreende a 

territorialidade com vinculação direta à atuação do Estado-nação e à soberania, 

portanto, as noções de domínio e controle historicamente relacionadas à 

construção e desconstrução dos territórios. Assim, passa a existir uma articulação 

área-fronteira-movimento a partir das relações econômicas, políticas e culturais. 

3) A terceira, de caráter fenomenológico, enfatiza as dinâmicas políticas e culturais 

(simbologia e identidade), entendendo a territorialidade como as relações sociais que 

se centram em percepções, sentimentos, memórias, identidades e representações. 

4) A quarta e última, que se fortaleceu a partir dos anos 1990, é construída sobre as 

bases da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento local. Aqui, territorialidade 

corresponde às relações políticas de governança, sem deixar de envolver processos 

econômicos, culturais e diferentes formas de apropriação e uso do ambiente. 

O autor entende a territorialidade em quatro níveis correlatos, quais sejam: 

1) como relações sociais, identidades, diferenças, redes, malhas, nós, desigualdades 

e conflitualidades; 

2) como apropriações do espaço geográfico, concreta e simbolicamente, implicando 

dominações e delimitações precisas ou não; 

3) como comportamentos, intencionalidades, desejos e necessidades; 

4) como práticas espacio-temporais, multidimensionais, efetivadas nas relações 

sociedade-natureza, ou seja, relações sociais dos homens entre si (de poder) e com 

a natureza exterior por meio de mediadores materiais (técnicas, tecnologias, 

instrumentos, máquinas...) e imateriais (conhecimentos, saberes, ideologias...). 

Conclui Saquet (2011) que ―a territorialidade é processual e relacional ao mesmo 

tempo (p. 78). Desse lado, de acordo com Governa (2005), os estudos sistemáticos sobre 
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territorialidade humana na Geografia surgiram na década de 1970, com os trabalhos de Soja 

(1971), Gottmann (1973) e Malmberg (1980). Entretanto, para Haesbaert (2004), 

desconsiderando-se a abordagem de Gottmann, a primeira grande obra que retrata esse tema 

na Geografia é a de Malmberg (1980). 

Há, porém, uma quantidade expressiva de pesquisadores renomados que revisam e 

atualizam o conceito de território e a abordagem territorial, salientando as características da 

vida de indivíduos e a essencialidade das relações sociais e das territorialidades. Esses estudos 

fornecem, de maneira decisiva, uma substancial contribuição para a superação da concepção 

de território como suporte da sociedade, sem homens, configurado biologicamente por 

animais que controlam e disputam determinadas áreas do espaço geográfico. São eles que 

impulsionam a compreensão do território como estudado e concebido hoje, envolto nas 

relações sociais, na materialidade do espaço, das formas e do poder. 

Entre 1950 e 1980 o território é concebido na Filosofia de maneira renovada, bem 

como em estudos da Geografia, Economia, Antropologia e Sociologia. Nesse período, vários 

estudos foram disseminados no meio científico, dos quais vale destacar Dematteis (1964, 

1967, 1969 e 1970), que vê o território como produto de relações sociais cristalizadas no 

âmbito da família e da complementaridade cidade-campo, ou seja, das territorialidades 

econômicas, políticas e culturais, numa concepção histórico-crítica e relacional; e Gottmann 

(1947, 1952, e 1973), que concebe o território a partir da circulação e da iconografia, numa 

concepção crítica não marxista da geografia. 

Ainda nessa perspectiva de análise do território e nesse mesmo período, outros estudos 

merecem atenção, como o de Deleuze e Guattari (1976/1972), compreendendo o território 

como fluxos, conexões, articulações, codificação e decodificação, numa profícua reflexão 

filosófica embasada na dialética marxista; Quaini (1974, 1976), que discute território com 

base no materialismo histórico e dialético, resultado da organização econômica, cultural e 

política; Indovina e Calabi (1974) e Magnaghi (1976), entendendo o território também com 

base na dialética marxista, resultante das forças e relações produtivas capitalistas que ordenam 

e usam o espaço transformado em território; Bagnasco (1977 e 1978), que vê o território 

como resultado de processos sociais, econômicos, políticos e culturais que diferenciam as 

áreas-territórios quanto ao ritmo e tipo de desenvolvimento e Raffestin (1977 e 1933/1980), 

que estuda o território como produto histórico, material, das relações sociedade-natureza 

realizadas por mediadores semiológicos, técnicos e tecnológicos. Para ele, o território é 

resultado do processo de territorialização e das territorialidades vividas por cada grupo social 

em cada relação espaço-tempo. 
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Na Geografia, de maneira explícita, até o final da década de 1970, além das obras de 

Francesca Governa e Rogério Haesbaert, é também discutida por Dematteis (1964) e Raffestin 

(1977 e 1933/1980), sobretudo por este último ao argumentar em favor de uma Geografia da 

territorialidade. Raffestin (1977) explicita seu entendimento acerca de territorialidade e 

argumenta com base na problemática social, complexa e relacional. Para o autor, a 

territorialidade é equivalente ao espaço vivido e as relações sociais de alteridade e 

exterioridade cotidianas, sendo essa uma das primeiras definições de territorialidade no 

movimento de renovação da Geografia. 

Diante desses estudos promovidos pelos diversos autores acerta de território e 

territorialidade, pode-se concluir, sucintamente falando, que esta está relacionada diretamente 

às relações de poder; econômicas, políticas e culturais; diferenças, identidades e 

representações; apropriações, domínios, demarcações e controles; interações e redes; 

degradação e preservação ambiental; práticas espaço-temporais e organização política, que 

envolvem, evidentemente, as apropriações, as técnicas e tecnologias, a degradação, o manejo, 

os pertencimentos etc. 

Na tentativa de concluir essa discussão acerca do território, com viés na 

territorialidade, é interessante resgatar Saquet (2011) que argumenta destacando as várias 

formas em que ela se manifesta no cotidiano humano, dizendo: 

 

Territorialidades que são efetivadas na família, nas universidades, nas ações 

do Estado, nas fábricas, na igreja, nas ruas, nos bairros, nos mercados, nos 

partidos políticos, nas associações de moradores, enfim, em nossa vida 

cotidiana. Relações que são vividas concomitante e diferentemente com 

ritmos e intensidades distintas. São sentidas e, normalmente, percebidas e 

compreendidas distintamente. Assim são as territorialidades e também as 

temporalidades: vividas, percebidas e compreendidas de formas distintas; 

são substantivadas por relações, heterogeneidades, superposições, interações, 

conflitualidades, movimentos, linguagens, mercadorias, instituições e redes, 

sem se descolarem da natureza interior e exterior ao homem. (p. 17) 

 

Assim, entende-se que as territorialidades em suas dimensões econômicas, políticas e 

culturais são, ao mesmo tempo, resultado, condicionantes e caracterizadores da 

territorialização e do território, num movimento contínuo de desterritorialização e 

reterritorialização. 

Do mesmo modo que as territorialidades determinam cada território e influenciam, ao 

mesmo tempo na sua própria reprodução a partir do território formado, sofrem influências dos 

territórios em cada relação espaço-tempo. 
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3.3 Território e os circuitos da economia. 

 

 

A compreensão da desigualdade existente entre as regiões e que afeta diretamente a 

formação dos territórios pode, sem dúvida, encontrar grandes explicações no estudo dos 

circuitos da economia urbana, discussão que será procedida a seguir. 

 Segundo Santos (2004, p.59), o período atual diferencia-se nitidamente dos 

precedentes, por sua capacidade nova de revolucionarização. Para ele, duas variáveis 

elaboradas no centro do sistema encontram uma difusão generalizada nos países periféricos: a 

informação e o consumo, estando a primeira a serviço do segundo, cuja generalização 

constitui um fator fundamental de transformação da economia, da sociedade e da organização 

do espaço. 

 Nesse sentido, percebe-se cada vez mais, sobretudo nos países do terceiro mundo, a 

informação ―eficiente‖ e veloz promovendo o consumo entre os indivíduos, não só os 

integrantes das classes média e alta, como também aqueles que se enquadram nas camadas 

sociais mais baixas. 

 Assim, Santos (2004, p.37) resgata Furtado (1968) que afirma que a revolução do 

consumo foi acompanhada da deformação de sua estrutura, acarretando novas formas de 

produção e de comércio. ―A escala e as condições das produções dependem dos progressos 

tecnológicos que vêm dos polos‖. 

 Destarte, 

 

A existência de uma massa de pessoas com salários muito baixos ou vivendo 

de atividades ocasionais, ao lado de uma minoria com rendas muito 

elevadas, cria na sociedade urbana uma divisão entre aqueles que podem ter 

acesso de maneira permanente aos bens e serviços oferecidos e aqueles que, 

tendo as mesmas necessidades, não têm condições de satisfazê-las. Isso cria 

ao mesmo tempo diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Essas 

diferenças são a causa e o efeito da existência, ou seja, da criação ou da 

manutenção, nessas cidades, de dois circuitos de produção, distribuição e 

consumo dos bens e serviços. (Santos, 2004, p.37) 

 

 Logo, o domínio da produção, enquanto de um lado o capital gera riqueza e amplia os 

avanços tecnológicos, do outro, a própria modernização tecnológica reduz os empregos na 

agricultura e na indústria, o que faz com que se formem dois circuitos distintos na economia 

dos países subdesenvolvidos. De um lado, como resultado da modernização tecnológica, um 

deles consiste nas atividades criadas em função desses progressos tecnológicos e das pessoas 
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que deles se beneficiam. Do outro, também resultante da mesma modernização, mas de forma 

indireta, o outro circuito diz respeito aos indivíduos que só usufruem parcialmente ou não se 

beneficiam dos progressos técnicos recentes e das atividades a eles ligadas. 

 Assim, conforme Santos (2004, p.41), a economia urbana dos países subdesenvolvidos 

é formada por dois circuitos, que denomina de ―circuito superior‖ e ―circuito inferior‖, 

salientando que há uma notável dependência deste em relação àquele. 

 O autor associa os serviços, a atividade bancária, a administração pública, o comércio 

e indústria de exportação, a indústria urbana moderna, os serviços modernos, os atacadistas e 

transportadores ao ―circuito superior‖, enquanto o ―circuito inferior‖ se constitui pelas formas 

de fabricação não-―capital intensivo‖, pelos serviços não modernos fornecidos ―a varejo‖ e 

pelo comércio não moderno de pequena dimensão. 

 No circuito superior, diz Santos (2004, p.41), pode-se distinguir atividades ―puras‖, 

―impuras‖ e ―mistas‖. São elementos ―puros‖ a indústria urbana moderna, o comércio e os 

serviços modernos, pois são ao mesmo tempo atividades específicas da cidade e do circuito 

superior. São atividades ―impuras‖ a indústria de exportação e o comércio de exportação, 

normalmente instalados na cidade para extraírem benefícios vantajosos do lugar, tendo o 

essencial dos seus interesses manipulado fora da cidade, para onde direcionam seus lucros e a 

sua maior produção. Os bancos funcionam como um elo entre as atividades modernas das 

cidades e as cidades maiores do país e do exterior. Já os atacadistas e transportadores têm 

atividade do tipo misto, visto que têm laços funcionais com os dois circuitos. 

 Extrapolando a enumeração dos elementos que compõem os circuitos, podemos 

entendê-los a partir de dois pontos importantes: o conjunto das atividades realizadas em certo 

contexto e o setor da população que se articula pela atividade e pelo consumo. 

 Buscando caracterizar os dois circuitos da economia urbana, Santos (2004, p.135) 

considera que as atividades devem ser tomadas por análise em seu conjunto e não de maneira 

isolada. Salienta, entretanto, uma diferença que identifica como fundamental entre eles: as 

atividades do circuito superior e as do circuito inferior divergem em relação à tecnologia e 

organização. 

 Segundo o autor, 

 

O fenômeno não é exclusivo dos países que começam agora seu processo de 

industrialização. Ele é geral para todos os países do Terceiro Mundo. É uma 

consequência do progresso tecnológico ocorrido nos países ricos e de suas 

repercussões na organização da produção moderna. 

 



103 
 

 Enquanto o circuito superior utiliza-se de tecnologia importada e de alto nível (capital 

intensivo), o circuito inferior serve-se basicamente de baixo nível tecnológico, ou quase não 

usa tecnologia (trabalho intensivo). 

 As atividades do circuito superior dispõem de serviços como crédito bancário e, 

muitas vezes, as grandes empresas que operam nesse circuito criam e/ou controlam os bancos. 

Já as atividades do circuito inferior são baseadas no crédito pessoal e no baixo capital 

circulante. Enquanto estas trabalham, tanto no comércio quanto na fabricação com pequenas 

quantidades de mercadorias, aquelas operam por grande volume de crédito. 

 No que diz respeito a questão do emprego, o circuito superior agrega um número 

considerável de trabalhadores estrangeiros, de acordo com forte grau de industrialização e 

modernização, ao tempo em que o circuito inferior oferece empregos aos trabalhadores 

nacionais. 

 No que se refere ao sistema de preços, no circuito superior estes são geralmente fixos, 

mesmo em situação de competição oligopólica. No circuito inferior, ―pechinchar‖ é uma regra 

e as margens de oscilação dos preços são muito importantes, sendo a margem de lucro 

bastante reduzida. Se no circuito superior a acumulação de capital é uma condição necessária 

à reprodução das atividades, portanto uma regra contratual formal, no circuito inferior a 

principal questão relaciona-se com a sobrevivência, do que propriamente com a acumulação. 

 A publicidade é a base da atividade do circuito superior, muitas vezes utilizada como 

instrumento para modificar objetos e deformar o perfil da demanda. No circuito inferior a 

publicidade, de acordo com Santos (2004, p.59), não se faz necessária, graças aos contatos 

com a clientela e não seria possível visto que o lucro, além de pequeno, é destinado ao 

sustento do empreendedor e de sua família. No circuito superior a reutilização de bens de 

consumo duráveis é quase nula, enquanto no circuito inferior uma das bases da atividade é 

exatamente a reutilização desses bens. 

 O apoio governamental é uma constante no circuito superior, ao passo que o circuito 

inferior além de não ser apoiado por ações ou políticas governamentais é, em muitos casos, 

perseguido por eles. Enquanto o circuito superior, com sua atividade, tende a controlar a 

economia, em muitas situações intermediado pelo Estado, o inferior tende a ser controlado, 

subordinado, dependente dos segmentos mais dinâmicos da economia. 

O Quadro 03, elaborado pelo professor Milton Santos (2004, p.69), retrata com 

propriedade as características dos dois circuitos da economia urbana, existentes nos ―países 
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subdesenvolvidos‖
4
 onde se percebe o conjunto das variáveis que os diferenciam, com 

destaque excepcional para as duas variáveis onde se concentra o maior volume de 

responsabilidade por essas diferenças: a tecnologia e a organização. 

 

Quadro 03 - Características dos circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos  

 Circuito Superior Circuito Inferior 

Tecnologia Capital intensivo Trabalho intensivo 

Organização Burocrática Primitiva 

Capitais Importantes Reduzidos 

Emprego Reduzido Volumoso 

Assalariado Dominante Não-obrigatório 

Estoques 
Grande quantidade e/ou alta 

qualidade 

Pequena quantidade 

Qualidade inferior 

Preços Fixos (em geral) 

Submetidos à discussão entre 

comprador e vendedor 

(haggling) 

Crédito Bancário institucional Pessoal não-institucional 

 Circuito Superior (cont.) Circuito Inferior (cont.) 

Margem de lucro 

Reduzida por unidade, mas 

importante pelo volume de 

negócios (exceção produtos de 

luxo). 

Elevada por unidade, mas 

pequena em relação ao volume 

de negócios. 

Relações com a clientela Impessoais e/ou com papéis Diretas, personalizadas. 

Custos fixos Importantes Desprezíveis 

Publicidade Necessária Nula 

Reutilização dos bens Nula Frequente 

Overhead capital Indispensável Dispensável 

Ajuda governamental Importante Nula ou quase nula 

Dependência direta do exterior 
Grande (atividade voltada para 

o exterior). 
Reduzida ou nula 

Fonte: SANTOS, Milton. O Espaço Dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos. EDUSP, 2004. 

                                                            
4 Vale salientar que essa teoria foi elaborada pelo autor na década de 1970. Assim, embora as desigualdades 

apontadas por Santos ainda existam e caracterizem muito bem os dois circuitos, mesmo em países como o Brasil 

que tem melhorado bastante sua economia e reduzido índices de itens vitais que comprometem o 

desenvolvimento como os de pobreza, falta de bancarização, déficit de inclusão digital, analfabetismo, má 

qualidade da saúde dentre outros, através de programas e de políticas públicas direcionadas a esse fim como 

linhas de crédito destinadas às camadas sociais mais baixas e até pouco tempo marginalizadas em relação a esses 

serviços; um computador por aluno nas escolas públicas; construção de moradias populares; distribuição de 

renda através de programas sociais do Governo Federal, por exemplo, não há mais uma clivagem tão forte como 

à época em que o autor construiu suas ideias sobre os circuitos da economia. Hoje, ainda encontramos famílias e 

até cidades sem fácil acesso ao consumo de água potável e saneamento, sem escolas, sem Postos de Saúde, com 

moradias em condições sub-humanas, sem acesso a informações e meios de consumo de bens e serviços básicos 

e, ainda, sem nenhum tipo de tecnologia disponível a essas pessoas. Entretanto, mesmo com essas desigualdades, 

há uma interação entre os circuitos, caracterizada, por exemplo, em situações como a compra de uma peça de 

bordado confeccionada por alguém do circuito inferior que é vendida a outra pessoa que faz parte do circuito 

superior, ou, ainda, a compra dos insumos por parte do artesão que vive na zona rural e vai até a cidade fazer 

compras em grandes lojas ou até mesmo em Shopping Center. 
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 Por fim, Santos (2004, p.69, 70) conclui que o circuito inferior busca a sua integração 

localmente, enquanto no circuito superior as atividades realizadas localmente vão integrar-se 

numa outra cidade de nível superior, no país ou no exterior. 

 O autor ainda nos chama à atenção para o fato de que três erros são normalmente 

cometidos quando da análise dos dois circuitos da economia urbana, um fenômeno que ele 

incisivamente traduz como atual, fruto da modernização tecnológica, e que deve ser assim 

estudado. O primeiro consiste no estabelecimento de paralelo entre os fenômenos econômicos 

urbanos que acompanharam a revolução industrial na Europa e aqueles que se percebem no 

processo de industrialização dos países subdesenvolvidos. Em seguida, ele considera abusivo 

assimilar a economia do gueto à do circuito inferior. A similaridade aparente entre esses dois 

fenômenos é enganadora. Por fim, refuta a atitude de confundir a favela com o circuito 

inferior. Em sua discussão, a favela é tratada como um quadro material de vida representativo 

da pobreza, segundo certos critérios. O circuito inferior, diz: ―é um fenômeno econômico 

muito mais amplo, não delimitado geograficamente, e que representa a condição de 

dependência de todo um sistema econômico‖.  

 Nesse sentido, o autor discorda veementemente da denominação ―circuito tradicional‖ 

que outros autores utilizam ao se reportarem ao circuito inferior, embora não veja 

inconveniente na utilização da expressão ―circuito moderno‖ para denominar o circuito 

superior, dadas às suas características de fenômeno atual. Apesar disso, parece-nos clara a sua 

ideia em relação aos nomes dados a esses dois circuitos da economia urbana, quando diz: 

 
Com efeito, essas duas expressões já estão muito carregadas de significados: 

na realidade, a discussão que se estabeleceu aqui e acolá para distinguir o que 

deve se chamar moderno ou tradicional, ainda está longe de chegar a uma 

conclusão. Manter essas denominações seria ainda uma fonte de ambiguidade. 

Além do mais nem sempre é possível datar corretamente as atividades do 

circuito superior, já que o que as define não é exatamente a sua idade, 

comparada à das atividades semelhantes dos países desenvolvidos, mas sua 

forma de organização e de comportamento. Quanto ao circuito inferior, parece 

difícil chamá-lo tradicional, não somente porque é um produto da 

modernização, mas também porque está em processo de transformação e 

adaptação permanente e ainda porque, em todas as cidades, uma parte do seu 

abastecimento vem, direta ou indiretamente, dos setores ditos modernos da 

economia. O que está em jogo é, portanto, uma questão de comportamento. 

(SANTOS, 2004, p.39)  
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Concluindo, o autor nos leva a refletir sobre o fato de que mais importante do que a 

própria escolha do termo adequado à denominação dos dois circuitos é a consciência que 

devemos ter acerca da dependência do circuito inferior em relação ao circuito superior. 

 

   

3.4 O território e a guerra fiscal. 

 

 

Prosseguindo na busca do entendimento da territorialização, é mister a análise de uma 

questão crucial e diretamente relacionada com a constituição dos territórios: a guerra fiscal. 

Assim, é conveniente discuti-la um pouco nesse trabalho.  

Há décadas os estados brasileiros disputam entre si a recepção de novos 

empreendimentos, tendo como trunfo a concessão de benefícios fiscais e financeiros, à revelia 

do que estabelece a Lei: é a denominada guerra fiscal. 

 A Lei Complementar nº 24/75, de 7 de janeiro de 1975, veda a concessão de isenções 

e de outros incentivos relacionados ao ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, exceto quando previstos em convênios celebrados em reuniões do Conselho de 

Política Fazendária, que congrega todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. A lei 

determina que a aprovação da concessão de um benefício dependa de decisão unânime dos 

estados representados e prevê penalidades em casos de inobservância de seus dispositivos. 

 O projeto de lei que deu origem à Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 

1996, tinha também a intenção de reforçar os dispositivos legais já existentes, que visavam 

coibir a chamada guerra fiscal entre os estados. Considerando a resistência de alguns 

governadores de estados em abrir mão da utilização de incentivos relacionados ao ICMS 

como instrumentos de suas políticas industriais, fez-se necessário um acordo político entre o 

Senado Federal e o Presidente da República, para que o projeto fosse aprovado, cujo teor era a 

sua aprovação na íntegra pelo Senado Federal e o veto, por parte do Presidente da República, 

dos dispositivos que tratavam da concessão de benefícios no âmbito do ICMS. Feito o acordo, 

aprovado o projeto e vetados os itens relacionados à matéria, o que vale de fato é a Lei nº 

24/75, de 07 de janeiro de 1975. 

 Não obstante, a guerra fiscal continua marcando a sua presença entre os estados 

brasileiros, e com muita força, mesmo com uma lei vigente há mais de 30 anos, que proíbe a 

sua prática e prevê sérias sanções aos transgressores. Segundo Varsano (1997, p. 6), 
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A lei é inobservada e ninguém toma a iniciativa de exigir a imposição das 

sanções previstas, a despeito da expressão guerra fiscal ser sempre utilizada 

com conotação negativa, como malefício. O desrespeito à lei pelos próprios 

governantes é certamente uma perda para a nação. 

 

 Observa-se nitidamente que a guerra fiscal, como sugere o nome, reflete uma situação 

de conflito na Federação. O ente federado que ganha – quando de fato existe algum ganho – 

impõe, na maioria dos casos, uma perda a algum ou a alguns dos demais, visto que a guerra 

raramente é um jogo de soma positiva. 

 Essa competição entre os estados brasileiros, apesar de ter ganhado forma intensa ao 

longo dos anos 90, não deve ser analisada como algo novo ou surpreendente. Sabe-se que é 

bastante antigo o uso de instrumentos fiscais no repertório de políticas de desenvolvimento 

regional. Porém, vale ressaltar o formato contemporâneo desse conflito fiscal. 

 Numa análise inicial, temos o processo de desmontagem do regime autoritário 

instalado em 1964, que culminou com a Constituição de 1988 e que, consequentemente, 

resultou no deslocamento do poder em favor dos estados e municípios. Dulci (2002, p. 96), 

diz que 
 

É inegável o sentido democrático da descentralização estabelecida na Carta 

de 1988; porém, ela estimulou uma espécie de anomia no que diz respeito ao 

quadro tributário no âmbito da Federação, ao atribuir a cada estado o poder 

de fixar autonomamente as alíquotas do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). Estava preparado o alicerce jurídico para as 

escaramuças da guerra fiscal. 
 

 

 Prosseguindo a discussão, vemos o Governo Federal sofrendo as consequências da 

descentralização, refletida principalmente na perda de receita. Nesse sentido, há uma 

preocupação em se criar uma nova centralização, via construção de um ―pacto federativo‖, 

colidindo inclusive com a Constituição vigente que determina a descentralização. 

 Há, ainda, a ideologia neoliberal que orientou o Governo Federal na década de 90, que 

em parte ainda subsistem, e que têm como base medidas de abandono de políticas e de 

instrumentos de coordenação inter-regional, exemplificadas na extinção das agências federais 

de desenvolvimento regional, no ano de 2001. É o que alguns autores caracterizam de ―Estado 

Mínimo‖, referindo-se ao estatais, desobrigando assim o Estado Federal de determinados 

serviços que, a partir da venda das instituições fato de que essa política de caráter neoliberal 

defende a privatização de do governo, passam a ser prestados pela iniciativa privada. Desse 

modo, o Estado ocupar-se-ia de outras atividades, inerentes ao seu perfil de governo. 

Ideologicamente falando, essa é a premissa básica no neoliberalismo. Desse modo, o terreno 
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fica livre para as disputas entre os estados, na busca por oportunidades e meios de 

desenvolvimento, cada um por si. 

 Outro aspecto, não menos importante, diz respeito à abertura comercial iniciada nos 

anos 90, que provocou sérias alterações na economia brasileira, consequência de um processo 

maior – o fenômeno global da economia. Na medida em que essa abertura atraía um fluxo 

cada vez maior de capitais internacionais que buscavam melhores oportunidades de 

investimento no Brasil, fomentava a guerra fiscal entre os estados que disputavam os projetos 

industriais de origem estrangeira, dos quais se destacam a indústria automobilística. 

 Assim, o que se observa é a superação das lógicas de mercado pelas vantagens 

financeiras. Estados, de um lado, dispostos a leiloarem seus territórios e, do outro, empresas 

sedentas por oportunidades favoráveis de investimento. Logo, quanto maior a oferta de 

vantagens financeiras e fiscais, maiores as possibilidades de atração das empresas para se 

instalarem nos territórios ―leiloados‖.  

Cataia (2003, p.27) aponta a guerra fiscal como um dos mais importantes instrumentos 

de organização e regulação do território brasileiro.  Para o autor, a guerra fiscal é um 

instrumento jurídico de uso difundido em todo o território brasileiro. A partir do uso desse 

instrumento, municípios e estados brasileiros normatizam seus territórios e produzem obras de 

infraestrutura que servem, também, como forma de repasse de recursos públicos para as 

empresas que possuem autonomia para transitarem em todo o território nacional. 

 Em suas indagações, o autor discute sobre o quanto custa a Guerra Fiscal, do ponto de 

vista da produção e organização do território brasileiro e das transferências de obras de 

infraestrutura do setor público para o setor privado. 

 Cataia (2001), analisando a funcionalidade das fronteiras internas à reprodução do 

capital, que pode ser observada a partir da Guerra Fiscal travada por municípios e Estados no 

Brasil, nos diz: 

A Guerra Fiscal diz respeito às empresas que se valem das fronteiras para 

obter vantagens fiscais. As empresas mudam suas atividades de município 

procurando um lugar em que a cobrança de tributos seja menor. Esse é o 

caso mais antigo de ―guerra-fiscal‖, que nasceu com o aparecimento do 

primeiro Estado federal do mundo, os Estados Unidos. Hoje, além da 

mudança de municípios à procura de impostos mais baixos, há outra forma 

de as empresas usarem as fronteiras: manter as atividades em seu município 

de origem, mas emitir nota fiscal em outro cuja alíquota de ISS (Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza) seja mais baixa. 

 
 

 Essa política territorial de distribuição de incentivos, subsídios e isenções fiscais como 

forma de atrair investimentos, sobretudo do Exterior, promove uma transferência de recursos 
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públicos para o setor privado, principalmente quando estados e municípios, utilizando-se da 

engenharia, produzem um território exatamente igual ao desejado pelas empresas que 

almejam atrair. 

 A essa prática, Cataia (2003, p.401) caracteriza como ―alienação do território‖, visto 

que os lugares preparam o seu território com um conjunto de obras de engenharia e isenções 

fiscais para atrair investimentos e acabam se transformando em reféns da política das grandes 

empresas transnacionais, em função do seu poder econômico. 

 Nesse sentido, além da produção do território e das isenções fiscais, fica ainda a cargo 

dos estados e municípios a doação de terrenos, ligações ferroviárias, rodoviárias e até 

aeroviárias, desenvolvimento de terminais portuários, energia elétrica subsidiada, rede de 

coleta de lixo e esgoto, água tratada enfim, toda a infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento das atividades econômicas das empresas ―eleitas‖. 

 Um bom exemplo dessa prática caracteriza-se na implantação de empresas 

automobilísticas estrangeiras no Brasil no período de 1996 a 2002, atraídas pelos incentivos 

fiscais e doações de áreas para sua instalação, conforme demonstrado na tabela 32. 

Conclui-se, destarte, que a guerra fiscal, também impulsionada pela 

internacionalização da economia, consiste na concessão de benefícios financeiros e fiscais, 

incluindo a renúncia fiscal, por parte dos estados e municípios às empresas interessadas em 

ocupar seus territórios, trazendo graves consequências ao país como um todo. 

 Dentre as tantas consequências, destacam-se a queda das receitas públicas com o 

consequente sacrifício das populações socialmente mais vulneráveis; o aumento das 

desigualdades regionais já existentes no nosso país, cuja redução tem se constituído cada vez 

mais em um grande desafio para os governos; aumento da informalidade da economia, visto 

que as empresas pequenas são as mais prejudicadas nessa situação e acabam por paralisarem 

suas atividades formais; o endividamento de estados e municípios que, além de reduzirem 

suas receitas, investem grandes somas na preparação dos seus territórios que serão leiloados 

entre as empresas multinacionais; o enfraquecimento do poder público em face de interesses 

privados; impacto desorganizador sobre as estruturas produtivas locais, na medida em que a 

instalação de multinacionais incentivadas provoca aumento de demandas, favorece alguns 

monopólios etc.  
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Tabela 32 - Investimento das principais montadoras de veículos no Brasil (1996 – 2002) 

*Marca do Grupo VW 

Fonte: Revista Debate Econômico V.1 n. 1 p. 31-56 jan-jun/2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 

 

 

3.5 Redes e fluxos no território usado. 

 

 

Ainda na tentativa de estabelecer olhares sobre convenções e abordagens do uso do 

território, há um movimento na economia mundial que vem, ao longo dos anos, abrindo 

espaço para o avanço da denominada ―regulação dos mercados‖, no que diz respeito à 

crescente concentração da produção sob o controle de grandes empresas ou grupos 

econômicos. Não obstante esse movimento já acompanhar o capitalismo desde sua origem, 

ele tem alcançado proporções muito significativas, principalmente no que tange ao 

funcionamento dos mercados nacionais específicos.  Um grande problema reside no fato desta 

 

EMPRESA 

 

 

ESTADO 

VALOR DO 

INVESTIMENTO 

(em milhões de R$) 

Renault 

Paraná 

1.000 

Chrysler 315 

VW/Audi 500 

Skoda* 
Santa Catarina 

150 

General Motors 500 

General Motors Rio Grande do Sul 600 

General Motors 

São Paulo 

150 

Honda 100 

Toyota 150 

Volkswagen 250 

Fiat 
Minas Gerais 

100 - 200 

Mercedes Benz 695 

PSA/Peugeot 
Rio de Janeiro 

650 

VW 250 

Mitsubishi Goiás 35 

Ford Bahia 1.300 
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concentração conceder grandes níveis de poder de mercado a determinadas organizações 

empresariais e, consequentemente, uma maior e melhor distribuição dos recursos favoráveis a 

essas empresas, em detrimento do restante da sociedade. A força contrária a essa prática é 

representada por políticas de defesa da concorrência ou pelas chamadas legislações ―anti-

trustes‖
5
.
6
 

A teoria do desenvolvimento endógeno traz em um dos seus pontos centrais de análise 

o fato de que os sistemas de empresas locais e as relações entre as empresas parceiras formam 

um dos mecanismos através dos quais se produzem os processos de crescimento e mudança 

estrutural nas economias locais e regionais.  

Quando as relações e a interação entre empresas possibilitam fazer uso das economias 

de escala ocultas nos sistemas produtivos e nos centros urbanos pode haver rendimentos 

crescentes, o que caracteriza um dos potenciais do desenvolvimento econômico local. 

Entretanto, o problema gira em torno da maneira como as empresas locais se 

organizam, podendo ser aplicada a essa forma de organização a noção de rede, uma vez que 

esta é uma imagem das relações entre empresas e empresários.  

Oliveira (2009) diz que: 

 

As pesquisas sobre a capacidade empresarial e as pequenas e médias 

empresas, por um lado, e sobre a organização da produção e os mercados, 

por outro, deram ao conceito de rede um valor analítico que transcende a 

simples imagem, convertendo os modelos de rede em um instrumento útil 

para explicar fenômenos como a dinâmica das organizações empresariais e 

dos sistemas produtivos locais. (p. 10) 

 

                                                            
5 O direito da concorrência agrupa o conjunto de disposições legislativas e regulamentares que visam garantir o 

respeito do princípio da liberdade do comércio e da indústria. No sentido estrito do termo, o direito da 

concorrência designa essencialmente o direito das práticas anticoncorrenciais (cartéis e abuso de posição 

dominante), o controle das concentrações e ainda o controle das ajudas estatais. 

Existem diversas maneiras de se realizar práticas anticompetitivas, como algumas que podem ser usadas por 

governantes para favorecer determinadas empresas. Uma prefeitura, por exemplo, poderia dar para uma 

determinada empresa exclusividade de certo recurso existente na cidade, o que faria com que a empresa 

beneficiada pudesse produzir com menos custos, ou então prendesse a nova empresa em entraves legais. 

As empresas dominantes também podem exercer práticas anticompetitivas como, preços predatórios e cartéis. Na 

prática de preços predatórios a empresa joga o preço de seu produto abaixo de seus custos, visando eliminar a 

concorrência, valendo-se do seu "poder de mercado" para impedir a entrada de novos competidores e assim 

manter a sua posição e usufruir de lucros econômicos excessivos. Já nos cartéis ou "acordos entre empresas do 

mesmo ramo", as empresas sobem seus preços na mesma margem para não perderem consumidores ou ainda 

baixam para eliminar um novo concorrente. As práticas anticompetitivas também podem ser realizadas através 

de acordos de exclusividade, vendas casadas e discriminação de preços, no qual o produtor usa de seu poder de 

mercado para estabelecer preços díspares. 

A Lei Antitruste se destina a punir estas práticas, que por sinal são comuns em pequenos e grandes mercados de 

negócios. 
6 Lei 8.884/94 - Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe 

sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Também 

conhecida como Lei Antitruste. 



112 
 

Barquero (2001), em sua obra ―Desenvolvimento Endógeno em Tempos de 

Globalização‖, destaca o fato de existir uma variedade de redes e diz: 

 

A atividade econômica, social e institucional está baseada nas relações entre 

indivíduos, empresas e organizações, razão pela qual pode ser identificada 

uma grande variedade de redes. Assim, existem as redes pessoais e as redes 

que as empresas estabelecem com os agentes do entorno próximo e que se 

caracterizam por apresentar relações informais ou, mais precisamente, 

casuais e, às vezes, comerciais. Os sistemas produtivos locais, por outro 

lado, constituem um tipo especial de rede, marcado pelo forte enraizamento 

no território e pela manutenção de relações comerciais baseadas sobretudo 

na confiança. Além disso, nas últimas décadas, proliferaram os acordos e as 

alianças entre empresas cujas relações se distinguem por ter um caráter 

contratual. (p. 98) 

 
 

Para Malecki e Tootle (1996), uma rede pode ser definida como o sistema de relações 

e/ou de contatos que vinculam as empresas e/ou os atores entre si e cujo conteúdo está 

relacionado a bens materiais, informação ou tecnologia. Na ótica da atividade econômica, ela 

seria constituída pelas relações entre empresas ou entre empresários que tornam possíveis as 

trocas de bens e serviços ou de informações que incorporam conhecimentos. (p. 103) 

Dias (2003) discute rede sob a premissa de que tanto o termo ―rede‖ quanto a 

preocupação em compreender seus efeitos sobre a organização do território é algo não muito 

recente. Diz ainda a autora que as redes sempre inspiraram os projetos de integração 

territorial, alcançando desde as secundárias às de primeira ordem, considerando as questões 

ligadas à hierarquia atribuída às redes. 

Nesse sentido, as redes são responsáveis pela unidade territorial na medida em que 

fornecem condições para que as barreiras físicas existentes entre os territórios/regiões sejam 

superadas, bem como anulados os efeitos dos obstáculos existentes à circulação de 

mercadorias, de matérias primas e até mesmo de capitais. 

As inovações técnicas registradas pela história comprovam essa caminhada da 

formação das redes e de seus efeitos sobre a formação territorial, fato perceptível a partir de 

uma simples análise da evolução ferrovia, rodovia, telegrafia, telefonia, teleinformática, que 

vem ao longo dos anos, décadas, séculos, construindo pontes entre os ―lugares distantes‖, 

tornando-os mais próximos e provocando uma alteração fenomenal na relação espaço/tempo. 

Assim, o mundo assistiu durante todo o século XX, e seus efeitos se estendem até os 

dias atuais, uma verdadeira revolução territorial, um espetáculo apresentado nos ―palcos‖ do 

globo terrestre, cujo elenco de personagens se compunha de redesenhos do mapa do mundo, 
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dos países, dos territórios, das regiões; integrações produtivas; integrações de mercados; 

integrações financeiras; integrações de informação. 

Em contrapartida, o avesso desse processo também mostra o seu lado negro, refletido 

na desintegração territorial, na exclusão de determinadas áreas geográficas que ficariam sem 

os benefícios promovidos pela construção das redes de ligação e de acesso. 

Eis, então, as redes cumprindo o seu papel, de acordo com o que foi prescrito na sua 

criação, conforme proclama Dias (2003): 

 

Todos estes processos para serem viabilizados implicaram estratégias, 

principalmente estratégias de circulação e de comunicação, duas faces da 

mobilidade que pressupõem a existência de redes, uma forma singular de 

organização. À densificação das redes – internas a uma organização ou 

compartilhadas entre diferentes parceiros – regionais, nacionais ou 

internacionais, surge como condição que se impõe à circulação crescente de 

tecnologia, de capitais e de matérias primas. Em outras palavras, a rede 

aparece como o instrumento que viabiliza exatamente essas duas estratégias: 

circular e comunicar. (p. 147) 

 

 

Assim permanecem as redes desde sua concepção e instalação, e se renovam com as 

mudanças instaladas em cada tempo, buscando cada vez mais relações com a urbanização, 

com a divisão territorial do trabalho e com a diferenciação crescente instalada por esta entre 

as cidades, constituindo-se a cada dia num valioso e poderoso instrumento que favorece a 

compreensão da dinâmica territorial no Brasil. 

 Independente da definição adotada por essa ou aquela organização empresarial, as 

relações entre as empresas ou entre os atores e as empresas são caracterizadas por transações 

em um contexto de reciprocidade; por relações de interdependência, não de independência, 

como no mercado, ou de dependência, como nas empresas e organizações hierarquizadas; por 

um sistema de interconexões múltiplas; por acesso à informação, na aprendizagem interativa e 

na difusão da inovação; e por assimetria, podendo essa converter-se em um elemento do 

funcionamento da rede. 

Como as redes podem ser muito diferentes, faz-se necessária à definição do seu 

conteúdo e significado, a sua caracterização em função do tipo de relações que se estabelecem 

entre as empresas ou entre os atores e as empresas.  

Segundo Monsted (1995), 

 

As relações podem ser formais, isto é, explícitas e obedecendo a decisões 

associadas a objetivos estratégicos das pessoas ou organizações, ou 

informais, isto é, tácitas e espontâneas, dependendo, então, dos contatos 
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pessoais entre atores e empresas. As primeiras marcariam as relações com 

organizações como bancos ou empresas de serviços, enquanto as segundas 

indicariam aquelas de caráter casual mantidas com familiares, amigos, 

companheiros ou antigos empregados. 

Quando se trata de empresas, as redes podem referir-se também a transações 

comerciais, ou seja, a trocas de bens e serviços que permitem aos gestores se 

relacionarem com fornecedores e clientes. Podem, ainda, reportar-se a 

relações técnicas baseadas no intercâmbio de informação codificada 

referente a aplicações tecnológicas ou a inovações de produtos, processos, 

organização e mercado. Dado que estas últimas estão vinculadas a culturas 

técnicas, os contatos e relações obedecem às regras específicas que regem os 

laços profissionais e pessoais. (p. 100) 

 

 

Porém, é importante ressaltar que pela ótica do desenvolvimento econômico e da 

atividade empresarial, é fundamental estabelecer, de forma concreta, a distinção entre redes 

pessoais e redes empresariais. As redes pessoais fornecem informação e, eventualmente, 

proporcionam os recursos necessários à formação e à operação inicial de uma empresa, 

colaborando, também, para as trocas de bens e de conhecimentos nos sistemas produtivos 

locais. As redes formadas por empresas, por sua vez, contribuem com a geração e 

transferência de informações sobre negócios, assessoramento técnico, recursos financeiros e 

materiais e, inclusive, permitem firmar alianças estratégicas visando enfrentar outras 

empresas concorrentes, além de possíveis grupos rivais que se constituam em uma ameaça. 

Para Oliveira (2010): 

 

Nas redes de empresas, diferentemente do que ocorre no caso das redes 

pessoais, as atividades e recursos desempenham um papel central; é aí que se 

estabelecem as relações de interdependência, no sentido de os resultados de 

cada atividade da rede afetarem os das demais. Ainda que as mudanças nas 

atividades costumem ser lentas, é uma questão estratégica acompanhar suas 

transformações, já que isso contribui para o ajuste e a adaptação no interior 

da rede. Quando os atores controlam as atividades e os recursos de uma rede, 

estão, indiretamente, exercendo influência (e eventualmente poder), através 

das interdependências existentes, sobre os demais atos. (p.4) 

 

Como resultado das relações econômicas determinadas pelos intercâmbios entre 

atividades e em função do caráter aberto do sistema, as redes mantêm uma forte dinâmica 

interna, o que resulta em sua progressiva reorganização e, desse modo, na alteração de suas 

estruturas. As redes gozam de certa estabilidade, uma vez que as mudanças se processam 

lentamente, fato que possibilita às empresas atenderem às demandas provenientes dos 

mercados e promovam sua adaptação às condições de negócios em transformação 

progressiva. 
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Nos processos de desenvolvimento endógeno, a formação e expansão de redes de 

empresas ocupam uma posição central, considerando que são assim condicionados o 

surgimento e o crescimento das empresas, a difusão das inovações e, em última análise, o 

próprio processo de mudança estrutural. 

Sintetizando, as redes, oriundas das relações entre as empresas ou entre as empresas e 

os atores locais, contribuem para a troca de produtos e serviços entre eles, além de 

conhecimentos tecnológicos e de regras de comportamento. Com base na confiança mútua, as 

redes estimulam a interação entre atores, empresas e empresários, o que permite fazer aflorar 

as economias externas ocultas. 

Santos (2004) faz uma interessante abordagem acerca da definição de uma rede 

destacando, dentre tantas conceituações que vêm se multiplicando ao longo dos anos e com a 

multiplicidade de estudos, a que talvez seja a mais completa, uma vez que considera o seu 

caráter material e social. 

Nesse sentido, o autor traz à tona a definição formal de rede encontrada em N. Curien 

(1988, p. 212) que se refere assim: ―toda a infraestrutura, permitindo o transporte de matéria, 

de energia ou de informação, e que se inscreve sobre um território onde se caracteriza pela 

topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de transmissão, seus nós 

de bifurcação ou de comunicação‖. 

Entretanto, lembra Santos (2004), a rede é também social e política, pelas pessoas, 

mensagens, valores que a frequentam. ―Sem isso, a despeito da materialidade com que se 

impõe aos nossos sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração‖, conclui. (p.262) 

O conhecido Dicionário da Geografia traz uma noção considerada como 

eminentemente geográfica do que seja uma rede, apresentando-a com base em três sentidos: 

1) polarização de pontos de atração e difusão, que é o caso das redes urbanas; 2) projeção 

abstrata, que é o caso dos meridianos e paralelos na cartografia do globo; 3) projeção concreta 

de linhas de relações e ligações que é o caso das redes hidrográficas, das redes técnicas 

territoriais e, também, das redes de telecomunicações. 

Considerando as redes em suas relações com o território, podemos analisá-las segundo 

dois enfoques, segundo Santos (2004):  

1) o estudo genético, no qual as redes representam um processo e, de acordo com 

Santos (2004), formadas por troços, instalados em diversos momentos, 

diferentemente datados, muitos dos quais já não estão presentes na configuração 

atual e foram substituídos no território ocorreu em momentos igualmente diversos. 

Porém, essa sucessão não é aleatória, sendo que cada movimento e articulado em 
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data adequada, de acordo com as demandas exigidas pelo movimento social, 

demandando alterações morfológicas e técnicas. Segundo o autor, apesar de um 

tanto complexa, essa análise com base na reconstituição da história da rede é 

fundamental quando queremos entender como uma totalidade a evolução de um 

lugar; 

2) o estudo atual, que enxerga a rede como um dado da realidade atual, supõe a 

descrição do que a constitui, um estudo estatístico das quantidades e das qualidades 

técnicas mas, também, a avaliação das relações que os elementos da rede mantêm 

com a presente vida social, em todos os seus aspectos, isto é, essa qualidade de 

servir como suporte corpóreo do cotidiano. Uma visão atual das redes compreende 

o conhecimento da idade dos objetos (idade mundial) e a sua longevidade (idade 

local), além da quantidade e da distribuição desses objetos, do uso que lhes é dado, 

das relações que tais objetos mantêm com outros fora da área considerada, das 

modalidades de controle e regulação de seu funcionamento. 

Santos (2004) chama atenção para o fato de que esses dois enfoques não são 

estanques, sendo mesmo necessário a sua união para a compreensão da origem e 

funcionamento de uma rede, como se cada um deles representasse um corte num movimento 

que é desigual, segunde levemos em conta este ou aquele elemento. 

A humanidade vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e, graças aos avanços 

tecnológicos promovidos pela inteligência do homem que refletem diretamente nas atuais 

formas de realização da vida econômica, as redes têm se tornado cada vez mais globais e 

caracterizadas sob diversos aspectos como: redes produtivas, de comércio, de transporte, de 

informação, dentre outros. 

Dessa maneira, os lugares mais distantes dos chamados grandes centros de negócios 

econômicos são conhecidos através da ação das redes e, de uma forma ou de outra, 

introduzidos no mundo globalizado, muitos deles até integrados ao sistema socioeconômico 

global. Entretanto, os resultados dessa inserção no denominado mundo global são desiguais 

em função da qualidade e da quantidade dos níveis de acesso a esse mundo por cada 

território/região. Muitos acessos se dão, talvez na totalidade dos territórios marginalizados, 

através de terceiros, cujos interesses estão longe de serem os da coletividade dos atores 

instalados nesses territórios/regiões. 

Daí a necessidade de políticas públicas eficazes e específicas a cada território/região, 

com o objetivo de capacitá-los para o desenvolvimento interno de suas potencialidades e 

especificidades, explorando o seu potencial empreendedor e tornando-lhes independentes e 
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competitivos em termos econômicos, construindo assim a capacidade de participar das redes 

diversas e travar relações comerciais com o mundo global, do qual já fazem parte, ainda que 

de forma caricaturada em função de suas realidades atuais que urgem por essa transformação. 

As mudanças necessárias e que promoverão o fortalecimento dos territórios/regiões 

passa em primeiro estágio pela necessidade que eles têm de colocar suas produções em 

movimento, rumo aos mercados consumidores. Hoje, com o avanço tecnológico e as naturais 

mudanças do mundo, as pessoas passaram a ter outras necessidades até pouco tempo não 

sentidas. Exemplo disso é o tão recente uso de celulares e da internet, difundido entre quase 

todas as classes sociais e, embora ainda haja um número enorme de excluídos desse processo 

de modernização das relações e das comunicações, no Brasil e em diversas partes do mundo, é 

uma realidade instalada e sem retorno na vida das pessoas, com viés de permanente 

crescimento. 

Assim, o produto do trabalho desenvolvido pelos atores que vivem e atuam nesses 

territórios precisam ―ganhar o mundo‖ através das diversas redes que criam e mantêm os 

fluxos necessários à circulação de produtos de bens de consumo, seja através da terra, do mar, 

do ar, conforme Santos (2002) discute com propriedade. 

Para o autor, o aumento dos fluxos neste século tem sido significativo. Aprofundando 

essa informação, ele faz uma análise detalhada desses fluxos conforme segue: 

a) Fluxos aéreos: nos trinta anos de transição entre os albores da unificação do 

mercado e do território brasileiros e os primeiros esboços do período técnico-

científico, o movimento aéreo de passageiros cresce mais de 26 vezes (eram 

245.672 passageiros em 1945 e 6.512.649 em 1975. Em 1986 o fluxo salta para 

15.508.850 passageiros, que corresponde a um crescimento de 2,4 vezes em 11 

anos, para atingir em 1995, o número de 18.039.779 pessoas, incremento de 1,2 

vez). (p. 167/168) 

b) Fluxos ferroviários: segundo Santos (2002) ―a cada momento histórico os objetos 

modernos não se distribuem de forma homogênea, e as normas que regem seu 

funcionamento pertencem a escalas diversas‖ (p. 174). Em relação à ferrovia, essa 

realidade é ainda mais intensa. O resultado da fluidez advém dos acordos diversos, 

recheados de conflitos e cooperações, sempre transitórios, entre o Estado e as 

empresas na construção de grandes empreendimentos técnicos. No tocante às 

cargas, o uso das ferrovias foi sempre crescente. As 44.846 toneladas transportadas 

em 1960 pularam para 235.105 em 1990. Isso significa um aumento de 5,2 vezes. 

Em 1994 eram 256.365 toneladas. O tipo de carga varia de acordo com à época e o 
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espaço a ser percorrido. No início da década de 1970, as ferrovias paulistas 

transportavam trigo, café, milho, cimento, madeira, açúcar, adubos e fertilizantes. 

Duas décadas depois entram os combustíveis, com volumes altíssimos (óleo diesel, 

álcool combustível, gasolina e óleo combustível), além da soja e o farelo de soja. 

Mais tarde, foi a vez do minério e ferro, seguidos dos produtos siderúrgicos e pelo 

carvão mineral. Todo esse movimento de carga exigiu novos investimentos na 

malha ferroviária, mas outro movimento também atraiu grandes somas: o de 

passageiros. Entre 1970 e 1994 o número de passageiros cresceu 3,5 vezes, 

passando de 329,64 mil para 1.163.034 pessoas, principalmente na escala 

metropolitana, onde os volumes são imensamente maiores por conta da 

intensificação dos trens suburbanos e a construção dos metrôs. Em 1994 o fluxo do 

metrô em São Paulo representava 53,7% do total nacional de passageiros por 

trilhos. (p. 174/176) 

c) Fluxos rodoviários: o território brasileiro tem sido integrado com muita 

intensidade e em maior grau pelas estradas, provocando cada vez mais o aumento 

da frota de veículos em circulação. Os dados do aumento da frota total mostram 

que ela cresceu 7,6 vezes entre 1950 e 1970; 4,2 vezes entre 1970 e 1985; e 2,1 

vezes entre 1985 e 1996. Em 1950 no Brasil havia 01 automóvel para cada 259,5 

pessoas, com grandes disparidades regionais que iam de 01 automóvel para cada 

91,6 habitantes no Rio de Janeiro, 129,5 em São Paulo e 165,2 no Rio Grande do 

Sul até o extremo 28.688,8 habitantes por veículos no Acre, um estado que ainda 

não conhecia a motorização. Em 1970 a média nacional era de um veículo para 

cada 37,6 pessoas, com leve nivelação das diferenças regionais. Eram 16,9 

habitantes por automóvel no Distrito Federal; 18,8 em São Paulo; 22,2 no Rio de 

Janeiro; 104,3 na Bahia e 384,9 no Maranhão. O Acre passou a ter, em 1970, um 

automóvel para cada 175,4 pessoas. Uma matéria publicada no site 

www.planetasustentavel.abril.com.br em 27/03/2012 mostra que um carro é 

vendido a cada 12 segundos no Brasil. O site do Jornal ―O Estadão‖ 

(www.estadao.com.br), desta mesma data, informa que em quatro anos o Brasil 

terá 01 automóvel para cada 04 habitantes. A frota de ônibus também apresenta 

variações consideráveis, dobrando entre 1950 e 1970. Aumenta 6,5 vezes entre 

1970 e 1996. Há uma forte disputa entre os fluxos ferroviários e rodoviários, 

percebida no crescimento da frota de caminhões. Entre 1950 e 1970 ela cresceu 2,6 

vezes e 4,1 vezes entre 1970 e 1996. (p. 176/180) 

http://www.planetasustentavel.abril.com.br/
http://www.estadao.com.br/
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d) Fluxos aquaviários: a globalização trouxe aumento considerável dos fluxos nos 

portos brasileiros. A carga embarcada para exportação em portos marítimos 

cresceu 2,9 vezes entre 1973 e 1996. Nesse período, percebe-se um ligeiro 

crescimento na Região Norte do país. No Nordeste, o aumento dos fluxos 

aquaviários cresceu de forma extraordinária, chegando a 12,8 vezes entre 1976 e 

1993, sendo os mais responsáveis por esse crescimento os portos de Itaqui em São 

Luis/MA; Salvador e Aratu, na Bahia. Apesar de uma leve redução nas 

exportações oriundas de Recife, o Nordeste representava 24,7% do total das 

exportações marítimas no Brasil em 1996. A região Sudeste dobrou o seu 

movimento entre 1973 e 1985, mas caiu nos anos 1990. Com a relevância de 

portos como os de Paranaguá/PR e São Francisco do Sul/SC, a região Sul passa a 

ter aumento constante nesse movimento. No país, entre 1973 e 1996 o fluxo de 

importações via navegação de longo curso aumentou l,7vez, inserindo o país na 

globalização. (p.180/182) 

Uma análise mais detalhada desses movimentos nos permite observar que a 

intensidade dos fluxos varia em função dos atrativos diversos existentes nos territórios, quer 

sejam financeiros, comerciais, agrícolas, turísticos etc. 

São Paulo, por exemplo, contém o maior número de voos, tanto de entrada quanto de 

saída, ligando todas as regiões do território brasileiro, por ser o maior centro financeiro do 

país e um dos maiores do mundo, além de contar com outros atrativos nas áreas de saúde, 

gastronomia, entretenimento e lazer, centros de compras, dentre outros. 

Por outro lado, cidades menores em porte e em movimentações financeiras também 

concentram grandes fluxos aéreos, guardadas as devidas proporções, em função do que 

oferecem. É o caso de Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia, por representarem grandes polos 

turísticos, e Petrolina, em Pernambuco, pelo fato de conter em seu território áreas agrícolas 

modernas com produtos e excelente qualidade, atraindo inclusive o capital estrangeiro.  

Essa análise se estende perfeitamente aos demais fluxos existentes, valendo registrar, 

no entanto, que a gestão dos fluxos brasileiros tem estado, em sua maioria, em mãos da 

iniciativa privada devido às políticas neoliberais implantadas no país, que promoveu a 

privatização de várias de nossas empresas, como é o caso da maior empresa ferroviária, a 

RFFSA – Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, hoje chamada de FCA - Ferrovia 

Centro Atlântica. 

Sem a pretensão de desqualificar a gestão do chamado domínio mercantil, uma 

implantação de políticas públicas com a intenção de promover o desenvolvimento dos 
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territórios a partir de suas potencialidades e vocações poderia se tornar mais eficiente se essa 

gestão estivesse em mãos do Estado, uma vez que este é o legítimo representante das classes 

sociais diversas presentes em todos os territórios brasileiros e com capacidade de mobilização 

para identificar as necessidades locais e prover as adequadas soluções inclusive com a 

participação dos atores ali instalados. O capital privado representa apenas os interesses 

particulares em detrimento do coletivo, que é papel do Estado. 
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IV - DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO: CAMINHOS E DESCAMINHOS 

 

 

4.1 O novo paradigma do desenvolvimento 

 

 

 Um novo paradigma, no que se refere ao desenvolvimento, tem surgido nos últimos 

anos, tendo como premissa a capacidade das pessoas, cidades e regiões promoverem o 

crescimento econômico que se embasa e se sustenta na estrutura interna, e principalmente local 

de cada município ou região. 

 Esse padrão de desenvolvimento é resultado das consequências provocadas pelo 

fenômeno da globalização que causou a interdependência das economias do mundo e, por 

motivo do rompimento das barreiras existentes antes entre as nações, gerou como consequência 

um considerável aumento da concorrência entre as empresas. Por conseguinte, estas, cada vez 

mais planejam alcançar maior participação no mercado onde atuam, utilizando-se dos 

mecanismos disponíveis a partir do fenômeno global, montando estratégias a cada dia com 

maior e melhor elaboração, devidamente estruturadas e com foco em suas necessidades mais 

urgentes, que atendam aos ditames do capital, responsável pela promoção de tal fenômeno no 

mundo. 

 O fenômeno da globalização promoveu, dentre tantas outras transformações na 

economia do mundo e nas formas de vida das populações, em função da interpendência 

econômica criada, mudanças na forma de pensar o mundo, sobretudo em suas relações 

econômicas e seus meios de produção, como se pretendesse capitanear a construção de um 

―pensamento único‖, alicerçado na ideologia neoliberal, que podemos talvez chamar de ―novo 

modelo de gestão pública‖ cuja premissa maior é o esvaziamento do Estado e o fortalecimento 

da iniciativa privada no controle da economia, embora haja o ―compromisso‖ do Estado de 

fiscalizar e disciplinar as ações praticadas pelo mercado. 

 Nessa busca desenfreada pelo desenvolvimento, foram importados dos países centrais, 

modelos de economia para implantação nos países denominados periféricos, sobretudo 

definitivamente aqueles que apostavam na industrialização como a grande promotora do 

desenvolvimento geral das nações subdesenvolvidas. 

Entretanto, apesar do aparente crescimento do PIB em alguns países, os modelos 

importados não foram suficientes para garantirem as transformações prometidas a essas nações 

que pretendiam crescer e se desenvolver, por conta de que os investimentos efetuados focavam 
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apenas no crescimento econômico, relegando ao plano secundário e sem muita importância os 

reais problemas dos países, tais quais a incorporação de pessoas no mercado de trabalho; 

melhorias na infraestrutura; investimentos em saneamento básico, em saúde e educação e, 

ainda, o processo de modernização da economia local e sua inserção no mercado global. 

Todo esse quadro operou-se, talvez, em função dos modelos de desenvolvimento 

adotados pelos países latino-americanos que foram concebidos originalmente para outras 

realidades, outros países, e não seria simplesmente a sua cópia que iria funcionar em realidades 

completamente distintas, inclusive com a expectativa que os resultados alcançados fossem 

similares aos alcançados nos países de origem dos modelos, para os quais foram eles 

concebidos. 

Pensando em um aprimoramento do modelo de desenvolvimento até então utilizado 

rumo ao almejado, esse novo paradigma de desenvolvimento denominado de ―desenvolvimento 

endógeno‖ apresenta, talvez, a possibilidade de transformação e expansão do sistema produtivo 

através da utilização do potencial de desenvolvimento existente em cada território, cidade ou 

região, mediante os investimentos que podem ser realizados por grandes empresas privadas e/ou 

pelo próprio Estado, mas sob um eficiente e crescente controle das comunidades locais, 

conhecedoras de suas reais necessidades e que devem inclusive ser ouvidas antes da 

implantação do modelo proposto como forma de garantir a sua efetividade em cada território, 

cidade e região. 

A literatura existente acerca do tema desenvolvimento endógeno apresenta algumas 

definições que merecem destaque e reflexão, sobretudo como forma de contribuição para 

análises a respeito das realidades presentes nos territórios usados e a construção de novas 

possibilidades de desenvolvimento desses territórios, visando principalmente a promoção de sua 

autonomia, alforriando-os de sua condição de explorados em seus potenciais para o bem 

unicamente do capital e de seus representantes maiores e mais poderosos, que serão adiante 

apresentadas. 

Segundo Amaral Filho (1996), desenvolvimento endógeno pode ser definido como: 
 

(...) um processo de crescimento econômico implicando em uma contínua 

ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção bem como 

da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do 

excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração de excedentes 

provenientes de outras regiões. Este processo tem como resultado a 

ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da região mais ou 

menos definido dentro de um modelo específico de desenvolvimento 

regional. (p. 2) 
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Sengenberger e Pike (1999) observam que:  

 

Esse tipo de desenvolvimento busca promover um compromisso das 

iniciativas empresariais com o desenvolvimento local, criando uma 

identidade regional econômica, política e cultural. Além disso, as 

instituições sediadas no município poderiam servir para integrar os atores-

chave – firmas, associações de negócios, sindicatos, bancos – e todos os 

grupos que participassem dos esforços de desenvolvimento regional. (p. 115) 

 

Barquero (1995) apresenta duas dimensões do desenvolvimento regional endógeno, 

quais sejam: a) a primeira, de ordem econômica, suscita que a sociedade empresarial local 

utilize-se de sua capacidade interna para se organizar e, da forma mais producente possível, 

organize com a mesma maestria os fatores produtivos do território, da região. B) a segunda, 

de caráter sociocultural, pressupõe que os valores e as instituições locais, presentes nos 

lugares, nas regiões, nos atores sociais ali presentes e atuantes, servem como mola propulsora 

para o desenvolvimento da região. Para o autor: 

 

Dado o caráter não substituível da capacidade empresarial e das inovações 

no crescimento econômico, o processo de desenvolvimento somente pode 

ser possível em um entorno sociocultural que premie o espírito 

empreendedor, confie nos valores e nas energias locais, valorize 

positivamente a mudança, estimule a concorrência e aceite o risco. De 

qualquer forma, o desenvolvimento necessita criar seu próprio ambiente 

cultural, seja de forma espontânea, seja induzida, a partir da atuação dos 

agentes públicos e/ou privados. (p. 234). 

 

 Galvão (1998), destaca o desenvolvimento regional endógeno como resultado de ações 

locais e com políticas públicas capazes de criar ambientes mais favoráveis ao 

desenvolvimento dos territórios, das regiões. Assim, ele observa que: 

 

Em várias regiões do mundo, o desenvolvimento regional é proveniente de 

ações locais e tem acontecido sob diversas e variadas formas. Porém, as 

políticas de incentivos fiscais do passado não estão mais em sintonia com as 

estratégias modernas de desenvolvimento regional. Ao invés de prover 

subsídios indiscriminados para indústrias ou empresas, os governos estão 

reconhecendo que a melhor política regional é a de criar um ambiente mais 

favorável nas regiões, para que estas possam enfrentar os desafios da 

competição e dos avanços tecnológicos. (p. 199) 

 

 É importante registrar que o autor já entende que há certo abandono, por parte do 

Estado, das políticas de estímulo à chamada ―guerra fiscal‖, tema que inclusive faz parte da 

discussão deste trabalho, como prática de promoção do desenvolvimento local, uma vez que 
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os antigos, e ainda presentes em várias cidades dos Estados brasileiros, incentivos e renúncias 

fiscais não têm conseguido atender às necessidades locais de desenvolvimento, fato já 

discutido por estudiosos do tema, e alguns deles com suas falas a respeito estão supracitados 

neste estudo. 

Garofoli (1992) relata que dentre os modelos de desenvolvimento regional endógeno, 

os casos mais interessantes e paradigmáticos são aqueles formados a partir de sistemas de 

pequenas empresas ou pequenos empreendimentos circunscritos sob um território, como por 

exemplo, os distritos industriais. ―Trata-se de sistemas que produzem verdadeiras 

intensificações localizadas de economias externas, que determinam intensas aglomerações de 

empresas, fabricando o mesmo produto ou gravitando em torno de uma produção típica‖, diz 

o autor. (p.59) 

Dessa maneira, os distritos industriais podem representar formas bem sucedidas do 

desenvolvimento regional endógeno, capazes de criar tecnologias eficientes e compatíveis 

com as necessidades do território ou região e fazer com que cresça a sua autonomia e, quiçá, 

promova definitivamente a sua independência da condição de ―território da exploração‖, por 

meio da mobilização dos recursos existentes e de uma organização local elaborada e posta em 

prática pelos próprios atores sociais que vivem instalados nesses territórios, regiões. 

É importante salientar, no entanto, que a forma e a composição do desenvolvimento 

regional endógeno devem variar de território/região para território/região, de acordo com as 

estruturas sociais, econômicas, culturais, institucionais e de cunho político-decisório que 

prevalecem em cada território/região. Porém, o fato de que cada território/região com o seu 

arcabouço de valores regionais e/ou locais, necessita mostrar-se flexível às novas tendências 

de desenvolvimento e, por conta disso, receptivos ao modelo de desenvolvimento regional 

endógeno como um novo e emergente paradigma que pode abrir inúmeras possibilidades de 

crescimento e de independência a esses espaços e aos seus atores, esses mesmos territórios e 

regiões com seus valores não podem ser cooptados por caricaturas ou por imitações de 

modelos importados de outras regiões para implantação nesses espaços sem, no mínimo, 

serem adaptados a cada realidade local, como já mostrado na história do desenvolvimento do 

nosso país, e que nunca geraram resultados sustentáveis. 

Buscando aprofundar um pouco mais a discussão sobre o caráter do paradigma do 

desenvolvimento regional endógeno, passemos então a refletir acerca do fato de que não 

obstante o modelo esteja centrado no próprio território/região, com seus valores econômicos, 

sociais e culturais, bem como o potencial empreendedor de seus atores ali instalados e, ainda, 

as forças políticas dominantes em cada local, ele não propõe o isolamento ou o fechamento 
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desses territórios/regiões. Diferente disso, o desenvolvimento regional endógeno pressupõe 

um processo de transformação, fortalecimento e qualificação das estruturas internas de cada 

território, de cada região, de modo que se tornem independentes, autônomos, livres da 

condição de ―territórios de exploração‖ que o atual modelo desenvolvimento lhes impõe, 

fazendo com que ganhem espaço no mundo globalizado, concorrendo em condições de 

igualdade com outros lugares. 

Nesse sentido, Amaral Filho (1999) argumenta o seguinte: 

Os fatores propulsores do modelo podem ser considerados tanto pelo lado da 

endogenização da poupança ou do excedente externo como pelo lado do 

conhecimento e das inovações e competências tecnológicas, com repercussões 

sobre o crescimento da produtividade dos fatores. Tudo isso com o objetivo de 

criar condições favoráveis para atrair e consolidar o desenvolvimento 

originalmente local, sob a perspectiva de uma economia globalizada e 

sustentável. (p.09) 

 

Dessa maneira, o papel do Estado dentro desse novo paradigma de desenvolvimento 

local/regional deve estar centrado nas instâncias locais, uma vez que estas possuem maiores 

vantagens sobre as instâncias governamentais centrais, pelo fato de que elas estão mais 

próximas dos utilizadores finais dos bens e serviços e, consequentemente, com maior 

possibilidade de melhor identificar as informações do mercado local, construindo e mantendo 

com maestria uma interação em tempo real com consumidores, produtores e demais forças 

locais, alicerçando assim as bases para a construção da ponte que levará o local ao global, 

com as mesmas possibilidades de resultados sustentáveis. 

Para Galvão (1998), 

 

Em várias regiões do mundo, o desenvolvimento regional proveniente de 

ações locais tem acontecido sob diversas e variadas formas, porém, as 

políticas de incentivos fiscais do passado não estão mais em sintonia com as 

estratégias modernas de desenvolvimento regional. Ao invés de prover 

subsídios indiscriminados para indústrias ou empresas, os governos estão 

reconhecendo que a melhor política regional é a de criar um ambiente mais 

favorável nas regiões, para que estas possam enfrentar os desafios da 

competição e dos avanços tecnológicos. 

 

No Brasil, de forma considerada aqui equivocada, as tentativas de promoção do 

desenvolvimento local ainda têm sido feitas com base numa verdadeira guerra fiscal, 

encampada pelos estados federados e seus municípios, planejada e estimulada pelo Governo 

Federal, com o intuito de criar atrativos para os investimentos externos, sendo a sua principal 

arma a renúncia fiscal, de competência estadual, sobretudo do ICMS. 
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 A denominada guerra fiscal, já discutida neste trabalho, tem sido estimulada pelo 

Governo Federal por duas razões que têm convencido os governos locais e, ao mesmo tempo, 

criado enormes expectativas de desenvolvimento dos territórios/regiões: 1) a necessidade de 

os governos locais criarem novos postos de emprego no setor privado, aquecendo dessa 

maneira a economia local e reduzindo o déficit de desemprego com o consequente aumento 

da renda das famílias; 2) o forte processo de deslocalização industrial, observado entre países 

e regiões industrializadas, com alto custo de mão-de-obra, e países e regiões em 

desenvolvimento, com baixo custo de mão-de-obra, resultado do processo de globalização. 

Entretanto, essa não tem sido com certeza a melhor estratégia de promoção de 

desenvolvimento local, o que se comprova com os resultados de todas as experiências já 

vivenciadas até aqui, principalmente pelo fato de que este tipo de estratégia não alcançar 

todos os limites e as possibilidades existentes nos lugares. 

Pensamento similar é externado por Sengenberger e Pike, (1999), quando dizem: 

 

Esse tipo de estratégia, embora busque uma substituição parcial da política 

regional por uma política local, quando praticado isoladamente mostra-se 

insuficiente e insustentável na promoção do desenvolvimento endógeno da 

economia local. Isso significa que tal instrumento, isoladamente, não tem 

força suficiente para criar um sistema produtivo local coerente e sustentável. 

Pelo contrário, a renúncia fiscal pode criar um amontoado de empresas sem 

ligações entre si e com o local, podendo desaparecer com o tempo, ou seja, 

as empresas usam os incentivos para abrir fábricas em períodos de 

prosperidade rápida e as fecham em tempos de recessão, criando, portanto, 

apenas surto de expansão precário e transitório. (p.150) 

 

Além disso, pode-se verificar que o Estado investe grandes somas em infraestrutura de 

determinadas regiões e que, mesmo considerando que esses investimentos são fundamentais 

para promoção de aglomerações de atividades e externalidades positivas para o capital 

privado como, por exemplo, a redução dos custos de transação, transporte, produção, e acesso 

a mercados, não são capazes de promover de forma eficiente a criação de um espírito 

dinâmico de endogenização do excedente local e atrair novos excedentes de outras regiões. 

Desse modo, faz-se necessário que o Estado gere poupança pública local e promova a 

recuperação da capacidade de investimento, no intuito de melhorar e recuperar a infraestrutura 

e criar efeito multiplicador sobre o emprego, produto, renda e investimentos privados. 

Amaral Filho (1999), defende ideias semelhantes quando afirma que: 

 

Para que produza efeitos multiplicadores crescentes e virtuosos sobre o 

produto e a renda, a referida política deve estar contida numa estratégia global 
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de desenvolvimento da região ou do estado cujos mecanismos estejam 

administrativa, econômico e politicamente fundamentados, com o objetivo de 

evitar a formação de ‗enclaves‘ ou a aglomeração de indústrias sem coerência 

interna nas suas interconexões. (p. 7) 

 

No tocante às estratégias de desenvolvimento local, a mola propulsora seria 

representada pela capacidade de resposta dos atores locais aos desafios colocados pelo 

aumento da competitividade, o que desencadearia os processos de desenvolvimento 

endógeno, refletido no surgimento de novas empresas e na expansão das já existentes no 

local, fomentando a economia e produzindo um contínuo movimento de atração e conquista 

de empresas externa. 

Com o objetivo de fortalecer, descobrir ou fomentar as potencialidades dos lugares, o 

desenvolvimento local considera as características locais, fortalecendo-as e fazendo-as mais 

presentes, além de, consequentemente, fortalecer o capital social para promover o almejado 

desenvolvimento endógeno. 

Considerando as questões regionais, pode-se entender o conceito de desenvolvimento 

endógeno como um processo de crescimento econômico que implica numa contínua 

ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção e sobre a capacidade de 

absorção da região, resultando na retenção do excedente econômico gerado na economia local 

e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. Este processo tem como 

resultado a geração e a ampliação do emprego, do produto e da renda local ou regional. 

Para Barquero (2001), o papel do desenvolvimento endógeno é o seguinte: 

 

O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender às necessidades e demandas 

da população local através da participação ativa da comunidade envolvida. 

Mais do que obter ganhos em termos da posição ocupada pelo sistema 

produtivo local na divisão internacional ou nacional do trabalho, o objetivo é 

buscar o bem-estar econômico, social e cultural da comunidade local em seu 

conjunto. Além de influenciar os aspectos produtivos (agrícolas, industriais e 

de serviços), a estratégia de desenvolvimento procura também atuar sobre as 

dimensões sociais e culturais que afetam o bem-estar da sociedade. (p. 39) 

 

A guisa de considerações finais acerca dessa breve discussão sobre o desenvolvimento 

local e regional endógeno, vale salientar que a política regional tradicional atua embasada em 

uma visão calcada no modelo de crescimento concentrado e propõe contribuir para a 

distribuição territorial da renda e do emprego mediante o uso constante de incentivos, 

sobretudo os fiscais para as empresas, e a promoção de investimentos em infraestrutura local. 
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 O novo paradigma de desenvolvimento embasado no aprimoramento e na capacitação 

adequada das forças locais, com a utilização da capacidade empreendedora dos agentes 

instalados nos territórios/regiões foco desse modelo, cuja participação do Estado é 

fundamental com políticas específicas e bem estruturadas, surge como uma antítese ao 

modelo tradicional que, como já abordado anteriormente neste texto, não contempla todas as 

possibilidades de promoção do desenvolvimento sustentável.  

Amaral Filho (2001) salienta essa nova forma de atuação com a seguinte 

argumentação:  

O novo papel do Estado no desenvolvimento local tem se balizado em um 

modo de intervenção pragmático, o qual não valoriza em absoluto o 

princípio neoliberal nem o princípio do dirigismo estatal. Quanto ao 

primeiro, não se aceita a crença cega de que o mercado e os preços são os 

únicos mecanismos de coordenação das ações dos agentes. Quanto ao 

segundo, não se aceita o dirigismo generalista que leva à burocracia pesada, 

à hierarquia rígida e ao desperdício financeiro. Questões como a 

descentralização administrativa-fiscal-financeira entre as instâncias de 

governo, a descentralização produtiva-organizacional ocorrida no setor 

privado e o acirramento da concorrência devido ao ambiente econômico 

aberto têm criado forte necessidade de se promover em nível local um 

processo de aprendizagem sempre contínua e interativa entre os 

trabalhadores, entre estes e as empresas e entre os dois conjuntos e as 

instituições públicas e privadas. Nesse caso, nem as forças do mercado nem 

o dirigismo estatal têm condições de proporcionar uma coordenação 

eficiente desse processo. (p.7) 

 

Então, o financiamento desse novo papel do Estado deve ser conseguido através da 

geração de poupança pública local e recuperação da capacidade de investimento, com o 

objetivo de investir na melhoria e recuperação da infraestrutura, bem como na criação de um 

efeito virtuoso sobre o emprego, produto e renda. Com a geração da poupança interna, surge 

grande possibilidade de atração de parceiros para novos e eficientes projetos de 

desenvolvimento. 

 

 

4.2 Divisão Internacional do Trabalho: reflexos no desenvolvimento local. 

 

 

A Divisão Internacional do Trabalho consiste na especialização produtiva dos países e 

seus territórios, no aumento generalizado de acordos que refletem ―trocas de favores‖. Essa 

divisão tão especializada das funções econômicas é resultado do fortalecimento cada vez maior 

da globalização da economia. 
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Nesse sentido, fortalece também a divisão da produção no mundo capitalista, 

caracterizada fortemente entre os países desenvolvidos e os emergentes. Enquanto aqueles 

exportam tecnologia, empresas e empréstimos, estes exportam produtos industrializados e 

matéria prima.  

Assim, a divisão internacional do trabalho é exatamente explicada pela divisão das 

atividades entre os inúmeros países do mundo, representando a dominação exercida pelos mais 

desenvolvidos, que representam o poder econômico e financeiro, e que estão industrializados há 

muito mais tempo, sobre os subdesenvolvidos, os exportadores de matéria prima, com 

industrialização tardia, e com mão de obra barata e farta.  

Desse modo, essa divisão do trabalho em níveis internacionais acentua as desigualdades 

existentes entre países pobres e os países ricos, refletindo diretamente na configuração territorial 

dos países mais pobres, dependentes do apoio tecnológico e financeiro dos mais ricos, que 

ditam as regras e impõem sua vontade. 

Reportando-se à ditadura da globalização, Santos (2003), fala do ―Globaritarismo‖, 

mostrando o mundo e suas concepções: 1) como se faz crer, a globalização como fábula; 2) 

como ele é, a globalização como perversidade; 3) o mundo como ele pode ser, uma outra 

globalização. 

O instrumento mais forte da primeira concepção é a mídia, haja vista que a grande 

agência da informação está interligada ao mundo da produção, promovendo a manipulação das 

informações embasada numa posição ideológica que atende aos interesses pré-estabelecidos de 

seus controladores. Some-se a isso o fato de que as grandes empresas utilizam a mídia para 

disseminar os valores capitalistas na sociedade, hoje mais que nunca caracterizada pelo 

insaciável consumismo. 

Considerando a afirmação de Santos (2004) de que ―a divisão do trabalho pode, 

também, ser vista como um processo pelo qual os recursos disponíveis se distribuem social e 

geograficamente‖ e, ainda, revisitando a história, encontramos informações que a divisão 

internacional do trabalho originou-se no final do século XV, quando o capital promovia a 

distribuição e circulação de diversas mercadorias entre as metrópoles e suas colônias. Nessa 

época, as variadas regiões do mundo passaram a desenvolver funções diferenciadas, haja vista 

que cada uma delas se especializava no fornecimento de algum tipo de mercadoria, como por 

exemplo, matéria prima, metais preciosos e produtos manufaturados, dentre outros. Era assim 

que a metrópole exportava manufaturas e as colônias produziam matéria prima e exportavam 

para a metrópole. 
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Com o advento da expansão territorial da época, motivada pelo desejo dos países mais 

ricos de conquistar novas terras e expandir suas atividades mercantis, diversos países da Europa 

se arvoraram pelo mundo através dos seus ―conquistadores‖, se apossando de várias terras, 

impondo suas culturas aos nativos e, muitas vezes, utilizando-os como escravos, obrigados a 

trabalhar para a metrópole. Desse momento em diante, várias partes do mundo foram 

submetidas à dinâmica de circulação e de produção, capitaneada pela Europa, através de rígido 

controle. 

A divisão internacional do trabalho teve de fato a sua ―primeira versão‖ no século 

XVIII, com a consolidação do sistema capitalista, provocando uma enorme e forte 

transformação no processo produtivo, conhecida no mundo inteiro, até os dias atuais, como 

Revolução Industrial. Nessa época, a divisão internacional do trabalho sofreu mudanças, por 

causa do novo modelo de produção em função da adoção, por parte das fábricas, das máquinas 

em seu sistema produtivo, colocando em xeque a produção artesanal. 

Foi nessa época que o mundo se dividiu em duas categorias de países: os especializados 

em fornecer matéria prima e os que utilizavam essa matéria prima para fazer produtos 

industrializados. Aqueles, fornecedores de matéria prima, eram entendidos como nações 

subdesenvolvidas, diferentes dos que recebiam essa matéria prima e geravam produtos 

industrializados, que se tornaram líderes do sistema capitalista. 

A segunda divisão do trabalho de maneira internacional data do início do século XX, 

quando a Inglaterra registrou sinais de fragilidade na sua condição de potência hegemônica, 

consequência das duas grandes guerras mundiais e da crise de 1929. Após a Segunda Guerra 

Mundial, a hegemonia que era da Inglaterra passou a ser exercida pelos Estados Unidos. 

Causando novas modificações na divisão internacional do trabalho, essa nova fase do 

capitalismo ficou conhecida como capitalismo financeiro, época em que diversos países na 

condição de subdesenvolvidos foram financiados pelos países que dominavam o capital e, desse 

modo, várias empresas passaram a se projetar pelo mundo, abrindo filiais, o que provocou 

mudanças na condição dos países subdesenvolvidos, levando-os a se tornarem nações 

exportadoras de produtos industrializados, alterando assim as relações comerciais presentes de 

forma intensa no mundo. 

A terceira divisão internacional do trabalho inicia com a superação da economia, 

destruída pela Segunda Guerra Mundial. As empresas dos países industrializados cresceram e se 

espalharam cada vez mais pelo mundo, globalizando não apenas a produção, mas também o 

consumo (Figura 24). 
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Figura 24 – Divisão Internacional do Trabalho 

Fonte: http://educacao.uol.com.br 
 

A divisão internacional do trabalho está sofrendo novas transformações desde a década 

de 1970, por conta do processo de reestruturação industrial e o fortalecimento das grandes 

empresas, que de maneira gradativa constroem filiais em várias partes do mundo, o que explica 

a industrialização de alguns países subdesenvolvidos nesse período. 

Entretanto, por conta das divergências entre os tipos de indústria e a tecnologia utilizada 

nas matrizes e nas filiais, esses países acabam por sofrer com essa desigualdade, dificultando 

sua atuação como potências industrializadas. 

Nos países subdesenvolvidos, são instaladas as indústrias poluidoras, que consomem 

muita energia elétrica e enormes quantidades de matéria prima. Além disso, são carentes de 

mão de obra. Desse modo, as empresas denominadas transnacionais preocupam-se apenas com 

a satisfação dos seus interesses, relegando a um plano secundário qualquer preocupação com 

questões relacionadas às consequências advindas de sua instalação, Em outras palavras, as 

empresas transnacionais têm buscado seus próprios interesses, sem considerar as consequências 

http://educacao.uol.com.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=LrVdfj4qYswuLM&tbnid=yP56faHRLlU8BM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/1246.htm&ei=ZIoCUqO9K4zy8ATokYD4Cg&psig=AFQjCNFzWjMVt16GKw1psJKqALfq7XTtug&ust=1375984612765649
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sociais, econômicas e ambientais que se manifestam nos países onde suas filiais estão 

instaladas. 

Uma das principais características do mundo capitalista é representada pela necessidade 

de criar condições cada vez melhores para promover e garantir a circulação dos homens, dos 

produtos, das mercadorias, do dinheiro, da informação, das ordens etc., diz Santos (2002), 

quando nos fala da fluidez e da viscosidade dos territórios. 

Segundo ele, 

os países distinguem-se, aliás, em função das possibilidades abertas a essa 

fluidez. Por isso um dos capítulos mais comuns a todos eles é a produção do 

seu equipamento, isto é, da criação ou aperfeiçoamento dos sistemas de 

engenharia que facilitam o movimento. Na medida em que esse movimento, 

dentro de cada país, possa interessar à divisão do trabalho internacional ou 

continental, o equipamento viário e infoviário passa também a ser do 

interesse de outros países. 
 

 

No Brasil, além do envolvimento de organismos financeiros internacionais, concedendo 

empréstimos e fornecendo créditos para as grandes empresas, o próprio Estado faz 

investimentos para dotar certas partes do país das condições exigidas para a circulação, 

indicadas como fundamentais para a denominada abertura do comércio externo. 

Santos (2002), concluindo essa discussão acerca da fluidez e da viscosidade, salienta 

que nos países de maior extensão territorial e que também são países possuidores de grandes 

desigualdades regionais e de renda, o processo de criação de fluidez é seletivo e não igualitário. 

As regiões que detêm produções destinadas à exportação e ao comércio exterior têm prioridade 

na adequação de suas vias de escoamento, criando-se nos territórios áreas com maior densidade 

viária e infoviária a serviço da economia nacional. 

Desse modo, fica clara a ideia de que os investimentos, tanto dos órgãos financeiros 

internacionais, quanto do Estado, que modificam as redes de acesso e acabam por facilitar a 

movimentação das grandes empresas pelo mundo, mesmo quando se trata de lugares distantes 

dos grandes Pólos Industriais e de Comércio, não guardam nenhuma relação com o tamanho ou 

a densidade das populações, nem com a idade dos povoamentos, muito menos com as urgências 

das sociedades locais, mas tão somente com os ditames econômicos, estabelecidos 

principalmente pela economia internacional. 

Então, a divisão internacional do trabalho, tal qual é, favorece as grandes empresas 

controladoras do sistema para que se distanciem cada vez mais de seus territórios nacionais e, 

com suas práticas capitalistas, desorganizem os países receptores explorando a mão de obra 
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local, desrespeitando regulamentações ambientais e até mesmo impondo flexibilizações para 

melhor desempenho de sua exacerbada exploração. 

Tudo isso mostra que as mudanças ocorridas na economia nas últimas décadas são 

reflexos de que o jogo de poder mundial está subordinado aos interesses do grande capital e das 

grandes organizações transnacionais, sem falar nas instituições internacionais que agem como 

autênticos gestores da economia global, em particular do capital financeiro, como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI. 

Buscando uma proposta de leitura para analisar o território, em contrapartida aos 

teóricos que defendem a desterritorialização, Haesbaert (2004), desenvolve, assim, uma nova 

concepção, onde o conceito de território é definido com base na multiterritorialidade. Para ele, 

somente tomando como ponto de partida a visão integradora, que priorize os aspectos político, 

econômico e simbólico, é possível compreender o que hoje vem a ser a complexidade do 

território. Assim, esses três aspectos do estudo do território são base para a discussão do autor, 

que define as três vertentes da seguinte maneira: 

1) política, na qual o território é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o 

qual se exerce determinado poder, por exemplo, o território demarcado pelo Estado-nação;  

2) simbólica, onde o espaço passa a ser concebido pelos aspectos culturais e o território 

é produto da apropriação subjetiva do imaginário; 

3) econômica, pois se enfatiza as relações econômicas e o território é visto como fonte 

de recursos no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho como produto da 

divisão territorial do trabalho.  

Outra visão é a utilizada por Benko (1994), que vê a industrialização a partir da nova 

divisão espacial e internacional do trabalho, onde as organizações multinacionais têm papel 

fundamental. Para ele, trata-se de uma produção flexível, com as diferentes fases do processo 

produtivo, que são realizadas em locais variados. Nas chamadas regiões centrais se alocam as 

funções de alta tecnicidade e os cargos de direção, enquanto que nas chamadas regiões 

periféricas se concentram as práticas relacionadas às tarefas repetitivas, que quase não exigem 

qualificação e dependem de uma grande quantidade de mão-de-obra. 

Para as abordagens que explicam essa divisão como uma simples estrutura denominada 

centro-periferia, Benko (1994) apresenta, como contra argumentação, dois exemplos: 1) os 

trabalhadores do 3° mundo que migram em massa para o 1° mundo em busca de empregos não 

qualificados. 2) níveis elevados de competência em certas regiões urbanas da periferia como 

Brasil, Hong Kong, Cingapura e Coréia do Sul. 
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Assim, poderíamos conceber a ideia de que o desenvolvimento passaria 

obrigatoriamente pela industrialização, sempre, sobretudo a dos grandes polos industriais, 

porém o autor nos faz pensar, com sua forma de abordagem, de maneira diferente, haja vista 

que há possibilidade de desenvolvimento para atividades produtivas flexíveis, setores 

especializados e produtos competitivos, considerando inclusive a máxima do mercado que 

envolve a qualidade e o preço. 

Ou seja, em outras palavras, essa concepção de desenvolvimento nos dá a certeza de que 

os lugares, hoje explorados pela forma ditatorial com que se impõem a atual divisão 

internacional do trabalho, podem ser motivados por suas capacidades endógenas, suas culturas 

locais, suas forças produtivas, suas vocações e obter progressos substanciais, contribuindo 

inclusive para o fomento da economia nacional e, por consequência, o reconhecimento de suas 

potencialidades como centros produtores e geradores de emprego e renda, oferecendo aos seus 

atores uma qualidade de vida até então não experimentada por eles, em função dessa visão 

ideológica de que o desenvolvimento é condição da industrialização de grande porte, 

exclusivamente. 

Desse modo, essa forma de conceber o desenvolvimento, desprezando as características 

e potencialidades dos lugares e de seus atores locais, bem como suas culturas, leva à ideia de 

um pensamento linear, satisfazendo ao capital, de um lado, e perpetuando a condição de 

inferioridade, de receptores passivos dos ditames externos, de dependência absoluta, do outro 

lado, aos territórios desprovidos de poder econômico e financeiro, exatamente por conta da 

atual política de divisão do trabalho no mundo, que não permite o investimento nesses 

territórios e para esses territórios, fazendo com que suas potencialidades deixem de ser apenas 

exploradas e, ao contrário, passem a ser valorizadas, fomentadas, elevadas a uma condição 

muito superior à que até então experimentaram. 

Entretanto, o que vemos ainda, a partir dessa atual e cruel configuração do trabalho no 

mundo, é a solidificação dos territórios, como diz Santos (2002), fatiados de forma desigual e 

combinada, como zonas de densidade e zonas de rarefação, áreas de fluidez e áreas de 

viscosidade; espaços da rapidez e espaços da lentidão; espaços luminosos e espaços opacos; 

territórios do mandar e territórios do obedecer (p. 259-265).  

Furtado (2010) entende o desenvolvimento como a única possibilidade para se garantir a 

humanização da vida. Analisando o caso brasileiro, sua preocupação maior é com a 

transformação global da sociedade e não com o atingimento dos patamares de riqueza baseados 

em índices formais. Essa transformação deve favorecer a incorporação de padrões econômicos, 
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culturais e institucionais, que nos deixem mais próximos, pelo menos, do que se concebe como 

modernidade. 

Sua teoria do desenvolvimento sugere um confronto com a estrutura anterior de poder, 

presente na sociedade brasileira, que ainda é representada, em grande escala, pelas oligarquias 

agrário-exportadoras, setor mais conservador de nossa sociedade. O autor denuncia o peso 

inibidor deste setor para o pleno desenvolvimento das forças sociais, salientando esse 

conservadorismo e posição retrógrada, apresentando-o como um obstáculo tanto do ponto de 

vista econômico quanto político e social. Para ele, uma considerável parte dos desajustes 

vividos pela sociedade brasileira no século XX tem origem na cristalização desses privilégios, 

transformando a heterogeneidade econômica num dualismo político, sendo o anacronismo a 

verdadeira ameaça à estabilidade social.  

Raciocinando com sua visão estruturalista e apoiado pelo método histórico, Furtado 

(2010) chega a conclusões do tipo (p.153): ―o subdesenvolvimento é um processo histórico 

autônomo, não constituindo uma etapa necessária para o desenvolvimento‖; ―deformação das 

economias capitalistas‖; ―a única tendência visível é para que os países subdesenvolvidos 

continuem a sê-lo‖; ―o desenvolvimento do século XX vem provocando uma concentração 

crescente da renda mundial‖; ―uma ampliação progressiva do fosso entre as regiões ricas e os 

países subdesenvolvidos‖; ―o subdesenvolvimento é a manifestação de complexas relações de 

dominação-dependência entre povos, tendendo a autoperpetuar-se sob formas cambiantes‖. 

Assim, fica claro que para o autor, o subdesenvolvimento é uma forma de organização 

social no interior do sistema capitalista, não se constituindo em uma frase, uma etapa para o 

desenvolvimento. Desse modo, sempre se posicionou contrário à aplicação de termos como 

―país emergente‖ ou ―país em desenvolvimento‖. Então, o subdesenvolvimento caracteriza-se 

como um processo estrutural específico e não uma etapa natural pela qual passaram os países 

hoje considerados desenvolvidos. 

Para Furtado (2010), os países subdesenvolvidos viveram um processo de 

industrialização indireto, ou seja, como consequência do desenvolvimento dos países 

industrializados. Especificamente, esse processo histórico criou uma industrialização 

dependente dos países considerados desenvolvidos e, consequentemente, não poderia jamais ser 

superado sem que o Estado promova uma forte intervenção, capaz de redirecionar o excedente, 

até então usado pelas classes mais elevadas da sociedade para sua ostentação, para o setor 

produtivo, favorecendo, assim, toda a sociedade.  



137 
 

Essa ideia de redirecionamento do excedente não se constitui, por si só, numa 

transformação do sistema produtivo por inteiro, mas numa mudança de rumo da política 

econômica e social do país que levasse em conta o verdadeiro desenvolvimento social. 

E é partir do crescimento da participação política das massas, por meio dos sindicatos, 

associações, pressionando o Estado para que a distribuição da riqueza seja feita, atraindo a 

opinião pública para que se alie àqueles que defendem o combate aos interesses regionais e das 

oligarquias, ou através da pressão existente na relação mediada pelo voto que teremos a 

possibilidade de construir a verdadeira modernidade no Brasil. 

Sem esse movimento, mantém-se incólume a prática predatória do trabalho, autorizando 

cada vez mais ao capitalista de qualquer espécie a auferir ganhos por meio da prática de baixos 

salários e, como consequência, impede-se a instalação das forças necessárias e vitais à formação 

do capitalismo maduro. 

Por fim, mantém-se intacto também o dualismo, a separação entre um Brasil moderno, 

pelo menos enquanto praticante de formas específicas de consumo, e um Brasil ultrapassado, 

arcaico, o que resulta na destruição da utopia da unidade nacional.  

Schumpeter (1997), ao construir sua teoria sobre o desenvolvimento econômico, não 

busca explicá-lo como um todo, centrando sua discussão naquele desenvolvimento que se 

processa dentro do sistema capitalista. Em seu livro, "Teoria do Desenvolvimento Econômico", 

ele afirma:  

 

Devido a essa dependência fundamental do aspecto econômico de 

coisas sobre tudo mais, não é possível explicar uma mudança 

econômica através somente de condições econômicas prévias. Isso 

porque o estado econômico de um povo não emerge simplesmente de 

condições econômicas anteriores, mas somente de toda situação 

anterior. 
 

Assim, ele caracteriza o processo de produção como resultado de uma combinação de 

forças produtivas que englobam coisas, em parte materiais e em parte imateriais. No plano 

material, encontram-se os fatores genuínos da produção, isto é, terra e trabalho, de onde 

procedem todos os bens. Por sua vez, as forças imateriais seriam representadas por "fatos 

técnicos" e "fatos de organização social" ou meio ambiente sociocultural. Mais especificamente, 

o meio ambiente sociocultural representaria todo o complexo social, cultural e institucional da 

sociedade.  

Do ponto de vista econômico, esse "meio ambiente" estabelece as regras dos jogos 

institucionais que devem ser observadas na alocação e distribuição. Por exemplo, isso explicaria 
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se a economia é essencialmente competitiva ou monopolista, capitalista ou socialista e assim 

por diante. 

Schumpeter (1997), define desenvolvimento levando em consideração as questões 

relacionadas ao empreendedorismo presente nos indivíduos, a capacidade das empresas em 

produzir a partir desse empreendedorismo e à possibilidade de inovação presente nos 

empresários. Nesse sentido, ele destaca quatro pontos fundamentais relacionados ao paralelo 

que há entre a ação empreendedora e economia: 

 1) quanto à metodologia, ele define o indivíduo empreendedor como unidade básica de 

análise. Entretanto, o empresário é visto por ele, também, como um tipo ideal e ente portador de 

interesses, vontade e intencionalidade. Contudo, fundamentalmente, trata‑se de um indivíduo 

socializado e não atomizado, tal como concebido pela Teoria Econômica à qual se opõe;  

2) o elemento dinâmico da economia é a inovação. Assim, o papel do empreendedor é 

fundamental na promoção do desenvolvimento econômico;  

3) diferente do mero capitalista, o empresário inovador é um tipo singular de agente, 

pois ele decide racionalmente com base em valores, sobretudo inovadores,  mas que também é 

guiado pelos desejos e conquistas e é, necessariamente, um líder;  

4) seja pelo apoio ou seja pela oposição, o aspecto institucional é duplamente 

fundamental: seja pelo apoio, seja pela oposição. As instituições de crédito, as instituições 

políticas e econômicas, pela suas funções de taxar juros e disponibilizar capital, oferecem base 

de sustentação à ação empreendedora e ajudam a alavancar um novo ciclo de crescimento, pois 

a origem do capital empregado não advém da poupança, mas sim do crédito. 

Schumpeter (1997), também analisa as bases sobre as quais se apoia e atua o mecanismo 

econômico e as define: a propriedade privada, a divisão do trabalho e a livre concorrência. 

A exemplo de Marx, ele também preconiza a destruição do capitalismo. Para ele, o 

próprio sucesso do capitalismo acaba no final não só solapando as instituições que o protegiam, 

mas também contribuindo para a emergência da civilização socialista. Segundo o autor, as 

causas da autodestruição do capitalismo seriam:  

a) A função empresarial com o tempo se torna ultrapassada. Superando as iniciais 

resistências, as inovações se constituem numa atividade de rotina e as funções inovadoras, antes 

exercidas individualmente por um empresário, tornam-se despersonalizadas e rotineiras, 

próprias de especialistas e burocratas treinados especificamente para isso, e com maestria, 

dentro das grandes unidades produtoras.  

Nesse sentido, tanto a comercialização quanto a administração passam a ser 

desempenhadas através de processos automáticos bem estabelecidos e os consumidores acabam 
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por tornar-se condicionados a novos bens, de forma natural. Por conseguinte, os empresários, na 

visão do autor de diretores singulares, únicos, passam a ver usurpada, sem sentido, a sua função 

econômica. Assim, sem um papel econômico, tanto o empresário quanto a classe burguesa, que 

também depende da atividade empresarial, perdem a sua função social, conclui Schumpeter. 

b) Destruição das Instituições Capitalistas básicas, que são a propriedade privada e 

a liberdade de contrato. A propriedade privada e a liberdade de contrato, fundamentos básicos 

das instituições capitalistas, são enfraquecidas e até destruídos nas grandes organizações, onde o 

papel do proprietário é realizado, com frequência, por um grupo de gerentes profissionais e 

assalariados e o interesse de propriedade é substituído por grandes e pequenos acionistas. Desse 

modo, o grupo de direção tende a adotar uma atividade de empregado e seus interesses passam a 

não se identificar com os interesses dos acionistas; estes, por sua vez, estão separados, distantes 

da direção ativa, deixando de ter as atitudes essenciais de interesse de propriedade. Há, ainda, o 

enfraquecimento da liberdade de contrato, isto é, os acordos ao invés de serem discutidos e 

fechados de forma direta entre proprietários e operários, passam a ser feitos entre a "gerência de 

negócio" e a "gerência de união". 

c) Aniquilamento do grupo que protegia o capitalismo na esfera política. 

Simultaneamente surgimento do capitalismo, nasce também a Monarquia como forma de 

governo, após dominar a aristocracia latifundiária no período compreendido entre os séculos 

XVI e XVIII. Em troca de apoio econômico, os monarcas apoiaram os industriais e 

comerciantes e, à medida que eles foram se fortalecendo e se tornando com mais poder, e suas 

atitudes racionalistas sendo disseminadas entre todos os setores da atividade humana da época, 

eles conseguiram tomar o poder político e promoveram grandes reformas baseadas em seu 

pensamento racionalista. Para Schumpeter (1997), no entanto, esses comerciantes e industriais, 

apesar de terem chegado ao poder, não eram dotados da capacidade necessária ao exercício do 

governo: "não há, seguramente, nenhum indício de qualquer encanto místico emanando deles (o 

industrial e comerciante) que é o que realmente importa para a liderança. Os meios racionais são 

insuficientes para tratar com êxito os problemas políticos nacionais e internacionais com que se 

defrontam constantemente os governantes,‖ conclui o autor. 

d) O capitalismo cria uma classe de intelectuais descontentes que constantemente 

hostiliza a ordem social vigente. É no capitalismo que esses intelectuais encontram um 

ambiente mais propício para exercer a sua profissão que é a crítica - crítica a pessoas, a 

acontecimentos correntes, às classes e instituições. Como o passar do tempo, essa classe de 

intelectuais cresce bastante em número, agravando ainda mais a situação, haja vista que eles 

começam a ter dificuldades de conseguir empregos que atendam às suas aspirações e que sejam 
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considerados adequados à sua preparação intelectual. Surge, então, o movimento trabalhista 

como uma nova criação do sistema capitalista, e é essa classe de intelectuais descontentes que 

assume a sua liderança. Consequentemente, essa interação entre intelectuais descontentes e 

trabalhadores insatisfeitos acaba por promover a decomposição da estrutura política sobre a 

qual se assenta o capitalismo. 

e) Desintegração da Família Burguesa. Os valores familiares da época passam a sofrer 

com a imposição do espírito racionalista presente na sociedade e, alguns deles acabam se 

rompendo, surgindo, por exemplo, uma tendência de se formar famílias com menor número de 

membros, o que provoca um viés de queda na acumulação, base de sustentação e alimentação 

do sistema capitalista. 

Para Furtado (1961) há uma falsa universalidade na teoria de Schumpeter, considerando 

que o espírito de empresa é descartado enquanto categoria abstrata, independente do tempo e de 

toda ordem institucional. Segundo o autor, Schumpeter entende que o empresário caracteriza-se 

como um fenômeno de todas as organizações sociais, da socialista à tribal e o desenvolvimento 

de uma sociedade capitalista industrial (esta é o centro dos estudos de Schumpeter) é um 

fenômeno que tem suas características próprias e, desse modo, essa sociedade capitalista 

industrial torna-se singular, absolutamente diferente de qualquer outra sociedade. 

Furtado (1961) entende, ainda, que teoria de Schumpeter caracteriza-se mais como uma 

teoria do lucro do que uma explicação do desenvolvimento econômico. Quando ele afirma, diz 

Furtado, que o crescimento é gradual ao tempo em que o desenvolvimento se processa aos 

saltos, suscita a ideia um pouco vaga do que vem, a ser o próprio desenvolvimento. Diz ainda 

que considera como uma teoria do lucro pelo fato de que este aparece no deslocamento do 

sistema de um plano para o outro por meio das inovações. Por outro lado, o conceito de "novas 

combinações ou inovações" não se apresenta claro na discussão de Schumpeter, afirma Furtado, 

uma vez que considera uma situação de monopólio como uma "nova combinação".  

Finalizando, o autor diz que o ―empresário schumpeteriano‖, diferente dos demais 

personagens que se beneficiam de altas rendas, está normalmente, e frequentemente, atrelado ao 

processo produtivo. Sua vida inteira, pública e privada, está marcada por esse fato; suas 

energias e sua inteligência são canalizadas para o problema da produção. Desse modo, por que 

não partir da observação corrente que mostra o empresário organizador da produção como um 

indivíduo que tem um lucro em perspectiva? 

Ainda discutindo desenvolvimento, é muito interessante considerar as ideias de SEN 

(2000) que nos apresenta o tema como causa e consequência da liberdade, palavra utilizada pelo 

autor em toda a sua obra para traduzir, com propriedade, seu conceito de desenvolvimento, 
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distanciando-o do conceito de liberalismo ou, ainda, como sinônimo das ideias neoliberais. A 

liberdade proposta pelo autor está diretamente relacionada à capacidade do indivíduo de ser e 

agir de acordo com suas potencialidades, independente de quaisquer condições atreladas à cor, 

raça, religião, política, classe social, dinheiro ou poder sócio-político-econômico.  

No que diz respeito ao desenvolvimento promovido pelo Estado, já que não defende 

ideias neoliberais, ao contrário, SEN (2000) defende que as oportunidades sociais necessitam 

ser ampliadas. Isso só pode efetivamente tornar-se possível através de uma ação concreta do 

Estado como provedor da liberdade do indivíduo social.  

Nessa análise, o autor apresenta a realidade do mundo atual a partir de pontos que elenca 

como características dessa contemporaneidade, nos levando a concluir que só mesmo a 

liberdade poderá produzir o desenvolvimento e este reafirmará, por sua vez, a liberdade dos 

atores sociais. 

Assim, ele descreve como positivo no mundo uma abundância nunca vista antes; 

governos democráticos e participativos; as classes dominantes levantando bandeiras dos direitos 

humanos e da liberdade política em seu discurso; aumento da expectativa de vida e uma grande 

interação entre as diferentes zonas do globo terrestre, como fruto do fenômeno global. 

Por outro lado, aponta o autor como negativo, apesar desse cenário que descreve, a 

continuidade da pobreza e a insatisfação das necessidades elementares dos indivíduos; a fome e 

a subnutrição; as diferentes formas de violação das liberdades políticas e das liberdades básicas; 

o desprezo pelos interesses e atividades das mulheres e as ameaças ao ambiente e à 

sustentabilidade de nossa vida econômica e social. 

Concluindo essa análise, ele afirma que só a superação desses problemas presentes nas 

sociedades poderá favorecer o exercício do desenvolvimento, ampliando e estendendo a todos 

as oportunidades sociais, políticas e econômicas, de maneira tal que a ação individual se 

complemente com os agenciamentos sociais. 

A condição aberta e reflexiva de sua análise mostra-se diferente das teorias da economia 

e da política que normalmente se apresentam como de esquerda ou de direita, muitas vezes 

buscando imprimir suas ―verdades‖. SEN, como diretor do Banco Mundial que foi, sempre se 

mostrou contrário à arrogância das propostas e ações de quem planejou essas Instituições e 

Órgãos, chegando mesmo a questionar a necessidade de sua existência, sugerindo que elas 

acabam por contribuir de forma negativa à ideia de desenvolvimento como (e com) liberdade. 

Para ele, o desenvolvimento também pode ser entendido como a ampliação das 

liberdades reais que um indivíduo desfruta contrastando, no entanto, com o caráter mais 

particular do desenvolvimento tal qual é entendido e nos ensinado, na sua relação direta com o 
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crescimento do produto nacional bruto, com o aumento das receitas pessoais, com o processo de 

industrialização, com o avanço da tecnologia e o avanço da modernização social. 

O autor salienta, ainda, que os mecanismos utilizados pelo capital para dificultar a 

participação de todos os atores sociais no mercado, sobretudo daqueles desprovidos de poder 

econômico, político e social, é uma revelação da não aceitação da liberdade do ―indivíduo 

comum‖, fazendo com que seja mantida a servidão e o cativeiro, uma vez que esse indivíduo 

não tem acesso fácil aos mercados, às redes que o levariam a lugares distintos dos que vivem e 

atuam como novas possibilidades de aprendizagem e crescimento, na medida em que entrariam 

em contato dom o que há de mais atual no mundo, com a possibilidade de crédito, de parcerias, 

do seu fortalecimento e o consequente rompimento com a estrutura que o mantém cativo, 

submisso, dependente de quem o faz refém desse sistema planejado e combinado para dar certo 

desse modo. 

Desse modo, nem todos exercitam a participação sócio-política, fator considerado 

irrelevante nas análises acerca do desenvolvimento. Para SEN (2000, p.47) 

 

A questão da participação também é central para alguns dos problemas básicos 

que tem minado a força e o alcance da teoria do desenvolvimento. Por 

exemplo, argumentou-se que o desenvolvimento econômico do modo como 

conhecemos pode, na realidade, ser danoso a um país, já que pode conduzir à 

eliminação de suas tradições e herança cultural. Objeções desse tipo são com 

frequência sumariamente descartadas com o argumento de que é melhor ser 

rico e feliz do que pobre a tradicional. 
 

Então, entende o autor, já que uma tradição vivida por um povo necessita ser 

sacrificada para que esse povo escape da pobreza avassaladora e da péssima qualidade de vida 

que compromete a sua própria existência, como ainda vivem inúmeras sociedades tradicionais 

há milênios pelo mundo afora, que seja esse próprio povo eleito para dizer o que deve ser 

feito para que essa realidade seja transformada, já que ele tem autonomia para definir o que 

considera necessário à melhoria de suas vidas, ao seu desenvolvimento, com a liberdade que 

lhe é intrínseca. 

Com essa posição, o autor deixa evidente que as instituições que pretendem assumir o 

papel público, sobretudo o Estado como provedor do desenvolvimento, devem ser 

democráticas em suas ―ações desenvolvimentistas‖. Do contrário, torna-se questionável a 

legitimidade dos próprios planos, planejadores e executores de propostas de 

Desenvolvimento.  
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Pode-se entender, ainda, com base nessa mesma análise, que o desenvolvimento passa 

a ser concebido a partir de uma visão muito estreita, considerando que não engloba todas as 

formas de vida e de organização social presentes nas sociedades. 

SEN (2000, p. 10) analisa as estruturas sociais como possibilidades e barreiras aos 

interesses pessoais, sugerindo que há uma simultaneidade nas condições de escala da estrutura 

e das alternativas no dia a dia do indivíduo. Assim, diz que: 

[...] a condição de agente de cada um é inescapavelmente restrita e limitada 

pelas oportunidades sociais, políticas e econômicas de que dispomos. Existe 

uma acentuada complementaridade entre a condição de agente individual e 

as disposições sociais: é importante o reconhecimento simultâneo da 

centralidade da liberdade individual. 
 

 

Nessa análise, ele infere que a estrutura ou a condição social da qual o indivíduo faz 

parte pode limitar as oportunidades e promover alterações no conceito que as próprias pessoas 

têm do que seja bem-estar. Então, Amartya Sen afirma que para o desenvolvimento acontecer 

é necessário que sejam extintas as principais fontes de privação de liberdade, quais sejam: 

pobreza e tirania, carência de oportunidade econômica e destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva dos Estados 

repressivos. 

Entretanto, embora seja enriquecedor compreender o desenvolvimento e a divisão 

internacional do trabalho a partir das concepções de autores que analisam com propriedade 

suas características, é necessário que também entendamos que a lógica das grandes empresas 

tem se colocado acima da lógica do Estado, enquanto provedor do desenvolvimento dos 

lugares, ditando as regras capazes de não somente ordenar os territórios em sua forma 

institucional, mas designar os atores que poderão usá-los, dotando-lhes das condições 

necessárias ao exercício desse uso, bem como normatizar o desenvolvimento das Nações, 

Estados e Municípios, com ou sem a utilização do potencial endógeno dos territórios, 

dependendo de suas prioridades. 
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CAPÍTULO V 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL 
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V – CONTEXTUALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

5.1 Características 

 

 

Formada por um diversificado número de atividades e, ainda, relacionada a outros 

complexos produtivos como o químico, o petroquímico e o agropecuário, os quais fornecem 

as matérias-primas e outros insumos, a cadeia têxtil-confecção compreende algumas etapas 

distintas, conforme descreve Melo (2004), a saber: a produção e o beneficiamento do algodão 

ou a produção de fibras sintéticas (derivados do petróleo) – poliéster, náilon, acrílico, 

propileno etc; a fiação de químicos ou do algodão, que envolve várias operações através das 

quais as fibras são trabalhadas para se chegar à formação do tecido; a tecelagem (plana e a 

malharia) – a tecelagem plana está basicamente associada aos tecidos pesados (índigos, brins 

e roupas profissionais), tecidos de camisaria e tecidos para cama, mesa e banho e para 

decoração; e o acabamento, etapa em que se busca o conforto, a durabilidade e a aplicação de 

propriedades específicas ao produto. Temos, ainda, a indústria de confecções que é, na 

verdade, o elo final da cadeia produtiva têxtil-confecção, envolvendo a confecção em si e suas 

etapas: o corte, a costura e o acabamento. 

Na cadeia têxtil-confecção, a indústria têxtil envolve todas essas etapas, à exceção da 

confecção, que é constituída de um segmento específico. 

De acordo com Haguenauer (2001), a cadeia têxtil-confecção é formada por seis elos: 

beneficiamento de fibras têxteis naturais; fiação e tecelagem de têxteis naturais; fiação e 

tecelagem de têxteis químicos; outras indústrias de tecelagem; malharia e vestuário. A figura 

25 apresenta, esquematicamente, a estrutura das atividades produtivas da cadeia têxtil-

confecção. 
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Figura 25 - Estrutura da cadeia produtiva de distribuição têxtil e confecção 

Fonte: ABNT e IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial 

Disponível em www.iemi.com.br 

 

O IEMI, Instituto de Estudos e Marketing Industrial, apresenta uma configuração 

considerada mais atual da cadeia têxtil-confecção, com mais informações sobre as 

características estruturais dos diferentes elos, que consiste na divisão de três grandes segmentos 

industriais, cada um com níveis mais distintos de escala. São eles: o Segmento Fornecedor de 
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Fibras e Filamentos Químicos que, junto com o de fibras naturais (setor agropecuário), produz 

matérias-primas básicas que alimentam as indústrias que compõem o Segmento de 

Manufaturados Têxteis (fios, tecidos e malhas) e de Confecção de bens acabados (vestuário, 

linha lar etc). 

A tabela 33, a seguir, retrata as diferentes escalas de operação dos três grandes 

segmentos. Nesta tabela, observa-se que, enquanto as empresas de fibras e filamentos são de 

grande porte (vide faturamento), em geral de capital estrangeiro, as confecções, na outra 

ponta, são firmas geralmente pequenas, de capital nacional, e intensivas em mão-de-obra. As 

empresas têxteis têm porte intermediário e são, em geral, também de capital nacional. 

 

 
Tabela 33 - Número de estabelecimentos, emprego, produção e Faturamento dos principais segmentos 

da cadeia têxtil brasileira (2000) 

Segmento Fibras/Filamentos¹ Têxteis Confecções 

 

Total por Segmento 

Estabelecimentos 25 3.305 18.797 

Empregos (mil) 15 339 1.233 

Produção (mil ton/ano) 640 1.750 1.287 

Faturamento/ano (U$ bi) 1,4 16,6 27,2 

 

Média por Empresa 

Empregados 600 103 66 

Produção ton/ano 26.000 530 68 

Faturamento(U$ milhões) 56 5   1,4 

Fonte dos dados: IEMI/ABRAFA/AFIPOL.  

Fonte da tabela: IEMI - Instituto de Estudos e Marketing  Industrial -  (2001, pág. 46) 

Nota¹: apenas indústrias químicas que fornecem fibras e filamentos para o elo têxtil. 

 

A diversidade da cadeia têxtil-confecção, na prática, é muito grande e cada setor é 

composto por segmentos diferenciados. Essa segmentação decorre da variedade de insumos 

empregados, uso diversificado que caracteriza os produtos (cama & mesa X vestuário, por 

exemplo) e, também, das estratégias empresariais. De fato, como a estratégia central das 

empresas da cadeia têxtil é a diferenciação do produto, a ampliação da diversidade é uma 

tendência da cadeia. 

 

 

 

 



148 
 

5.2 Panorama Internacional 

 

A indústria têxtil e de confecção, além de bastante ampla, é composta por diversas 

etapas produtivas relacionadas entre si. Sinteticamente, podem-se destacar quatro etapas, 

quais sejam: 1) fiação: produção de fios ou filamentos que serão preparados para a etapa da 

tecelagem; 2) tecelagem: fabricação de tecidos planos ou tecidos de malha (malharia) e de 

tecnologia de ―não-tecidos‖; 3) acabamento: operações que conferem ao produto conforto, 

durabilidade e propriedades especificas; 4) confecção: desenho, confecção de moldes, 

gradeamento, encaixe, corte e costura. Na última etapa, os produtos podem transformar-se em 

vestuários, artigos para o lar (cama, mesa, banho, decoração e limpeza), ou para a indústria 

(filtros de algodão, componentes para o interior de automóveis, embalagens etc.). O produto 

final de cada uma dessas fases é a matéria-prima da fase seguinte, o que denota à cadeia têxtil 

e de confecção um caráter bastante diversificado, sendo cada setor composto por grande 

número de segmentos diferenciados, com dinâmicas, estruturas físicas e players próprios. 

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Setorial: têxtil e confecção, 

elaborado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a descontinuidade do 

processo produtivo, com diferentes intensidades em termos de utilização de capital e mão-de-

obra em cada etapa, somada às diversas possibilidades de utilização e combinação de 

matérias-primas, resulta em uma gama bastante ampla de opções quanto ao processo técnico 

utilizado, às formas de organização da produção e ao produto final desejado. Do ponto de 

vista tecnológico, em grande medida, o setor absorve as inovações tecnológicas desenvolvidas 

no setor de máquinas têxteis e no setor de fibras químicas. No entanto, as diferentes 

aplicações finais e as possibilidades de segmentação de mercado no elo final da cadeia 

colocam como elemento fundamental de competitividade a capacidade de diferenciar 

produtos e de atender de maneira flexível às mudanças nos padrões de preferência dos 

consumidores. 

Como consequência, as estratégias empresariais igualmente se diversificam em termos 

de escalas de produção, diferenciação de produto, intensidade na utilização de capital ou mão-

de-obra, integração vertical ou especialização em etapas específicas. Essa diversificação muda 

de acordo com o que se deseja obter como produto final (aparência, textura, padronagem, 

flexibilidade, etc.) e, ainda, com o mercado que se pretende alcançar (de uso doméstico ou 

industrial, de produtos de moda ou padronizados, para faixas de renda elevada ou baixa, etc). 

Em termos mundiais, a possibilidade de fragmentar o processo produtivo em etapas 

resultou em uma cadeia produtiva integrada internacionalmente e comandada por grandes 
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empresas especializadas na gestão da marca e da comercialização, ou nas próprias empresas 

de varejo comandando a transferência de etapas mais intensivas em mão-de-obra para países 

em desenvolvimento com baixos custos salariais. 

O referido relatório elaborado pela UNICAMP registra que o acirramento da 

concorrência internacional obrigou os produtores dos países centrais a uma intensa 

reestruturação nas suas formas de inserção no mercado e nas estratégias de organização da 

produção e aponta os aspectos centrais desse processo de reestruturação que são: 

a) concentração em produtos de maior valor agregado, com maior ênfase 

na diferenciação de produtos através de investimento nas atividades de design e 

desenvolvimento de marcas; 

b) redução do tempo de concepção, produção e comercialização, de 

maneira a seguir de perto as variações relacionadas às tendências da moda, 

fugindo da concorrência com produtos mais padronizados; 

c) deslocamento das etapas mais intensivas em mão-de-obra para países de 

mão-de-obra barata, configurando esquemas de subcontratação principalmente 

dentro de acordos regionais (Estados Unidos com o México e o Caribe, Países 

desenvolvidos da Europa com a Turquia e países do Norte da África, e Japão e 

Tigres Asiáticos com China, Indonésia, Bangladesh e Vietnã); 

d) A utilização de técnicas modernas de supply chain managament 
7
 

combinada com a difusão de tecnologia de informação como EDI (Eletronic Data 

Interchange) e ECR (Efficient Consumer Response) passou a ser um fator 

competitivo fundamental em razão da necessidade de integração entre as várias 

etapas da cadeia produtiva, de maneira a captar rapidamente as tendências do 

mercado consumidor e gerenciar toda a cadeia de suprimentos para o atendimento 

dessas tendências. 

Por outro lado, produtores de alguns países em desenvolvimento também têm buscado 

se reposicionar na cadeia de valor, passando da montagem pura e simples por subcontratação, 

para produtores OEM (Orignal Equipament Manufacturing), o que envolve receber a 

especificação do produto, desenvolver especificações sobre o processo de produção, gerenciar 

a logística de compras e entregar o produto com a marca do cliente. Simultaneamente, buscam 

                                                            
7 O Supply Chain Management (SCM) é a gestão da cadeia de fornecimento. Segundo alguns estudiosos, a 

competição no mercado global não ocorre entre empresas, mas entre cadeias de fornecimento. A gestão da 

logística e do fluxo de informações em toda a cadeia permite aos executivos avaliar, pontos fortes, e pontos 

fracos na sua cadeia de fornecimento, auxiliando a tomada de decisões que resultam na redução de custos, 

aumento da qualidade, entre outros, aumentando a competitividade do produto e/ou criando valor agregado e 

diferenciais em relação a concorrência. 
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avançar na capacitação em design e criação de marcas próprias, estendendo o esquema de 

subcontratação para outros países de mão-de-obra ainda mais barata, fugindo ao mesmo 

tempo das restrições impostas pelo sistema de quotas que vigorou no Acordo Multifibras e 

posteriormente no Acordo de Têxteis e Vestuário, que ficou vigente até 2005. 

Os dados de comércio internacional mostram o deslocamento constante dos países 

desenvolvidos no ranking dos principais exportadores praticamente desde a década de 60 do 

século passado. O Relatório de Acompanhamento Setorial: têxtil e confecção, mostra que no 

período mais recente as exportações mundiais de produtos têxteis e de confecção atingiram 

aproximadamente US$ 534 bilhões em 2006, apresentando um crescimento de 6,4% ao ano 

no período 2000-2006 (tabela 34). Neste último ano, o valor das exportações representou 

cerca de 4,5% das exportações mundiais. O maior crescimento entre os grupos de produtos 

analisados foi no segmento de produtos de vestuário (7,3% ao ano), levando a um aumento na 

participação relativa de 52,8% em 2000 para 55,4% em 2006. Já os fios e tecidos e as fibras 

têxteis cresceram abaixo da média e perderam participação, representando 39,7% e 4,9% do 

total exportado em 2006, respectivamente. 

 
Tabela 34 - Exportação mundial de produtos têxteis e de confecção (2000 e 2006)  

US$ bilhões e % 

 2000 2006 Cresc. Médio Anual 

Produto Valor Part. Rel. Valor Part. Rel. 2000-2006 

Fibras 19,5 5,3% 26,3 4,9% 5,1% 

Fios e Tecidos 154,0 41,9% 212,1 39,7% 5,5% 

Confecções e 

Vestuário 
194,0 52,8% 295,9% 55,4% 7,3% 

Total 367,5 100,0% 534,33 100,0% 6,4% 
 

Fonte: COMTRADE (banco de dados estatísticos do comércio de commodities da ONU). 

Elaboração NEIT/IE/UNICAMP, 2013. 

Disponível no site da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 
 

 

Considerando os principais países exportadores e têxteis e confecções, chama atenção 

o extraordinário aumento das exportações chinesas entre 2000 e 2006. A taxa de crescimento 

foi de 18% ao ano e em termos absolutos representou um aumento de quase US$ 100 bilhões. 

Em razão do aumento da participação chinesa, praticamente todos os países tiveram queda de 

market-share no período, com exceção da Índia, que subiu da 8a. para a 6a. posição no 

ranking, e Turquia, que não aparecia entre os principais exportadores em 2000 e passou a 

ocupar a 8a. posição em 2006. Vale destacar também o aumento das exportações de países 

com menor grau de desenvolvimento, embora não estejam entre os 10 maiores, como por 

exemplo Vietnã, Bangladesh, Paquistão e Indonésia (tabela 35). 



151 
 

 

 

 

Tabela 35 - Principais países exportadores de produtos têxteis e de confecção (2000 e 2006) 
 

US$ bilhões em % 

2000 2006 

País Valor Part. Rel.       País Valor Part. Rel. 

1. China 53,3 14,5 1. China 145,5 27,2 

2. Hong Kong 37,9 10,3 2. Hong Kong 42,5 8,0 

3. Itália 26,0 7,1 3. Itália 35,9 6,7 

4. Estados Unidos 22,8 6,2 4. Alemanha 30,5 5,7 

5. Alemanha 19,3 5,2 5. Estados Unidos 23,7 4,4 

6. Coreia do Sul 18,7 5,1 6. Índia 20,0 3,7 

7. França 12,5 3,4 7. França 16,7 3,1 

8. Índia 12,3 3,3 8. Turquia 16,3 3,0 

9. México 11,5 3,1 9. Bélgica 15,6 2,9 

10. Bélgica 10,7 2,9 10. Coreia do Sul 13,3 2,5 

Total 10 maiores 225,1 61,2 Total 10 maiores 360,0 67,4 

Demais Países 142,4 38,8 Demais Países 174,3 32,6 

Total 367,5 100,0 Total 534,3 100,0 

Fonte: COMTRADE (banco de dados estatísticos do comércio de commodities da ONU). 

Elaboração: NEIT/IE/UNICAMP 

Disponível no site da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 

 

No que se refere ao total das importações mundiais de produtos têxteis e de confecção 

o Relatório apresenta números que retratam certa estabilidade entre os 10 principais países no 

período analisado (tabela 36). A análise dos valores exportados e importados de países 

desenvolvidos como Estados Unidos e Alemanha permite constatar o elevado déficit 

comercial desses países nesses produtos. O fim do Acordo de Têxteis e Vestuário em 2005, 

que organizou a transição do modelo de quotas e restrições às importações para as regras 

gerais da Organização Mundial do Comércio (OMC) deve provocar uma concentração ainda 

maior da produção e das exportações em países como China, Índia e Turquia, reduzindo ainda 

mais a participação dos países desenvolvidos e de países em desenvolvimento menos 

competitivos. Vale ressaltar, entretanto, que esses países devem passar a utilizar medidas de 

salvaguardas e ―antidumping‖
8
 de maneira mais intensa para reduzirem os efeitos decorrentes 

da competição dos grandes produtores. 

 

 

                                                            
8 O dumping é a prática de exportar um produto a preço inferior ao praticado no mercado interno do país 

exportador com o objetivo de conquistar mercados ou dar vazão a excessos de produção. Essa prática é 

condenada pelo artigo VI do GATT (incorporado à OMC), caso seja responsável por prejudicar ou ameaçar o 

desenvolvimento da indústria doméstica do país que recebe as importações. A própria OMC regulamenta o uso 

de direitos antidumping – ou seja, a aplicação de uma taxa equivalente (ou inferior) à margem de dumping que 

venha a ser apurada nas importações. 
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Tabela 36 - Principais países importadores de produtos têxteis e de confecção (2000 e 2006)  
US$ bilhões em % 

2000 2006 

País Valor Part. Rel.       País Valor Part. Rel. 

1. Estados Unidos 83,8 22,0 1. Estados Unidos 107,7 20,6 

2. Hong Kong 30,2 7,9 2. Alemanha 41.1 7,9 

3. Alemanha  29,7 7,8 3. Hong Kong 33,2 6,3 

4. Japão 25,6 6,7 4. Japão 30,7 5,9 

5. Reino Unido 20,4 5,4 5. Reino Unido 30,5 5,8 

6. França 18,5 4,9 6. França 26,9 5,2 

7. China 16,9 4,4 7. China 26,3 5,0 

8. Itália 14,7 3,9 8. Itália 24,4 4,7 

9. México 10,2 2,7 9. Espanha 16,4 3,1 

10. Bélgica 8,8 2,3 10. Bélgica 13,0 2,5 

Total 10 maiores 258,8 68,0 Total 10 maiores 350,3 67,0 

Demais Países 121.8 32,0 Demais Países 172,8 33,0 

Total 380,6 100,0 Total 523,1 100,0 

Fonte: COMTRADE (banco de dados estatísticos do comércio de commodities da ONU). 

Elaboração: NEIT/IE/UNICAMP, 2013. 

Disponível no site da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. 

 

De todo modo, pode-se prever o processo de manutenção de um cenário internacional 

de concorrência bastante acirrada, o que exige maior nível de competitividade por parte da 

indústria têxtil e de confecções brasileira. 

 

 

5.3 Panorama Nacional 

 

 

Enquanto as etapas de tecelagem e, principalmente a fiação, são relativamente mais 

intensivas em capital, com maior possibilidade de automatização do processo produtivo, a 

etapa de confecções e vestuário continua sendo bastante intensiva em mão-de-obra. Essa 

característica se reflete nas estruturas de mercado dos diversos segmentos da indústria Têxtil e 

de Confecções brasileira. Enquanto o setor de confecções é extremamente pulverizado, com a 

predominância de micro e pequenas empresas, nos segmentos de tecelagem e fiação as 

pequenas empresas convivem com algumas empresas líderes de grande porte, responsáveis 

por parcela importante da produção. 

Tanto no setor têxtil quanto no de confecções, é possível verificar a predominância de 

empresas de pequeno porte. No caso do setor têxtil, considerando a participação acumulada, é 

possível observar que as empresas com até 49 empregados concentraram 90% dos 

estabelecimentos do setor, sendo que somente os estabelecimentos com até 04 empregados, 
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somaram cerca de 50% do total (Tabela 37). Apesar disso, comparativamente ao setor de 

confecções, existe um número maior de empresas com mais de 500 e 1000 funcionários. Em 

termos de número de empresas, o setor cresceu 14% no período, passando de 9.416 

estabelecimentos em 2000 para 10.735 em 2005. 

Paralelamente, a indústria têxtil, incluindo fiação, tecelagem, malharia e acabamento, 

encolheu em número de unidades industriais (declínio acumulado de 25% entre 1990 e 1999) 

e empregos (declínio acumulado de 67% no mesmo período). Contrastando esse cenário, o 

número de confecções aumentou em 13% (taxa acumulada), passando a gerar menos 

empregos (declínio acumulado de 9% no período considerado). Esses números indicam, por 

um lado, a grande concentração produtiva da indústria têxtil, que ficou mais intensiva em 

capital, e, por outro, a maior pulverização das confecções, com aumento provável da 

informalidade. 

No caso do setor de confecção de artigos do vestuário e acessórios, em 2000 e 2005, 

observa-se que quase 70% do total de estabelecimentos possuíam menos de 10 funcionários. 

Considerando as empresas com até 49 empregados, a participação relativa atinge cerca de 

95% do total. Ao mesmo tempo, o número de grandes empresas é menor e representam uma 

parcela ínfima do total de empresas do setor (tabela 38). 

 

 
Tabela 37 - Setor de fabricação de produtos têxteis: número de estabelecimentos por faixa de tamanho 

medido pelo número de empregados (2000 e 2005). 

Número de 

empregados 
2000 

Participação 

no total 

2000 (%) 

Acumulado 

2000 
2005 

Participação 

no total 

2005 (%) 

Acumulado 

2005 
2000-2005 

Nenhum 794 8,4 8,4 985 9,2 9.2 24,1 

Até 4 3.865 41,0 49,5 4.329 40,3 49,5 12,0 

De 5 a 9 1.680 17,8 67,3 1.902 17,7 67,2 13,2 

De 10 a 19 1.214 12,9 80,2 1.419 13,2 80,4 16,9 

De 20 a 49 968 10,3 90,5 1.085 10,1 90,5 12,1 

De 50 a 99 376 4,0 94,5 457 4,3 94,8 21,5 

De 100 a 249 270 2,9 97,4 305 2,8 97,6 13,0 

De 250 a 499 153 1,6 99,0 163 1,5 99,2 6,5 

De 500 a 999 61 0,6 99,6 54 0,5 99,7 -11,,5 

1000 ou mais 35 0,4 100,00 36 0,3 100,0 2,9 

Total 9.416 100 - 10.735 100 - 14,0 

Fonte: com base em dados da RAIS/TEM, 2013.  

Elaboração: NEIT/IE/UNICAMP 

Disponível no site da UNICAMP. 
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Tabela 38 - Setor de confecção de artigos de vestuário e acessórios: número de estabelecimentos por 

faixa de tamanho medido pelo número de empregados (2000 e 2005).  

Número de 

empregados 
2000 

Participação 

no total 

2000 (%) 

Acumulado 

2000 
2005 

Participação 

no total 

2005 (%) 

Acumulado 

2005 

2000-

2005 

Nenhum 3.423 9,9 9,9 3.955 9,4 9,4 15,5 

Até 4 15.624 45,0 54,8 17.954 42,7 52,1 14,9 

De 5 a 9 6.504 18,7 73,5 8.085 19,2 71,3 24,3 

De 10 a 19 4.678 13,5 87,0 6.016 14,3 85,6 28,6 

De 20 a 49 3.251 9,4 96,4 4.283 10,2 96,8 31,7 

De 50 a 99 781 2,2 98,6 1.166 2,8 98,6 49,3 

De 100 a 

249 
360 1,0 99,6 479 1,1 99,7 33,1 

De 250 a 

499 
89 0,3 99,9 96 0,2 99,9 7,9 

De 500 a 

999 
24 0,1 100,0 21 0,0 100,0 -12,5 

1000 ou 

mais 
11 0,0 100,0 11 0,0 100,0 0,0 

Total 34.745 100,0  42.066 100,0  21,1 

Fonte: com base em dados da RAIS/TEM, 2013. 

Elaboração NEIT/IE/UNICAMP. Disponível no site da UNICAMP. 

 

A tabela 39 apresenta o grau de concentração econômica dos respectivos setores 

analisados para o ano de 2005. A partir dessas informações é possível confirmar o grau 

elevado de pulverização dos dois segmentos, embora seja maior no setor de confecções. 

Observa-se que, enquanto as doze maiores empresas do setor de fabricação de produtos 

têxteis responderam por 16,5% do pessoal ocupado, as doze maiores empresas do setor de 

confecção de artigos do vestuário e acessórios incluíram apenas 5,5% do pessoal ocupado. 

 

Tabela 39 - Setor de fabricação de produtos têxteis e setor de confecção de artigos de vestuário e 

acessórios: grau de concentração econômica (2005) 

Setor CR4¹ CR8¹ CR12¹ 

Fabricação de produtos têxteis 11,3 14,3 16,5 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3,2 4,6 5,5 

Nota¹: CR4: Concentração a partir do Pessoal Ocupado (PO) das 4 maiores empresas; CR8: 

Concentração do PO nas 8 maiores empresas; CR12: Concentração do PO nas 12 maiores empresas. 

Fonte: Elaboração NEIT/IE/UNICAMP com base em dados do Cadastro Central de Empresas 

(CCE)/IBGE, 2013. 

 
Os dados da PIA-IBGE, embora não cubram empresas com menos de 5 empregados, 

que correspondem a grande parte das empresas do setor, permitem ter uma ideia da evolução 

no número de empresas em um período mais longo de tempo. Como pode ser observado na 

tabela 40, o número de empresas no setor de produtos têxtil aumentou de 4.529 em 1996 para 

5.820 em 2005. Entre 1996 e 2002 o número de empresas oscilou bastante, sem uma 

tendência clara de aumento ou diminuição. 
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Porém, a partir de 2003 é possível perceber um aumento contínuo no número de 

empresas. Em termos de participação relativa, em 2005 as empresas do setor representaram 

3,9% do total da indústria. Quanto ao setor de confecções, observa-se uma tendência de 

aumento no número de empresas ao longo do período, fechando 2005 com 19.530 empresas. 

Em termos relativos, porém, a participação do setor no número total de empresas da indústria 

apresentou queda de 13,6% para 13,3%. 

 
Tabela 40 - Setor de fabricação de produtos têxteis e setor de confecção de artigos de vestuário e 

acessórios: número de empresas e participação relativa na indústria (1996-2005).  

Ano 
Fabricação de 

produtos têxteis 
% da Indústria Confecções % da Indústria 

1996 4.529 4,2 14.708 13,6 

1997 3.573 3,3 14.240 13,3 

1998 4.311 3,8 14.795 13,1 

1999 3.639 3,1 14.996 12,7 

2000 4.342 3,5 16.556 13,3 

2001 4.481 3,4 18.128 13,8 

2002 4.584 3,4 18.615 13,8 

2003 5.005 3,6 19.214 13,8 

2004 5.593 3,9 19.261 13,4 

2005 5.820 3,9 19.530 13,3 

Total (%) 28,5 -5,7 32,8 -2,6 

Anual (%) 2,8 -0,7 3,2 -0,3 

Fonte: com base em dados da PIA/IBGE, 2013. 

Elaboração: NEIT/IE/UNICAMP 

Disponível em www.unicamp.br 

 

Segundo Sousa (2006), o setor têxtil nacional foi muito afetado pela abertura da 

economia em 1990, que não estabeleceu, de imediato, mecanismos que pudessem proteger a 

indústria contra as importações subfaturadas e o dumping comercial. Some-se a isso o fato de 

que o setor têxtil no Brasil historicamente desenvolveu-se através da internalização de todas 

as suas atividades produtivas, tendo como foco um mercado praticamente imune a produtos 

estrangeiros, com baixos índices de produtividade e de baixos investimentos em tecnologia de 

ponta (também em função da grande instabilidade macroeconômica da década de 80). 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), apesar de todas as 

dificuldades, os investimentos em modernização foram elevados na década de 90, 

especialmente no período a partir do Plano Real, estimando-se que os investimentos totais na 

cadeia têxtil nacional alcançaram cerca de US$ 6 bilhões (US$ 4 bilhões somente em 

importações de equipamentos). Tais investimentos, não obstante, ficaram abaixo do que se 

investiu em outros países, no mesmo período, como na Turquia: cerca de US$ 10 bilhões 

somente em importações de equipamentos para a cadeia têxtil. 
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O autor afirma, ainda, que os impactos da abertura da economia brasileira e do 

aumento da concorrência externa a partir de 1990, bem como a estabilização da moeda, que 

ampliou o poder de consumo da população de renda mais baixa desde 1994, levaram a 

transformações estruturais na cadeia têxtil nacional, com o destaque para os seguintes pontos: 

 Grande concentração da produção no segmento têxtil, de capital 

intensivo, o que não ocorreu na confecção, onde foi grande a pulverização da 

produção. 

 O elevado volume de investimentos levou ao aumento da relação 

capital/trabalho na indústria têxtil, o que não ocorreu com as confecções, segmento 

marcadamente de mão-de-obra intensiva. 

 O processo de reestruturação implicou o declínio da produção em 

alguns segmentos, e um exemplo disso foi o declínio da produção de tecidos 

planos, ao qual se somaram dois efeitos: 1) falência de muitas empresas, 

especialmente os produtores de tecidos artificiais e sintéticos, mais atingidos pelas 

importações da Ásia; 2) substituição da produção de planos pela de malhas de 

algodão, cujos investimentos são mais baixos e o produto em geral também é mais 

barato, estando mais acessível à nova parcela de consumidores que o Plano Real 

incorporou ao mercado. 

 Deslocamento regional para o Nordeste brasileiro e demais regiões de 

incentivo, com formação de cooperativas de trabalho e menores custos de mão-de-

obra. 

 Mudança do mix de produção das empresas: algumas reduziram o seu 

mix de produtos, aumentando as escalas de produção, investindo em equipamentos 

de última geração e, em geral, produzindo com custos baixos em regiões de 

incentivos da Superintendência do Desenvolvimento o Nordeste (SUDENE) - 

entretanto, mesmo essas empresas produtoras de commodities têxteis têm estratégia 

centrada não apenas em custos baixos, mas incluem também estratégias de 

distribuição, marca e contínua melhoria da qualidade de seus produtos -; outras 

empresas buscaram intensificar a terceirização da sua produção, com maior 

diferenciação dos produtos, e têm-se voltado cada vez mais para a comercialização 

(gerenciamento da marca, logística, maior proximidade ao cliente final via 

franquias ou lojas próprias); e há ainda poucos exemplos de empresas atuando em 

redes ou prestando serviços de ―pacote completo‖, conforme mencionado no item 

acima. Algumas empresas vêm ainda procurando atuar mais diretamente no 
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mercado externo, via investimentos em marcas e canais de distribuição ou ainda via 

produção externa. 

No tocante à distribuição regional da produção, apesar da grande concentração nas 

regiões sul e sudeste, houve um considerável aumento de participação do Nordeste na década 

de 90, especialmente na produção de fios e tecido, cabendo destaque para os grandes 

investimentos na produção em altas escalas de commodities de algodão, em plantas com 

operação verticalizada, desde a abertura do algodão, passando pela fiação até o acabamento, 

produzindo tecidos planos de algodão como, por exemplo, sarjas, índigo, tecidos para lençóis 

e malhas para confecção de camisetas. Há ainda grandes empresas no Nordeste produzindo 

exclusivamente fios e linhas com predominância de algodão, cabendo destacar que a região, 

segundo o IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial) já é a maior consumidora de 

algodão para a produção de fios, consumindo 432 mil toneladas dessa fibra em 1999, contra 

409 mil toneladas da região sudeste e 205 mil da região sul.  

Enquanto no Nordeste estão se concentrando os investimentos intensivos em escala, 

no Sul se reúnem os produtores de cama, mesa e banho e malhas, de médio e pequeno portes, 

e no Sudeste fica a produção de artificiais e sintéticos, desde os grandes produtores de 

matérias-primas (viscose, poliéster, náilon, elastano, entre outros) até pequenas e médias 

tecelagens, malharias e confecções. Cabe destacar vários polos importantes na região Sudeste 

como os de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré (São Paulo) – formados em 

grande parte por pequenas e médias empresas responsáveis por 85% da produção nacional de 

tecidos artificiais e sintéticos – e Nova Friburgo (Rio de Janeiro) – dedicado à produção de 

lingerie, entre outros. 

No que diz respeito à distribuição regional das confecções, cerca de 58%, tanto das 

indústrias
9
 como da produção, concentraram-se na região Sudeste em 1999. No mesmo ano, 

as regiões Sul e Nordeste, que vêm em seguida, responderam, respectivamente, por 23% e 

11% das indústrias confeccionistas do país. 

Para Melo et alii (2004) as perspectivas de mercado para os setores da cadeia 

produtiva de têxteis e confecções sofreram uma inflexão positiva, a partir da desvalorização 

cambial de janeiro de 1999. Muitas empresas que já vinham deslocando suas unidades 

produtivas para o Nordeste e o Centro-Oeste reforçaram os investimentos nessas regiões. Na 

verdade, a desvalorização cambial implicou duplo efeito sobre o segmento. De um lado, 

                                                            
9 Os dados do IEMI somente consideram indústrias as unidades produtoras que atenderam, simultaneamente, às 

seguintes exigências: existência legal, como indústria; ter pelo menos um funcionário com registro em carteira; e 

manter pelo menos um produto em linha contínua de produção. 
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favoreceu aquelas empresas mais integradas no comércio externo e aumentou o grau de 

proteção no mercado interno; de outro lado, provocou o encarecimento de insumos, mesmo os 

nacionais quando cotados a preços internacionais. Mais recentemente, a situação agravou-se 

diante da compressão da massa salarial na economia brasileira que tem restringido o mercado 

interno dificultando o repasse dos custos para os preços finais. 

Após a abertura comercial, a indústria de confecções realizou um importante esforço 

de atualização tecnológica (Melo, 2004) que, ao lado do aumento das importações apresentou 

forte impacto sobre o nível de emprego na cadeia produtiva. Dados da ABRAVEST 

(Associação Brasileira do Vestuário) revelam que nos anos 90 os investimentos foram 

estimados em US$ 154,5 milhões. 

O parque industrial brasileiro, no setor de confecções, contava com cerca de 875 mil 

máquinas. Entre 2000 e 2002 foram adquiridas 230 mil máquinas.
10

 

Segundo Melo (2004): 

Diversas têm sido as iniciativas para fortalecer essa cadeia produtiva no Brasil, na 

região Nordeste e no Estado de Sergipe. Os segmentos dessa cadeia foram 

apontados como prioritários em programa conjunto do MDIC/MICT, em setembro 

de 2001. Os segmentos têxtil e de confecções foram selecionados, dentre os oito 

setores considerados estratégicos para a política de incentivo às exportações do 

Governo Federal. (p. 16) 

 

Sobre o parque têxtil brasileiro, o relatório de 2001 do IEMI indicou a existência de 

4.287 unidades têxteis no Brasil, em 2000, das quais 75% eram malharias. A crise dos anos 90 

afetou todos os segmentos da indústria, de tal modo que o número de estabelecimentos em 

2001 é apenas 59,2% do que foi em 1990 (tabela 41). 

Tabela 41 - Brasil – Setor Têxtil – Unidades de produção por segmento (1990 – 2000) 

Segmentos 
Período Evolução Evolução 

1990 1995 1999 2000 2002 1990 a 2000 2000 a 2002 

Fiações 1.179 661 389 360 363 - 69% 1% 

Tecelagens 1.481 984 439 434 431 - 71% - 1% 

Malharias 3.766 3.019 3.098 3261 431 - 13% 2% 

Beneficiamento 818 508 276 298 3.261 - 66% -7% 

Total 7.244 5.172 4.231 4.287 4.331 - 40% 1% 

Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial. 1º Relatório do Setor Têxtil Brasileiro – jun 

2001, dados de 2002. Disponível em www.iemi.com.br  

No tocante à distribuição regional da indústria têxtil, a região Nordeste vem ganhando 

rapidamente participação nos quatro segmentos (fios, tecidos, malhas e confecções) e já 

                                                            
10 Fonte: www.abravest.com.br  
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representava em 2000 mais de um terço da produção nacional de fios e mais de um quinto da 

produção de tecidos, enquanto a região sudeste vem perdendo participação. A tabela 42, bem 

como a figura 26 a seguir, retratam essa situação. 

 
Tabela 42 - Brasil – Setor Têxtil – Evolução da participação das regiões na produção de têxteis (1990 

– 2000) 

Setores 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Fios 2,3 0,2 24,9 35,4 55,2 42,6 17,2 21,7 0,4 0,1 

Tecidos 3,1 2,2 17,6 21,5 65,6 62 12,8 13,7 0,9 0,6 

Malhas 0,2 0,3 2,8 10 39,9 35,2 55,7 53,5 1,4 1,0 

Confecção 2,8 3,9 8 11,3 66,6 56,1 21,6 25,4 1 3,3 

Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial. 1º Relatório do Setor Têxtil brasileiro – jun 

2000. 

Disponível em www.iemi.com.br 

 

 
Figura 26 - Brasil – Setor Têxtil – Evolução da participação da Região Nordeste na produção de 

têxteis. 1990 – 2000. 
Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial, 1º Relatório do Setor Têxtil Brasileiro – 

jun. 2001. Disponível em www.iemi.com.br 

 

No que diz respeito ao parque de confecções brasileiro, de forma diferente da indústria 

têxtil, ao longo da década de 90, percebeu-se uma evolução positiva no que tange a 

quantidade de peças produzidas e o número de estabelecimentos, não obstante a mão-de-obra 

ocupada ter sofrido considerável redução. Os segmentos mais importantes da indústria de 

confecção brasileira são os de vestuários e os artigos técnicos de uso industrial (tabelas 43 e 

44). 
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Tabela 43 - Setor de Confecção Brasileira: Produção, mão-de-obra e nº de fábricas (1991 – 2001). 

Porte 
1991 1994 1999 2001 

N° Índice N° Índice N° Índice N° Índice 

N° de fábrica 15.497 100 14.877 96 17.378 112 18.438 119 

Mão de Obra direta 1.202.316 100 1.073.935 89 751.288 62 750.960 62 

Produção – mil 

peça 
4.397.897 100 6.268.633 143 

8.268.0

46 
188 9.533.705 217 

Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial 

Disponível em www.iemi.com.br, 2013. 

 

 
Tabela 44 - Setor de Confecção Brasileira – Produção segundo o segmento de atuação (em mil peças) 

(1991 – 2001). 

Segmento Vestuário 
Meias/ 

Acessórios 
Linha Lar 

Artigos 

Técnicos 
Total Índice 

1991 2.203.317 314.692 452.710 1.427.178 4.397.897 100 

1992 2.770.709 398.587 497.809 1.552.174 5.219.279 119 

1993 2.712.807 497.809 518.531 1.639.081 5.368.228 122 

1994 3.329.628 563.943 609.343 1.765.821 6.268.735 143 

1995 3.329.192 592.943 642.485 1.980.287 6.544.907 149 

1996 3.272.894 548.975 639.730 2.052.420 6.514.019 148 

1997 3.546.473 582.183 646.907 2.135.560 6.911.123 157 

1998 3.763.819 576.083 708.234 2.250.772 7.298.908 166 

1999 4.203.552 589.780 760.596 2.702.649 8.256.577 188 

2000 4.999.929 575.350 793.456 3.185.402 9.554.137 217 

2001 4.786.158 566.617 738.106 3.442.824 9.533.705 217 

Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial 

Disponível em www.iemi.com.br, 2013. 

 

No total de unidades de confecção no Brasil, a participação do Nordeste passou de 8% 

para 14% e a região Centro-Oeste de 2% para 5% entre 1991 e 2001, enquanto a participação 

na produção setorial variou de 8% para 11%, no caso do Nordeste, e de 1% para 4% na região 

Centro-Oeste. A região Sudeste que detinha 71% das fábricas e 67% da produção em 1991, 

em 2001 respondia por 55% e 58% respectivamente, conforme demonstra a tabela 45. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.iemi.com.br/
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Tabela 45 - Distribuição Regional das Fábricas de Confecção e da Produção de Confecções (1991 – 

2001) 

Regiões 
Distribuição de Fábricas de Confecção Distribuição da Produção de Confecções 

1991 1995 1999 2000 2001 1991 1995 1999 2000 2001 

Sudeste 71% 62% 58% 58% 55% 67% 64% 57% 56% 58% 

Sul 17% 20% 22% 22% 23% 21% 19% 24% 25% 25% 

Nordeste 8% 12% 14% 14% 14% 8% 8% 11% 11% 11% 

Centro-Oeste 2% 3% 4% 4% 5% 1% 2% 3% 3% 4% 

Norte 1% 2% 2% 2% 2% 3% 6% 4% 4% 4% 

Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

A partir de 1994, em função da valorização cambial, as exportações brasileiras de 

produtos do vestuário foram intensamente afetadas e somente a partir do ano 2000, embora 

com alguma defasagem em relação ao regime cambial em 1999, retomaram o crescimento. 

No Nordeste, a participação nas exportações nacionais do setor de confecções foi, em 

geral, crescente no mesmo período. Entre 1990 e 2000 a participação do Nordeste nas 

exportações nacionais de produtos de vestuários alcançou mais que o dobro do que 

representava até então (Figura 27). 

 

 
Figura 27 - Distribuição regional das exportações da indústria de vestuário (1990 – 2001) 

Fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial 

Disponível em www.iemi.com.br 
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5.4 Panorama Sergipano 

 

 

De acordo com Sousa (2006) a cadeia têxtil-confecção em Sergipe, a exemplo do que 

ocorreu em todo o país, foi drasticamente afetada com o advento da abertura comercial no 

início dos anos 90 e, de forma ainda mais intensa, pela valorização cambial que se seguiu à 

implantação do Plano Real, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Para ele, como consequência dessa situação tem-se um grande impacto puxando para 

baixo o número de empregos, com destaque para o setor têxtil, e no número de empresas, 

destacando-se aqui o setor de confecção. Vale ressaltar, entretanto, que o abalo maior se deu 

no número de empregos (tabela 46). 

 

Tabela 46 – Nordeste e Sergipe – Indústria Têxtil e Confecções: Número de Estabelecimentos e 

Emprego (1990-2000) 

Período/Área Nordeste Sergipe Nordeste Sergipe 

Empresa Emprego 

1990 Nº 1.328 45 107.518 9.833 

% 100 3.39 100 9.15 

1991 1.297 50 101.603 9.071 

1992 1.176 43 92.749 8.641 

1993 1.256 43 93.014 8.373 

1994 1.410 65 101.414 8.260 

1995 1.526 60 89.471 6.153 

1996 1.661 52 89.853 5.368 

1997 1.929 66 90.585 6.154 

1998 2.192 66 100.769 5.285 

1999 2.302 63 104.036 5.206 

2000 Nº 2.478 60 113.169 5.298 

% 100 2,4 100 4,7 

Fonte: MTE/RAIS, vários anos. Elaboração: Melo e Hansen, 2004. 

 
Tabela 47 - Sergipe – Estabelecimentos e empregados por grupos econômicos – 2006. 

Grupos de Atividade 
Estabelecimentos Empregados 

Número % Número % 

Preparação e fiação de fibras têxteis 8 3,9 473 7,0 

Tecelagem, exceto malha 7 3,4 2.364 35,0 

Fabricação de tecidos em malha 5 2,5 90 1,3 

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 6 3,0 341 5,1 

Fabricação de artefatos, tecidos e artefatos têxteis 37 18,2 1.137 16,9 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 134 66,0 2.207 32,7 

Fabricação de artigos e malharia e tricotagem 6 3,0 135 2,0 

Total 203 100,0 6.747 100,0 

Fonte: TEM/RAIS, 2006. Elaboração: Melo e Hansen, 2004. 
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É interessante registrar que o número de empregos formais caiu de 9.833, em 1990, 

para 5.928, em 2000. No ano de 1994, o setor de confecção apresentou uma queda muito 

acentuada. Porém, no ano de 1995, parcial e gradualmente, o nível de empregos no setor 

começou a ascender.  Já em 2006 (tabelas 46 e 47) os dados mostram que houve um grande 

crescimento no número de empresas, de 60 em 2000 para 203 em 2006 (238,33%), mas a 

oferta de empregos não evoluiu na mesma proporção (5.298 em 2000 e 6,747 em 2006), o 

equivalente a 27,34%. 

O início da implantação do Plano Real marca o período mais crítico do nível de 

emprego. Cabe salientar que Sergipe teve uma redução no nível de emprego formal maior que 

no Nordeste, na cadeia têxtil-confecção. 

Dois fenômenos marcaram essa mudança no Brasil e, de igual modo, no Estado 

Sergipano: o forte processo de reestruturação e modernização da indústria têxtil, com 

aquisição de novos e modernos equipamentos; e no setor de confecção, a maior disseminação 

de práticas com a terceirização da produção, a partir do estímulo à formação de cooperativas e 

associações de trabalhadores. 

No setor têxtil, o emprego se manteve em queda durante toda a década de 1990, com 

uma discreta recuperação apenas no último ano do período. 

Após a implantação do Plano Real, a redução do número de estabelecimentos e de 

empregos, no setor têxtil, atingiu as empresas maiores (de médio e grande portes), enquanto o 

número de empresas menores cresceu, principalmente em função dos estímulos fornecidos 

pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI. Quanto às indústrias de 

confecção, o que se verificou foi um crescimento acentuado no número de micro 

estabelecimentos formais (tabela 48). 

 

Tabela 48 – Sergipe – Indústrias Têxtil e de Confecção: Número de Estabelecimentos Segundo Porte 

(1994 a 2007) 

Período 
Indústria Têxtil Indústria de Confecção 

Micro Pequena Média Grande Total Micro Pequena Média Grande Total 

1994 26 1 10 5 42 57 9 0 1 67 

1998 27 7 8 2 44 72 7 0 1 80 

2000 27 8 9 0 44 139 8 2 1 148 

2005 41 11 10 0 62 102 107 7 0 119 

2006 47 11 11 0 69 115 10 10 0 135 

2007 41 8 10 1 60 132 8 11 0 151 

Fonte: MTE/RAIS. Vários anos. 

Elaboração: Melo e Hansen, 2004. 
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Assim, segundo Melo (2008) a cadeia têxtil-confecção do Sergipe, que havia sido 

fortemente afetada pela abertura comercial do início dos anos 90 e pela valorização cambial 

que se seguiu à implantação do Plano Real, realizou um importante processo de reestruturação 

e de modernização para enfrentar os desafios colocados por aquelas mudanças. Em meados 

dessa década, esse segmento volta a se defrontar com as dificuldades trazidas pelo novo ciclo 

de valorização cambial e ao aumento da agressividade da competição da produção oriunda da 

China no mercado nacional. No período 2004-2008, o novo ciclo expansivo da economia 

brasileira ampliou significativamente as vendas internas dos segmentos cuja demanda é 

principalmente determinada pela renda, como é o caso da cadeia têxtil-confecção. 

Para o autor, a cadeia têxtil-confecção beneficia-se do crescimento do mercado 

interno, mas a forte valorização cambial ao longo do período retirou competitividade externa 

das vendas dos segmentos da cadeia e estimulou fortemente o incremento das importações, 

que vão ocupar parcela significativa do aumento das compras domésticas. Depois da crise 

financeira internacional de setembro de 2008, as condições de mercado se alteraram 

radicalmente, prevendo-se crescimento mais modesto no ano de 2009 e o acirramento no 

comércio internacional na disputa por um mercado mundial mais estreito.  

Quanto à matéria-prima utilizada na produção de fios pela cadeia têxtil-confecção do 

estado de Sergipe, é relevante o fato de que o algodão responde por 90% do seu fornecimento. 

Em 1999, a indústria têxtil sergipana consumiu 28.638 toneladas de algodão
11

. 

Paradoxalmente a esse dado, a produção de algodão no Estado entrou em profunda crise desde 

meados dos anos 80. Na década de 90, a produção local deixou de ser representativa. 

O crescimento da produção no Mato Grosso, com níveis de produtividade muito mais 

elevados, somado à praga do bicudo, deixaram a produção do Nordeste como um todo em 

situação de inferioridade, se comparada com outras regiões produtoras do país. 

Quanto aos ramos do setor têxtil, predominam em Sergipe, de acordo com dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), (2000), os estabelecimentos de tecelagem, 

sobretudo de algodão, seguidos pelos segmentos de beneficiamento de algodão e fiação. Vale 

registrar que o segmento de fiação foi severamente afetado pelo acirramento da abertura 

comercial após o lançamento do Plano Real, com o fechamento de unidades e, 

consequentemente, a redução no nível de empregos. Só nos últimos anos, com a implantação 

de novas fiações, cujos dados ainda não estão disponíveis de forma oficial, houve uma 

recuperação do emprego na fiação. 

                                                            
11 Fonte: SINFITESE - Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado de Sergipe 

(2000). 
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De acordo com Melo (2002), a indústria têxtil em Sergipe é uma atividade que 

remonta ao último quartil do século XIX. Boa parte das Unidades que estão em 

funcionamento hoje iniciou suas atividades entre o final do século XIX e a primeira metade 

do século XX. Há um grupo mais novo de empresas, que teve sua implantação na década de 

1980, em geral formado por empresas motivadas pelo programa de incentivos fiscais criado 

pelo Governo Federal e implementado pela SUDENE.  

Nos anos 90, com o recuo dos programas de desenvolvimento no âmbito federal, são 

os Estados que assumem esse papel e passam a investir em políticas de incentivo para atrair 

novos investimentos por parte das empresas, dando início assim ao processo conhecido como 

―Guerra Fiscal‖, tema discutido no capítulo I deste trabalho. 

Destarte, uma nova etapa da evolução das indústrias têxteis de Sergipe é iniciada a 

partir da segunda metade da década de 90, culminando com a implantação do Programa 

Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, quando novas unidades industriais se 

instalam em Sergipe (tabela 49). 

 
Tabela 49 - Sergipe – Indústrias Têxtil e de Confecção Pesquisadas: Ano de Entrada em 

Funcionamento. 

Setor 
Período 

Total 
Até 1949 Década de 80 Década de 90 2000 em diante 

Têxtil 
Nº 4 3 3 3 13 
% 31 23 23 23 100 

Confecção 
Nº - 5 27 5 37 
% - 14 73 14 100 

Total 
Nº 4 8 30 8 50 
% 8 16 60 16 100 

Fonte: Pesquisa direta FAP SINFITESE SEBRAE/UFS, 2002. 

 

De forma diferenciada do setor têxtil, a indústria de Confecção Sergipana, a exemplo 

do Nordeste e do Brasil como um todo, é uma atividade relativamente jovem. No Brasil, só a 

partir dos anos 60, à medida em que o processo de urbanização veio acompanhado de novos 

hábitos e padrões de consumo, implicando uma demanda crescente por peças de vestuário já 

prontas, é que a confecção começou a firmar-se como importante setor industrial.  

A partir dos anos 70, a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste, estimulou o desenvolvimento da indústria de Confecções na região em virtude dos 

novos hábitos de consumo, motivados pelo rápido processo de urbanização. 
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Levantamentos realizados pela própria SUDENE, em meados dos anos 80, apontam 

que 57 indústrias de vestuário, calçados e artefatos têxteis, de capital originado de diferentes 

regiões do país, receberam incentivos fiscais para investirem no Nordeste. 
12

 

Duas confecções de grande porte foram instaladas em Sergipe, no DIA – Distrito 

Industrial de Aracaju -, sendo elas a Alpargatas e a Villa Romana. Ambas pertencentes a 

fortes grupos econômicos inseridos no mercado nacional. Nos anos 90, porém, essas 

indústrias enfrentaram sérios problemas, chegando a encerrar suas atividades no Estado. 

Desse modo, com a paralisação de duas de suas principais unidades fabris, o setor de 

confecções em Sergipe entrou numa crise profunda, podendo esta ser contextualizada no 

âmbito do processo de abertura comercial que, como se sabe, afetou intensamente a cadeia 

têxtil-confecção no Brasil. 

No intuito de amenizar os problemas do desemprego no setor, por conta do 

agravamento dessa situação, formou-se uma cooperativa com os antigos funcionários da 

empresa, que assumiu o controle da fábrica da Villa Romana. A Alpargatas foi adquirida 

nacionalmente pelo Grupo Santista Têxtil, suspendendo temporariamente as atividades de 

confecção no Estado.  

O PSDI - Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, a exemplo do que 

ocorreu com a indústria têxtil, serviu de estímulo a novos empreendimentos industriais do 

ramo de confecções em Sergipe. Destaca-se, então, o surgimento de unidades de médio e 

grande portes em Itabaianinha, interior sul do Estado, e os novos arranjos produtivos 

estabelecidos entre grandes indústrias de tecidos ou de confecções, de um lado, e as 

cooperativas e associações comunitárias de trabalhadores da indústria de confecções, de outro. 

O ―Diagnóstico da Cadeia Têxtil – Confecções de Sergipe‖
13

, apresentado no ―Fórum 

de Competitividade de Sergipe‖ no ano de 2002, aponta 3 polos principais da indústria de 

confecções de Sergipe: o Metropolitano, abrangendo os municípios de Aracaju e Nossa 

Senhora do Socorro; o polo de Itabaianinha e o de Tobias Barreto, na região Centro-Sul do 

Estado. 

No polo metropolitano, destacam-se três empresas de grande porte, sendo uma 

cooperativa e uma associação que opera em sistema de encomenda com unidade fabril, e uma 

indústria têxtil que confecciona peças de cama e mesa. O polo metropolitano conta, ainda, 

                                                            
12 Fonte: SUDENE/BNB – 1988 – Relatório dos Investimentos Incentivados – Recife/PE. 
13 - Documento elaborado pelos professores Ricardo Oliveira de Melo (coordenador), Elmer Matos Nascimento e 

Verlane Aragão Santos da Universidade Federal de Sergipe. 
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com um número expressivo de micros e pequenas empresas ‗independentes‘ que, em geral, 

estão voltadas para o mercado local. 

O polo de Itabaianinha está assentado em um grupo empresarial familiar, de 

propriedade de pessoas da terra, que havia estabelecido uma rede de lojas de varejo, sediada 

em São Paulo e com unidades em alguns outros Estados das regiões Sudeste e Sul. Na 

segunda metade dos anos 90, esse grupo instalou um sistema de confecções no município de 

Itabaianinha, com algumas unidades próprias e outras em sistema de terceirização, que 

produzem peças de vestuário para serem comercializadas nas lojas do grupo empresarial, mas 

também escoam grande parte da produção para o estado do Maranhão. 

O polo de Tobias Barreto é caracterizado pelo grande número de pequenas unidades 

comerciais e produtivas estruturadas a partir da feira de confecção local. Conhecida como a 

Feira da Coruja, por ter início nas noites de domingo e estender-se por toda a madrugada das 

segundas-feiras, ela possui um amplo raio de abastecimento, atraindo, não apenas varejistas e 

sacoleiros da região, mas de municípios de Estados vizinhos, estendendo-se em uma área que, 

a grosso modo, é delimitada por Caruaru, ao norte, e Salvador ao sul. 

Em torno da atividade comercial, surgiu um grande número de pequenas confecções 

que elaboram produtos populares para serem comercializados na feira. Além das confecções 

de vestuário, Tobias Barreto é uma região tradicional de bordados, também comercializados 

na feira local. É possível afirmar que a economia da região gira em torno desse polo comercial 

e industrial de confecções. Mais recentemente foi instalada uma confecção de médio porte no 

município, de propriedade de comerciante local, que pode vir a ser um importante catalisador 

da produção de vestuário da região. 
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CAPÍTULO VI 

 
COMPREENDENDO O USO DO TERRITÓRIO: A FORMAÇÃO DE 

“TERRITÓRIOS DE EXPLORAÇÃO”. 
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VI – COMPREENDENDO O USO DO TERRITÓRIO: A FORMAÇÃO DE 

“TERRITÓRIOS DE EXPLORAÇÃO”. 

 

 

6.1 Caracterização da amostra 

 

 

O estudo desenvolvido, embasado na literatura disponível que foi parte integrante da 

fase gabinete, teve na etapa campo o trabalho de aplicação de questionários, entrevistas e 

registro fotográfico, além de visitas a Órgãos como a Secretarias de Estado, Associações, 

SEBRAE, IBGE, dentre outros. A amostra foi constituída de 64 famílias, em Povoados dos 

municípios sergipanos de Tobias Barreto (Capitôa, Vila Samambaia, Nova Brasília e 

Jabeberi), Lagarto (povoado Açuzinho), Cedro de São João (a sede do município, onde há a 

maior concentração de bordadeiras, e o povoado São Sebastião, com um número muito 

pequeno de bordadeiras) e Itabaianinha (povoado Ilha), que responderam ao questionário 

composto de 28 questões, com objetivo de extrair informações qualitativas e quantitativas 

acerca do dia a dia das bordadeiras. Além dos questionários foram feitas diversas entrevistas 

com pessoas que guardam algum tipo de relação com o bordado artesanal em Sergipe, além 

das próprias bordadeiras, quais sejam: Maria Anunciada Bezerra Barbosa, especialista em 

bordado, servidora do estado de Sergipe da Secretaria da Inclusão Social e atua no Centro de 

Cultura J. Inácio na orla de Atalaia; Rod de Castro Perrete, Presidente da Associação dos 

Artesãos que funciona no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, na Orla de Atalaia; Marta 

Regina Gonçalves Correia Amaral, Diretora do Centro de Arte e Cultura J. Inácio; Jussara 

Sant’Ana Alves, gestora pública lotada na SEDETEC; Donária Alves dos Santos, 

proprietária de uma fábrica de roupas de baianas no Povoado Capitôa, município de Tobias 

Barreto/SE; Iranildes Menezes Correia, bordadeira do povoado Capitôa, onde é conhecida 

como ―Neguinha de Tatá‖; Josefa Monteiro da Silva, presidente da Associação das 

Bordadeiras da Vila Samambaia em Tobias Barreto/SE; Raimunda Alves Celestino, 

presidente da Associação das Bordadeiras do Povoado Açuzinho em Lagarto/SE (a 

Associação está inoperante desde o falecimento do presidente há dois anos, esposo de D. 

Raimunda); Lara Maria Brito Andrade, consultora do SEBRAE/SE, especializada em 

atividades artesanais com ênfase em bordado e arranjos produtivos; Marli Santos Alves, 

bordadeira do município de Cedro de São João, onde atua controlando grande parte da 

produção de bordados, ao lado de uma irmã e um filho, este proprietário do único armarinho 
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da cidade e que fornece matéria prima às bordadeiras;  Mônica Mambrini Schneider, 

gestora pública lotada na Secretaria de Estado do Trabalho em Sergipe, responsável pelo 

artesanato sergipano, incluindo o bordado; Maria Jucineide Santos, bordadeira, ex-

presidente da Associação das Bordadeiras no Povoado Jabeberi em Tobias Barreto/SE (a 

associação atualmente está inoperante), hoje professora de artes do município (contratada pela 

experiência profissional, apesar de não ter formação acadêmica); Tatiane Alves da Silva, 

bordadeira do povoado Ilha em Itabaianinha/SE; José Abílio Araújo dos Santos, proprietário 

de uma fábrica de confecções no povoado Ilha em Itabaianinha/SE; Sandra Maria do 

Nascimento, bordadeira do município de Cedro de São João; Josefa Rodrigues dos Santos, 

com 74 anos de idade, atuando há mais de 60 anos como bordadeira, do povoado Açuzinho 

em Lagarto/SE. 

Foram também visitadas feiras do estado de Sergipe, nas cidades do interior e na 

capital, Aracaju, além de Centros de Artesanatos; lojas diversas como as do aeroporto de 

Aracaju; a que existe dentro do espaço do Museu da Gente Sergipana; as da Orla de Atalaia, 

inclusive as do novo espaço destinado ao artesão e o Mercado Municipal Thales Ferraz, com 

o intuito de verificar os preços alcançados pelos bordados feitos nos povoados objeto da 

pesquisa, para confrontá-los com os valores informados pelas bordadeiras quando das 

entrevistas e da aplicação dos questionários. 

 

 

6.2 Produção, comercialização e perfil da mão de obra. 

 

 

Nem todos os territórios alvo desse estudo possuem Arranjos Produtivos de 

Confecções e Bordados, de maneira formal, salvo em Tobias Barreto e Itabaianinha, conforme 

descrito no capítulo 6. A informalidade está presente em todos eles, em índices bem 

acentuados, e as unidades produtivas são pequenas, a maioria de caráter doméstico, ocupando 

de 2 a 6 pessoas em tempo integral (Figura 28). 

Do mesmo modo, a atividade praticada pelas bordadeiras, a exemplo dos negócios 

para os quais trabalham, em sua maioria é autônoma ou informal (figura 29).  
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Figura 28 Constituição do negócio. 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito  

 

 
Figura 29 – Relação de trabalho das bordadeiras. 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito 

 

Quando perguntadas acerca das maiores dificuldades encontradas para produzirem os 

bordados, o item aquisição de matéria prima alcançou mais de 2/3 do número de famílias, pois 

alegam não ter lojas nos povoados e, mesmo aqueles que fazem parte de um município cuja 
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sede é mais desenvolvida, elas esbarram em outras dificuldades como falta e recursos e de 

transporte. No quesito comercialização dos produtos, o maior percentual das famílias 

alcançadas pela pesquisa foi no item falta de recursos para acessar outros mercados (50%), 

seguido da falta de transporte (25%). Isso mostra que as dificuldades mais fortes se 

relacionam a recursos financeiros, em função das bordadeiras viverem como reféns dos atores 

locais que exploram o bordado, auxiliados pelos atravessadores de outras regiões que também 

atuam nesses territórios, sempre fornecedores de mão de obra farta, talentosa e socialmente 

dependente (tabela 50). 

A visita a esses povoados constatou que todas as unidades produtivas também utilizam 

os serviços de bordadeiras como prestadoras de serviço, pagando-lhes por peças produzidas. 

Os valores pagos são irrisórios mas as entrevistas e os questionários, quando aplicados, 

revelaram que todas as pessoas que bordam, mulheres (a maioria) e homens (principalmente 

nas pequenas fábricas, com uso da máquina de costura), afirmam que não têm outra 

alternativa, haja vista não terem condições de sair para procurar emprego em outros 

municípios maiores ou mesmo na capital sergipana, Aracaju, e se rendem a essa oferta de 

trabalho como único meio de sobrevivência (Tabela 51). 

 

 
Tabela 50 - Principais dificuldades encontradas pelas bordadeiras  

 

PRODUZIR A CONFECÇÃO E O BORDADO 

 

COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

Aquisição de matéria prima 44 Transporte 16 

Mão de obra 12 
Falta de recursos para ir a outros 

mercados 
32 

Outros (falta de apoio das 

organizações, custo com energia, 

tempo gasto com algumas peças 

grandes...) 

08 Concorrência 10 

  

Outros (falta de apoio das 

organizações, comprador que quer 

prazo para pagar, desvalorização das 

peças por compradores...) 

06 

Total 64 Total 64 

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 
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Tabela 51 - Valor das peças de bordado, pago às bordadeiras pelos controladores da produção, por 

Povoado (média dos valores informados pelas bordadeiras). 

 

 

Localidade 

 

 

Colcha 

Casal 

simples 

 

Colcha 

Casal 

elaborada 

Toalha de 

mesa com 06 

capas para as 

cadeiras 

 

Lençol 

Infantil 

 

Lençol 

Solteiro 

 

Lençol 

Casal 

Itabaianinha 

(Ilha) 
R$2,50 R$4,00 R$5,00 R$2,00 R$1,50 R$2,50 

Cedro de São 

João 
R$2,00 R$3,00 R$4,50 R$1,80 R$1,50 R$2,00 

Lagarto 

Açuzinho 
R$3,00 R$5,00 R$6,00 R$2,80 R$2,50 R$3,50 

Tobias Barreto 

(Samambaia) 
R$2,80 R$4,50 R$5,50 R$2,50 R$2,50 R$3,50 

Tobias Barreto 

(Jabeberi) 
R$2,00 R$3,50 R$5,00 R$2,80 R$2,00 R$4,00 

Tobias Barreto 

(Capitôa) 
R$2,50 R$3,50 R$4,50 R$2,50 R$2,00 R$3,50 

Tobias Barreto 

(Nova Brasília) 
R$2,50 R$3,50 R$4,80 R$2,00 R$2,00 R$4,00 

Valor médio da 

peça 
R$2,47 R$3,85 R$5,04 R$2,34 R$2,00 R$3,28 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 

 

Uma colcha elaborada, por exemplo, ocupa uma família de 03 pessoas por 

aproximadamente 07 dias, segundo as bordadeiras entrevistadas, e toda essa família recebe 

R$4,00 (quatro reais) pelo serviço de bordado da colcha (o material é de quem contrata). 

Numa conta simples, pode-se concluir que cada pessoa recebe R$1,33 (um real e trinta e três 

centavos) por 07 dias de trabalho, o que equivale a R$0,19 (dezenove centavos) por dia de 

trabalho. 

Questionadas acerca desses valores, todas elas informaram que adotam o regime de 

jornadas estendidas de trabalho para conseguirem aumentar os rendimentos. Outra prática 

para driblar o sistema é as três pessoas trabalharem ao mesmo tempo na peça, uma em cada 

extremidade, por exemplo, para que o tempo gasto com a produção seja reduzido, o que 

aumenta a possibilidade de ganhos um pouco maiores. 

Os itens mais produzidos, de acordo com as informações coletadas no trabalho de 

campo, são: 1) lençol; 2) capa para almofada 3) colcha; 4) caminho de mesa; 5) toalha de 

mesa; 6) pano de bandeja; 7) conjunto para lavabo.  

Outro dado que merece destaque para análise da produção é o que se refere às 

máquinas, insumos e equipamentos utilizados pelas bordadeiras no exercício de suas 

atividades (Tabela 52). 
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Tabela 52 - Recursos Produtivos/Infraestrutura da Confecção de Bordados  

O QUE FOI UTILIZADO O QUE É PRÓPRIO DA BORDADEIRA 

 SIM NÃO 

MÁQUINA DE COSTURA 43 MÁQUINA DE COSTURA 35 29 

BASTIDOR 53 BASTIDOR 44 20 

TESOURA 59 TESOURA 52 12 

DEDAIS 17 DEDAIS 15 49 

TECIDOS 57 TECIDOS 28 36 

AVIAMENTOS 64 AVIAMENTOS 30 34 

EMBALAGENS 34 EMBALAGENS 18 46 

OUTROS (cola, goma, fita métrica, 

alfinetes etc.) 9 

OUTROS (cola, goma, fita 

métrica, alfinetes etc.) 
9 55 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 
 

 

Os dados da tabela acima mostram que um elevado percentual das bordadeiras 

entrevistadas (45%) não possui máquina de costura, instrumento fundamental para o seu 

trabalho. Mais da metade (53%) não utiliza aviamentos (linha, botão, adereços diversos) 

próprios, dependendo de quem contrata os serviços para poder fazer o seu trabalho ou, em 

muitos casos, utilizar os aviamentos fornecidos a crédito pelo contratante do serviço, valor 

que é descontado quando do pagamento da tarefa, que se dá na entrega das peças prontas. 

Sobre a comercialização, as profissionais do bordado enfrentam dificuldades para 

escoar sua produção e acabam trabalhando por encomendas de pessoas consideradas, por sua 

forma de atuação, como atravessadoras (figura 30) 

 

 
Figura 30 - Comercialização dos produtos confeccionados 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito 
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O percentual referente à associação (16%) está centralizado em Vila Samambaia, 

município de Tobias Barreto, único território dentre os pesquisados onde existe uma 

Associação de Bordadeiras que, embora funcione na garagem da casa da atual presidente, sem 

espaço físico e equipamentos adequados, é organizada enquanto Pessoa Jurídica, treina 

adequadamente as profissionais, faz parcerias com Órgãos como o SEBRAE e consegue 

acessar de forma menos difícil outros mercados. Já o percentual de 15%, referente a 

comerciantes, a maioria deles atua como atravessador e contrata as bordadeiras como 

prestadoras de serviço para bordar peças que vendem em suas lojas ou entregam a outros 

atravessadores que ainda não conseguiram contato direto com elas. Os 13% das feiras, 

respondem pelo acesso de algumas delas às feiras livres das sedes dos municípios, e uma 

parte é oriunda do povoado Açuzinho e da Vila Samambaia, que algumas vezes já 

participaram de feiras promovidas pelo SEBRAE. As presidentes alegam que atualmente tem 

sido mais difícil por conta dos custos que envolvem essa participação que ficaram muito 

elevados para elas assumirem. Não há financiamento pelo SEBRAE ou outras entidades. 

Sobre o perfil da mão de obra, no item escolaridade, o trabalho de campo mostrou que 

uma parcela substancial das entrevistadas e de suas famílias tem pouca instrução formal, 

tendo cursado apenas as primeiras séries do ensino fundamental (Figura 31). 

 

 
 
Figura 31 - Escolaridade das famílias e das bordadeiras 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito 
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No tocante à preparação profissional, apenas metade das bordadeiras entrevistadas 

participou de algum curso. Quando arguidas acerca da participação do SEBRAE em seus 

municípios, 33 delas disseram que já houve atuação desse órgão e as outras 31 disseram que 

nunca tiveram nenhuma preparação promovida pelo SEBRAE (Figura 32). 

A consultora do SEBRAE Lara Maria Brito Andrade, quando entrevistada, informou 

que o SEBRAE já atuou bastante nos municípios de Lagarto (Povoado Açuzinho) e Tobias 

Barreto (Vila Samambaia), tanto com treinamentos quanto com consultorias e missões, mas 

atualmente não há participação da entidade nesses territórios. Segundo registros que nos 

foram concedidos por essa consultora, as últimas atuações daquele Órgão nesses municípios 

ocorreram em de 2012.  

Nos foi dito ainda, pela própria Lara, que o único projeto em vigor hoje é o ―Expoart‖, 

do SEBRAE Nacional, cujo foco foi a Copa das Confederações (já ocorrida entre 15 e 

30/06/2013), e a Copa do Mundo em 2014. Esse projeto visa a comercialização de produtos 

artesanais das regiões brasileiras, custeia o transporte e a hospedagem dos artesãos 

participantes, que são escolhidos e indicados pelo SEBRAE de cada estado, mas não cobre 

despesas com alimentação. A consultora pontuou que as bordadeiras sergipanas não 

participaram da Copa das Confederações, devido à falta de recursos para a alimentação, pois o 

evento durou mais que dois dias e elas não dispunham de recursos financeiros para bancar a 

alimentação por períodos superiores a esse. Segundo Lara, essa já é uma prática comum, e 

mesmo quando escolhidas e indicadas, sabendo que terão passagens e hospedagem pagas 

pelos promotores do projeto, elas não comparecem e alegam a falta de dinheiro para 

alimentação. 

A situação acima exposta mostra que as bordadeiras sergipanas não conseguem 

acessar outros mercados em função da absoluta falta de recursos, apesar de produzirem peças 

de qualidade que alcançam altos valores quando vendidas fora do raio onde vivem e atuam 

(vide tabela 55). 

Além disso, retrata a sua condição de atores que produzem num mundo considerado 

global mas não podem usufruir dessa benesse, embora vivam e atuem nesse mundo sem 

fronteiras. A ideia de que todo cidadão é cidadão do mundo parece não ter amparo nessa 

realidade.  

Isso faz com que elas dependam cada vez mais dos atravessadores para escoar sua 

produção. Nesse sentido, pode-se concluir que Santos (2002) tem razão quando afirma que ―o 

que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço geográfico‖. (p.20)  
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Figura 32 – Capacitação das bordadeiras e atuação do SEBRAE  

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito 

 

 

6.3 O uso do território nos arranjos pesquisados 

 

 

Para Santos (2002), o território só é devidamente compreendido em sua condição de 

ser quando considerado a partir do seu uso. O autor afirma que o uso do território pode ser 

definido a partir de suas características em relação às infraestruturas disponíveis para os atores 

que nele vivem e atuam; às condições de movimento das populações nele instaladas; à 

distribuição da renda, dos serviços e, acima de tudo, pela identificação dos centros de poder. 

Nos territórios onde vivem e atuam as bordadeiras objeto deste estudo, já descritos 

anteriormente, as condições de vida são ainda precárias; não há saneamento adequado; 

segurança; fornecimento de bens e serviços necessários à população; alguns deles não 

possuem ruas calçadas e há dificuldades sérias no fornecimento de água e energia elétrica. 

Não há escolas para todos os níveis de ensino e as existentes são extremamente 

deficitárias, falta professor qualificado, material didático, infraestrutura em geral; a 

tecnologia, apesar de estar hoje muito mais alcançável desde a globalização, ainda é 

incipiente; não há bancos, órgãos municipais, estaduais ou federais, nem mesmo 
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representações; o transporte é de péssima qualidade e muito caro para os padrões de vida das 

populações; o comércio local é muito pobre de insumos e, devido às dificuldades de acesso 

aos mercados fornecedores, falta muitas mercadorias de uso diário nas prateleiras dos 

pequenos estabelecimentos que ainda resistem a tudo isso, mas esses territórios possuem mão 

de obra barata e farta, que é usada pelos detentores do poder econômico/financeiro na 

satisfação de seus interesses particulares. 

Ainda assim, as desigualdades tão bem descritas pelos geógrafos, sociólogos e 

economistas, em seus estudos acerca do desenvolvimento no Brasil, estão presentes também 

nesses territórios, pois o poder de uso é de alguma forma partilhado entre os atores mais fortes 

economicamente, mesmo que de forma proporcional a cada nível desse poder, e alguns atores 

locais se destacam e passam a agir também como exploradores dessa mão de obra, numa 

posição de clara intermediação entre o mercado local e os mercados externos, uma vez que 

possuem maior e melhor acesso às redes de distribuição dos produtos. 

A pesquisa revelou essas manobras em todos os municípios, caracterizada na ação de 

pessoas que controlam a produção das bordadeiras, compram sua mão de obra por valores 

irrisórios, agindo de fato como pequenos, mas poderosos em relação a elas, fornecedores do 

bordado local para diversos mercados nacionais, conforme mostram os mapas de fluxo já 

apresentados. 

O reflexo dessa situação é perceptível nas formas de vida de cada um dos atores 

presentes nos territórios. Os controladores, por exemplo, possuem casas maiores e melhor 

estruturadas, dispõem de transporte próprio, muitos deles são também fornecedores de matéria 

prima para o trabalho das bordadeiras, como em Cedro de São João, onde um filho de uma 

das controladoras da mão de obra local é proprietário do único armarinho da cidade, onde 

todas elas compram os insumos necessários ao seu trabalho. Vale registrar que esse 

proprietário não nos permitiu fotografar seu estabelecimento comercial, que fica localizado na 

avenida principal da cidade. Ele nos acompanhou durante todo o trabalho de campo naquele 

município, sempre se mostrando ―disponível‖ para nos indicar as residências das bordadeiras, 

inclusive se fazendo presente durante a aplicação dos questionários, o que criava uma 

delicada situação, tanto para o pesquisador quanto para a bordadeira. 

A quantidade de peças produzidas em 90 dias revelam o potencial desses territórios e 

dessas bordadeiras, conforme descrito no item 7.7 deste capítulo, mas os valores alcançados 

por elas, quando comparados aos valores que essas mesmas peças alcançam em outros 

mercados, denunciam o caráter de exploração a que são submetidas. O não investimento em 

capacitações e em educação também refletem esse caráter de controle exploratório, à medida 
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em que se tornam cada vez mais dependentes, pois não conseguem perceber os mecanismos 

que fomentam esse controle. 

O fato de que muitas profissionais do bordado (45% das entrevistadas) não possuem 

os equipamentos básicos para o desenvolvimento de suas atividades, como a máquina de 

costura, por exemplo, também denuncia o estado de dependência a que são submetidas, razão 

pela qual muitas agradecem o fato de terem alguém para quem trabalhar, mesmo que ganhem 

apenas R$1,00 (um real) por dia de trabalho. 

Nesse sentido, Max (1994) tem razão quando diz que subordinado à máquina e ao 

proprietário dela, o trabalhador só tem sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, 

o capitalista passa a ter o direito de utilizá-la.                                   

 

 

6.4 A territorialização da confecção do bordado em Sergipe 

 

 

De acordo com Haesbaert (2002) o território é resultado de uma relação desigual de 

forças, que envolve o controle político e econômico do espaço e sua apropriação simbólica. 

Para ele, essa relação se apresenta de variadas formas, a depender das classes sociais e grupos 

culturais que estiverem sendo levados em consideração no momento da análise. 

O território sempre foi objeto de discussão entre geógrafos e cientistas sociais. Ao 

longo da história, o território tem sido pensado e associado às relações de poder, conforme o 

pensamento do geógrafo Claude Raffestin (1977), que foca muito o caráter político do 

território em suas abordagens. Para ele ―[...] o território se apoia no espaço, mas não é o 

espaço, é uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações 

que envolvem, se inscreve num campo de poder‖. 

Desse modo, o autor nos leva a compreender que o território é composto por ação e 

poder que se manifestam a partir de pessoas ou grupo de pessoas. Assim, poder e território 

são enfocados simultaneamente, de maneira intrínseca, em todas as relações sociais.  

Haesbaert (2004), traz em suas discussões o conceito de território diferenciando as 

posições materialistas e idealistas. Os materialistas partem da visão de que o território é 

constituído predominantemente por características físico-materiais, enquanto que os idealistas 

definem o território, principalmente, pelo ―valor territorial‖, no sentido simbólico. Ele propõe 

uma integração dessas visões, objetivando superar essa dicotomia material/ideal, haja vista 
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que o território envolve, ao mesmo tempo, tanto a dimensão espacial material das relações 

sociais quanto o conjunto das representações sobre o espaço. 

Nessa busca pela destruição da dicotomia material/ideal, o autor contraria as ideias da 

desterritorialização e encampa um pensar do território a partir da multiterritorialidade. Assim, 

afirma que somente com uma visão integradora, que agregue os aspectos político, econômico 

e simbólico é possível entender o que hoje vem a ser a complexidade do território. São esses 

três aspectos que formam a base de suas discussões. Vejamos: 

1)  o aspecto político permite a visão do território como um espaço 

delimitado e controlado sobre o qual se exerce determinado poder, por exemplo, o 

território demarcado pelo Estado-nação.  

2) o simbólico sugere o espaço concebido pelos aspectos culturais, e aí o 

território passa a ser produto da apropriação subjetiva do imaginário;  

3) e o aspecto econômico dá ênfase às relações econômicas, permitindo a 

visão do território como fonte de recursos no embate entre classes sociais e na relação 

capital-trabalho como produto da divisão territorial do trabalho. 

Considerando que a sociedade em que vivemos, globalizada e capitalista, que reproduz 

de forma intensa as desigualdades sob diversos aspectos, foi retomada essa discussão acerca 

do território com a intenção de se estabelecer um paralelo com a atual realidade presente nos 

territórios objeto deste estudo e, assim, esclarecer que a territorialização da confecção do 

bordado em Sergipe, tal qual se apresenta, é reflexo da ação de indivíduos que detêm o 

controle político econômico e social desses territórios, conforme breve descrição a seguir: 

a) as desigualdades descritas por Haesbaert (2002) são exemplificadas na 

forma distinta como vivem e atuam as bordadeiras, os controladores, os 

atravessadores e os comerciantes;  

b) as relações de poder entre os atores sociais (bordadeiras, controladores, 

atravessadores, comerciantes, poder público), tratadas por Raffestin (1977), são 

refletidas nas diversas manifestações de controle desses territórios, onde as 

decisões são tomadas sempre por quem detém esse poder, nunca exercido pelas 

bordadeiras e suas famílias 

c) os aspectos político, simbólico e econômico, tratados por Haesbaert 

(2004),  presentes em cada território analisado, são materializados na forma como 

se manifesta o controle político desses povoados e municípios, os investimentos 

destinados ou não para o seu desenvolvimento e consequente melhoria da 

qualidade de vida de seus habitantes (a figura 33 mostra a única via de acesso ao 
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povoado Jebeberi no município de Tobias Barreto, que é assim há décadas); a 

cultura do bordado em cada um deles, tão defendida pelas bordadeiras e demais 

atores que acreditam no seu potencial e tudo fazem para a sua perpetuação, 

enfrentando as dificuldades, mas que muitas vezes são obrigados a trilharem 

outros caminhos para sobreviverem, como o trabalho na terra como agricultores e 

outras atividades como o comércio, o trabalho doméstico em casas de vizinhos, 

adoção até mesmo de outras práticas em relação ao bordado, assumindo ―novas‖ 

modalidades e abandonando técnicas antigas como o crivo no linho em Jabeberi, 

município de Tobias Barreto, e as roupas de baiana que envolvem algumas 

técnicas no Povoado Capitoa e em Vila Samambaia, também em Tobias Barreto, 

antes especializados unicamente no bordado rechilieu, mais especificamente em 

peças para cama e mesa e em menor escala de vestuário, o que compromete a 

cultura local (figuras 34, 35 e 36); e a distribuição das poucas riquezas locais 

(terras, renda, bens e serviços) que se faz sob o controle daqueles que detêm o 

poder, vendo inclusive as bordadeiras como submissas, de uma classe inferior. 

 

 
Figura 33 - Única via de acesso ao Povoado Jabeberi no município de Tobias Barreto/SE. 

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 
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Figura 34 - Bordado crivo no linho, antiga prática do povoado Jabeberi em Tobias Barreto/SE 

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 

 

 
Figura 35 -  Nova prática adotada no povoado Jabeberi, em Tobias Barreto: aplique em tecido. 

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 
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Figura 36 - Nova prática adotada no povoado Capitôa e em Vila Samambaia, em Tobias Barreto: 

roupas de baiana.  

Fonte: trabalho de campo 2013 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 

 

Destarte, é nítida a concepção da territorialização do bordado sergipano como 

resultado de mecanismos de controle exercidos pelos detentores do poder político, econômico 

e social, que guarda, proporcionalmente, relação inclusive com a própria divisão internacional 

do trabalho, que reflete o desejo das grandes potências empresariais do mundo de se 

estabelecer em qualquer parte do território universal que lhe seja aprazível, por proporcionar-

lhes ganhos financeiros vultosos com baixíssimo investimento em mão de obra, espaço para 

instalações e em carga tributária, por exemplo. A fábrica da empresa Estrela no município de 

Ribeirópolis, em um de seus povoados (Serra do Machado), constitui-se em um forte exemplo 

dessa ação do trabalho que é dividido internacionalmente pelas grandes empresas. Por que lá e 

não no Povoado Capitôa, em Tobis Barreto? Será que a população de Serra do Machado tem 

poder político e econômico suficientes para atrair um investimento desse? Quem tomou essa 

decisão de instalar essa fábrica foi o prefeito e/ou os vereadores de Ribeirópolis/SE? Esse é 

apenas um dentre centenas de outros casos espalhados pelo território brasileiro. Tal exemplo 

serve também para discutir a guerra fiscal, tema já abordado na fundamentação teórica e que 

será retomado em um item seguinte deste capítulo. 
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6.5 Os arranjos produtivos e os circuitos da economia 

 

 

De acordo com as discussões de Sartre (2002), o surgimento dos países colonizados na 

história teve como missão resolver a escassez alheia, ou seja, a divisão territorial do trabalho 

nacional tornou funcional a divisão internacional do trabalho. 

Foi sob um forte crescimento demográfico, uma grande migração campo-cidade e um 

contexto de sujeição dos territórios à colonização, que se processou a urbanização dos países 

subdesenvolvidos, contribuindo para o surgimento de cidades em áreas que interessavam aos 

países colonizadores. Por essa razão, as grandes cidades encontram-se localizadas em áreas 

periféricas e o fenômeno da macrocefalia é um traço comum nesses países, juntamente com as 

profundas desigualdades territoriais (ROCHEFORT, 2008). 

Buscando compreender o processo de urbanização dos países de Terceiro Mundo, em 

particular o Brasil, é importante destacar Santos (2004), já citado anteriormente, que nos 

apresenta a teoria dos dois circuitos da economia urbana: o superior e o inferior. Segundo a 

teoria, o circuito superior é formado pelas grandes empresas e instituições (bancos, grandes 

corporações e o próprio Estado), e o circuito inferior guarda forte relação com as formas 

utilizadas pela população pobre, que tem maior representatividade numérica, com viés de 

crescimento, e que desenvolve estratégias de geração de renda com base em atividades de 

organização simples, que dependem de mão de obra intensiva e pouco (ou nenhum) capital. 

Os dois circuitos, juntos, formam o subsistema urbano. Este último estabelece relações de 

dependência, complementaridade ou mesmo concorrência com o primeiro, entretanto ambos 

integram um único sistema econômico urbano, o que ratifica a ideia de que não há dualismo. 

A pobreza como afirma Santos (2008) é histórica e espacialmente construída. Na 

atualidade, a pobreza caracteriza-se como pobreza estrutural-globalizada, ou seja, ―uma 

produção científica da pobreza‖. Não obstante o colonialismo, antes havia uma divisão 

territorial do trabalho mais autônoma, especialmente nos lugares ―opacos‖ onde não 

predominava uma produção voltada para exportação, mas hoje ela é criada, programada e 

administrada cientificamente. 

Para Silveira (2005), o que há de singular na geração da pobreza hoje é o seu caráter 

internacional, ou seja. Isso quer dizer que a sede da pobreza pode estar em São Paulo, mas o 

centro de determinadas ações que implicam em seu crescimento pode estar em outras 

formações sociais. A gradual artificialização do território brasileiro vai gerando diferentes 

tipos de pobreza ao longo da história, conclui a autora.  
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Infelizmente, essa pobreza não é contabilizada pelas estatísticas, embora se revele de 

maneira qualitativa no dia a dia das cidades. Para ilustrar essa afirmativa, os dados do 

Ministério do Trabalho, por exemplo, denunciam um aumento do trabalho com carteira 

assinada no país, especialmente após os anos 2000. Entre 2009 e 2010 o emprego com 

registro em carteira subiu 6,94% (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 

CAGED, 2010). Porém, muitas atividades com carteira assinada não geram renda satisfatória 

às necessidades básicas da população, bem como ao atendimento do processo ditatorial dos 

consumos de nossa época. 

Nesse sentido, a teoria dos dois circuitos da economia urbana tem por objetivo trazer à 

tona a singularidade da urbanização nos países periféricos e indicar caminhos analíticos sobre 

o funcionamento das cidades, de forma mais específica apontando para as atividades que são 

criadas visando a geração de trabalho e renda por parte das populações que não são 

incorporadas pelos circuitos produtivos modernizados tecnologicamente. 

Concluindo, os circuitos da economia urbana distinguem-se principalmente pelas 

diferenças no uso dos capitais, da tecnologia e da organização das atividades. Embora na 

atualidade possa se considerar nessa análise o aprofundamento da interdependência dos 

lugares; as diferenças e desigualdades regionais; o uso de novas tecnologias pelo circuito 

inferior; a expansão do crédito e do consumo entre os pobres e, por último, a avaliação dos 

ramos de atividades, numa análise dos dados coletados sobre os aqui denominados ―territórios 

de exploração‖, percebe-se nitidamente que estes estão inseridos no circuito inferior da 

economia, pois continuam desprovidos dos captais necessários ao seu desenvolvimento e ao 

investimento em tecnologia, e nem sequer gozam de infraestrutura mínima à vida diária como 

ruas calçadas, redes de esgotamento sanitário, escolas decentes para a população, hospitais ou 

postos de saúde, postos policiais que garantam a segurança e postos de trabalho além de 

subempregos com rendas muito aquém das necessidades primárias de qualquer indivíduo. 

A tabela 50, apresentada na página 191 deste trabalho, denuncia que a maior 

dificuldade encontrada pelas bordadeiras para produzirem os bordados é a aquisição de 

matéria prima, que alcançou mais de 2/3 do número de famílias pesquisadas, pois além das 

dificuldades de acesso a mercados, não possuem recursos financeiros. Quando indagadas 

acerca das dificuldades para a comercialização dos produtos, 50% das famílias pesquisadas 

apontaram a falta de recursos como a principal dificuldade, seguida da falta de transporte 

(25%). Isso mostra que as dificuldades mais fortes se relacionam à absoluta falta de recursos 

financeiros. 
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Outra informação coletada no trabalho de campo, por si só, descaracteriza a 

informação de que os atores que fazem parte do circuito inferior já têm acesso a crédito com 

facilidade nos dias atuais. Das 64 famílias que fizeram parte da amostra, 33 indicaram a falta 

de acesso a crédito como um grande dificultador para o seu trabalho. 

Além disso, a falta de transporte também se constitui num entrave à vida diária dessas 

profissionais do bordado. A tabela 53 mostra que 27 das 64 famílias não possuem meio algum 

de transporte. Das 37 que responderam possuir meio de transporte, apenas 09 possuem carro 

(os controladores do bordado em Cedro de São João e Povoado Jabeberi em Tobias Barreto, e 

os donos de fábrica no Povoado Ilha, em Itabaianinha), sendo o ônibus da Associação do 

Povoado Açuzinho em Lagarto, que já está velho e quase sem uso. 10 possuem moto (também 

os controladores e seus filhos, em Cedro de São João e Povoado Jabeberi em Tobias Barreto, 

e os donos de fábrica em Ilha, Itabaianinha); 11 possuem bicicleta e 26 possuem apenas 

animais como meio de transporte. 

 

Tabela 53 - Transporte próprio nos grupos de bordadeiras  

SIM 37 

NÃO 27 

Bicicleta  11 

Animal para transporte 26 

Moto 10 

Carro Pequeno 3 

Caminhonete 1 

Caminhão 3 

Ônibus  1 

 Fonte: trabalho de campo 2013 

 Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 
 

O acesso à internet ainda é muito restrito, conforme demonstrou a pesquisa, pois 

apenas 20 das 64 famílias entrevistadas acessam a rede mundial de computadores, sendo que 

as famílias que disseram sim a esse item estão inseridas entre os donos de fábricas e os 

controladores do bordado (Tabela 54). 

As condições de moradia também são deficitárias, o que retrata com muita força a 

inserção dessas famílias no circuito inferior da economia. As figuras 37 e 38 exemplificam o 

tipo de moradia das bordadeiras, sendo que os controladores e donos de fábricas residem em 

casas de melhor estado e melhor localizadas em relação aos centros urbanos. 
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Tabela 54 -Características Socioeconômicas das famílias de bordadeiras 

Utensílios domésticos e Aspectos Estruturais 
Número de 

bordadeiras 

Energia Elétrica 64 

Água dentro ou próximo de casa 62 

Banheiros dentro de casa 63 

Fogão a gás 64 

Geladeira 63 

Telefone 40 

Computador 21 

Rádio 50 

Acesso a Internet 20 

Máquina de lavar / Tanquinho 30 

Televisão 63 

Parabólica 61 

Micro-ondas 18 

Sofá 58 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa  

 

 
Figura 37 - Condições de moradia de uma das bordadeiras de Sergipe 

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 
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Figura 38 - Aspectos da moradia de uma das bordadeiras de Sergipe 

Fonte: Trabalho de campo 2013 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 

 

A renda das famílias com o bordado é também um item de grande significado para essa 

análise, uma vez que é a renda de uma pessoa, associada ao crédito que também depende dessa 

renda, que lhe garante acesso a bens de consumo. Segundo dados coletados junto às bordadeiras 

quando da aplicação dos questionários, a renda média mensal com o trabalho de bordado é 

R$31,65 (trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), o que equivale a R$1,05 (um real e cinco 

centavos) por dia de trabalho, considerando o mês de 30 dias. Esse valor está considerado como 

renda abaixo da linha de pobreza, uma vez que o Banco Mundial utiliza a faixa de US$ 1 dólar 

por dia por pessoa como linha de indigência e de US$ 2 dólares por dia por pessoa como linha de 

pobreza. Vale salientar que no Brasil, o atual salário mínimo (Jan 2014) está estabelecido em 

R$724,00 (setecentos e cinte e quatro reais). É, sem dúvida, um trabalho precarizado e merece 

uma atenção especial por parte do poder público em todas as suas esferas. 

Mesmo considerando que o mundo torou-se mais complexo em relação à época em 

que Milton Santos elaborou essa teoria dos circuitos da economia (1975), sobretudo em 

função das novas tecnologias que se espalham pelo território universal e, ainda, o 

desenvolvimento dos sistemas de transportes que concretizaram a interdependência dos 
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lugares, mas que é comandada pelas grandes empresas e pelo Estado, sabe-se que a instalação 

dos sistemas técnicos é subserviente ao capital e sua racionalidade, sendo portanto seletiva e 

excludente, o que faz com que os territórios onde vivem e atuam as bordadeiras sejam 

colocados à margem do desenvolvimento, sendo utilizados apenas naquilo que interessa aos 

detentores do poder econômico, político e social.  

Desse modo pode-se considerar assertiva a cunhagem desses territórios como sendo os 

―territórios de exploração‖, que fornecem a sua mão de obra farta e barata àqueles que podem 

explorá-la de todas as maneiras, tudo fazendo para que essa condição exista pelo temo que se 

fizer necessário à satisfação de suas necessidades particulares, ainda que para isso precise 

transformar profissionais habilidosos em verdadeiros vassalos, como já o tem feito há 

décadas. 

 

 

6.6 A guerra fiscal e suas implicações no desenvolvimento dos arranjos 

produtivos 

 

 

Um relevante aspecto da reafirmação do uso do território é o fenômeno que Milton 

Santos (2002) chamou de ―guerra dos lugares‖, utilizado por ele para discutir as 

especialidades dos municípios ao vender seu território como mercadoria às grandes empresas 

multinacionais, numa verdadeira ―troca de favores‖, na qual as empresas recebem muito mais 

do que fornecem em troca. 

Nesse sentido, Haesbaert (2004), destaca a evidência do território, em vez do seu 

desaparecimento: 

 

[...] os municípios para oferecer as condições mais vantajosas em termos de 

subsídios, infraestrutura, mão de obra e imagem, mostram que o espaço – e o 

território – em vez de diminuir sua importância, muitas vezes amplia seu papel 

estratégico, justamente por concentrar ainda mais, em pontos restritos, as 

vantagens buscadas pelas grandes empresas e pela intensificação da 

diferenciação de vantagens oferecidas em cada sítio. 
 

Nessa perspectiva, o processo que se convencionou chamar de globalização, em vez de 

resultar na eliminação do território como consequência da fragmentação e fragilização do 

trabalho, condicionou a produção de um novo complexo geopolítico de território, que o autor 
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denomina multiterritorialidades, que respondem diferentemente aos interesses de cada 

momento e lugar, de uma determinada sociedade.  

Desse modo, a existência da multiterritorialidade, que se dá a partir de uma sociedade 

reproduzida por meio das redes, é estabelecida ainda, segundo Haesbaert (2004) com o que o 

autor denomina de ―glocalização‖, que significa um processo dialético entre o global e local, 

ou seja, as situações locais não podem mais ser entendidas nem como locais nem como 

globais, mas pela combinação dos dois processos. 

Santos (2004), também argumenta acerca da dualidade do local e global na influência 

do território como visto na atualidade. No entanto, ele diz que as redes expressam o 

movimento da verticalidade, se constituindo em apenas uma parte do espaço e não no espaço 

de todos. Para ele, o território não é apenas forma, mas produto histórico do trabalho humano, 

que implica na construção de um domínio ou de uma delimitação do vivido territorial, 

assumindo múltiplas formas e determinações. 

Conclui, dessa forma, ser possível pensar que o território enquanto ―território usado‖ 

comporta uma dialética que se expressa por meio de um espaço local, que é experienciado por 

todos, onde o limite é o ato de produzir e de viver; e o espaço global, que é ―habitado por um 

processo racionalizador e de um conteúdo ideológico de origem distante e que chegam a cada 

lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-los‖ (SANTOS, 2004). 

Relacionando essa discussão acerca da guerra fiscal com os territórios objeto deste 

trabalho, percebe-se que ainda não houve outros interesses por parte das grande empresas 

detentoras do poder econômico e que controlam o poder político e social em todo o mundo, 

além dos até então manifestados e já de conhecimento público, haja vista que em nenhum 

deles foi instalada nenhuma fábrica de renome nacional ou internacional, como o caso da 

Fábrica da Estrela no município de Ribeirópolis, já citado no item anterior deste capítulo, 

ficando a ação de controle desses territórios por conta de atores controladores como os 

comerciantes, controladores de produção local
14

 e atravessadores, que exploram a mão de 

obra das bordadeiras e lhes submete a duras horas de trabalho por valores, como já descritos 

pela pesquisa, totalmente incompatíveis com o que se exige em termos de produtividade e 

qualidade, para que se possa atender às demandas do mercado que atendem. 

A situação em que se encontra cada um desses municípios, em especial os povoados 

de onde foram colhidas as amostras para esta pesquisa, retrata com fidelidade que os efeitos 

                                                            
14 Expressão cunhada pelo autor deste trabalho para definir a atuação de pessoas que, em virtude de possuírem 

poder econômico, controlam a produção de bordados em seus municípios, definindo tarefas e estabelecendo 

regras de trabalho e valores dos serviços, além de terem acesso fácil às redes de distribuição dos fluxos de 

produtos, o que lhes favorece no exercício desse papel. 
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da guerra fiscal são cruéis e devastadores, pois além de inibir a ação do poder público para 

investir em desenvolvimento a partir das necessidades locais e, ainda, com o apoio das 

capacidades presentes nos lugares, sob a forma de promoção do desenvolvimento endógeno, 

empobrece o erário, haja vista que os ditames globais dos grandes conglomerados 

empresariais exigem isenção e até renúncia fiscal, além de espaço físico com infraestrutura, o 

que acaba por endividar esses municípios e ainda comprometer a sua receita mensal, 

tornando-os frágeis e reféns dessas grandes empresas e de seus representantes. A figura 39 

mostra a rua principal do povoado Açuzinho, distante da sede do município, Lagarto, pouco 

mais de 20 km, que existe dessa mesma forma há mais de 50 anos, sem saneamento ou 

qualquer infraestrutura. 

 

 
Figura 39 - Avenida principal do Povoado Açuzinho em Lagarto/SE 

Fonte: trabalho de campo 2013. 

Autor: Moacir Araújo de Sousa 

 

O reflexo disso é visto, por exemplo, em municípios que precisam de saneamento, 

boas escolas e vias de ligação com centros maiores para favorecer o crescimento do comércio 

local e a aquisição de novos serviços e tecnologias importadas com maior facilidade desses 

grandes centros, tendo seus recursos investidos em grandes áreas (terraplanagem, água, 

esgoto, energia elétrica, boas vias de acesso à sede para servir aos dirigentes das organizações 

quando trafegarem com seus veículos etc), até então sem uso, para receber empresas e, ainda, 
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não poder cobrar-lhes os devidos impostos, pois fazem contratos que exigem dessa forma e 

cujo objetivo é tão somente a satisfação pessoal de grandes empresários e dos representantes 

do poder público, em detrimento das necessidades da população que, pela absoluta 

impossibilidade de escolha, torna-se presa fácil desse esquema cruel e acaba fornecendo sua 

mão de obra por valores e condições desumanos.  

Resta-nos, por enquanto, concordar com o geógrafo britânico David Harvey (2013) ao 

afirmar que ―o interesse que o capital tem na construção da cidade é semelhante à lógica de 

uma empresa que visa ao lucro‖. Até quando? 

 

 

6.7 As redes e os fluxos: possibilidades de uns, dominação de outros. 

 

 

Em uma conferência ocorrida em São Paulo, no mês de novembro de 2013, cujo tema 

foi ―Os limites do Capital e o direito à cidade‖, o geógrafo britânico David Harvey discutiu 

acerca das desigualdades sociais e frisou que até pouco tempo atrás as contradições sociais 

eram observadas mais intensamente nas fábricas. ―Eram as relações de trabalho que 

explicitavam as desigualdades‖, disse. Segundo o geógrafo, os conflitos diários entre patrões 

ricos e empregados pobres fez surgir o insumo necessário para o crescimento dos sindicatos e 

a expansão dos direitos trabalhistas. Entretanto, no final do século 20, com as mudanças no 

mundo laboral, a adoção das novas tecnologias, a prática da terceirização, dentre outros 

fenômenos, as desigualdades passaram a se expressar além dos muros das fábricas, nas 

cidades como um todo, mais fortemente ainda nas grandes metrópoles. 

A realidade brasileira confirma o discurso do autor, quando se percebe diariamente a 

dificuldade dos moradores das periferias, dos pequenos municípios, dos povoados, que 

enfrentam grandes distâncias para conseguir acesso a hospitais, assistência técnica, escolas, 

trabalho, e ainda tendo que amargar à péssima qualidade do transporte público, ineficiente e 

lento no percorrer pequenos trajetos, sem falar em outras necessidades que são igualmente 

comprometidas em função dessa distância e das dificuldades para vencê-las diariamente 

(muitos desistem e se submetem mais ainda, ficando onde estão, insatisfeitos, carentes), como 

praças, parques, museus, universidades, cinema, teatro, que passam a fazer parte apenas do 

imaginário desses atores sociais, chegando até mesmo a se sentirem indignos desses serviços. 

Prosseguindo, ele destaca que é a população mais pobre quem acaba sendo deslocada 

para os bairros mais periféricos e, por isso, o espaço urbano se transforma no reflexo da 
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desigualdade social. Esse quadro fica ainda pior com a ação intensa do capital imobiliário, 

com o beneplácito do Estado, que avança sobre áreas ―desvalorizadas‖, expulsando seus 

moradores para ainda mais longe. E quando as melhorias que tanto reivindicam são 

finalmente executadas pelo poder público, os imóveis se valorizam e eles já não podem pagar 

os novos preços dos aluguéis, ou mesmo comprar um deles, sendo obrigados a mudarem de 

endereço. 

Ele lembra, também, que ―há condições universais para a alienação do sistema 

dominante e de suas articulações políticas‖. Resgata a fala do Papa Francisco quando disse 

que o mundo está vivendo a ―globalização da indiferença‖. Segundo ele, essa indiferença 

sugere que as classes dominantes não estão fazendo nada para mudar a realidade em que vive 

o povo, mas tudo faz para continuarem se dando bem em todos os aspectos. De acordo com 

Harvey (2013), um estudo realizado por uma ONG britânica, a OXFAM, apenas em 2012, 

enquanto a Europa se espremia em crises econômicas e sociais, os bilionários do mundo 

aumentaram suas riquezas em 240 bilhões de dólares.  

As bordadeiras das comunidades objeto desse estudo vivem algo semelhante ao 

descrito pelo autor, uma vez que encontram dificuldades para ter acesso aos mercados e, por 

isso, se submetem aos ditames locais, onde são exploradas, ou aos atravessadores que, apesar 

de também praticarem a extorsão, acabam sendo, paradoxalmente, sua salvação, por 

garantirem a compra de sua produção sem a necessidade de se afastarem de suas moradias, 

onde normalmente trabalham (Tabelas 55 e 56). 

 

Tabela 55 - Preços na comercialização do bordado  (Dez/2012; Jan e Fev/2013). 

PREÇO POR QUAL FOI VENDIDO         

(média dos valores informados) 

PREÇO ALCANÇADO EM OUTROS MERCADOS 

(média dos valores informados) 

Caminho de mesa R$50,00 Caminho de mesa R$120,00 

Conjunto de Cozinha R$100,00 Conjunto de cozinha R$220,00 

Toalha de mesa grande R$400,00 Toalha de mesa - Grande R$850,00 

Pano de andeja  R$25,00 Pano de bandeja R$60,00 

Colcha casal  R$350,00 Colcha casal R$750,00 

Bonecas baianas  R$15,00 Bonecas baianas R$80,00 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 

 

Uma análise da tabela acima mostra o quanto aumentariam os ganhos das bordadeiras 

caso tivessem acesso, via redes que são formadas e controladas pelos detentores do capital, a 

mercados diferentes do mercado local. A toalha de mesa grande, por exemplo, é vendida por 
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mais que o dobro do valor alcançado no mercado local. A boneca baiana chega a ser vendida 

por um valor quase 6 vezes maior (534%). 

 

Tabela 56 - Condições para ter acesso a crédito/financiamento e assistência técnica  

ACESSO A CRÉDITO/FINANCIAMENTO 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS 

Muito simples 5 Muito simples 4 

Simples 12 Simples 10 

Mais ou menos 6 Mais ou menos 15 

Complicadas 18 Complicadas 17 

Muito complicadas 23 Muito complicadas 18 

Total 64 Total 64 

Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 

 

Em relação a acesso a financiamentos e assistência técnica, que inexiste nos povoados 

pesquisados, das 64 famílias pesquisadas, mais da metade respondeu que as condições são 

complicadas ou muito complicadas. Vale salientar, ainda, que a grande maioria das famílias 

que responderam ser simples ou muito simples, no item acesso a crédito, representa aquelas 

famílias que nunca fizeram financiamento, conforme resposta delas a outra pergunta do 

questionário, a de número 23, salientando que 40 das 60 famílias entrevistadas recebe ou 

recebeu bolsa família do governo federal, sendo por elas considerado o benefício como 

crédito ou financiamento. 

Analisando as informações coletadas durante a aplicação dos questionários, referentes 

à produção dos últimos 90 dias (dez/2012; jan e fev/2013), constatou-se que foi produzido um 

volume expressivo de peças mesmo considerando as pequenas fábricas do Povoado Ilha em 

Itabaianinha, cuja especialidade delas é lençol e colchas, que somados dão um total de 11.011 

peças no período. Entretanto, a soma das demais peças resulta em 20.477 peças que 

representam 62% de toda a produção do período pesquisado. Vale registrar que as peças 

contabilizadas em ―outros‖ foram produzidas pelas bordadeiras, inclusive as fronhas, pois os 

lençóis de Ilha já são contabilizados com suas fronhas, que não foram levados em conta de 

forma separada pela pesquisa) A tabela 57 mostra esses números. 

Caso essa produção das bordadeiras fosse colocada nos mercados consumidores por 

elas próprias, através das redes de comercialização, elas teriam um ganho financeiro 

expressivo e ainda ficariam mais conhecidas, pois os atravessadores e demais controladores 

da produção de bordado nesses povoados não divulgam o trabalho dessas profissionais. 
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Quanto à comercialização, como já discutido anteriormente no item ―produção e 

comercialização‖, deste estudo, a pesquisa mostrou que as bordadeiras dependem quase que 

exclusivamente da ação dos atravessadores. 

 

 
Tabela 57 - Produção e Comercialização de bordados – 90 dias (Dez/2012; Jan e Fev/2013) 

Fonte: trabalho de campo 2013.                                                                           Total: 31.488 peças 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa 

 

Não obstante esse resultado, quando indagadas acerca do papel dos atravessadores em 

suas vidas como bordadeiras, 64% delas consideraram bom, haja vista a dificuldade que 

enfrentam para ir a outros mercados diferentes do que conhecem no povoado onde moram e 

trabalham, informação demonstrada pelas 32 das 64 entrevistadas, salientando que outras 14 

não souberam avaliar essa situação (tabela 58). Conclui-se, então, que uma grande parcela das 

bordadeiras vê esses profissionais como parceiros e não como vilões, modo pelo qual 

normalmente são enxergados pelas pessoas em geral. 

Desse modo, conclui-se que se as bordadeiras fossem melhor assistidas, mais 

capacitadas e dispusessem de recursos e meios adequados para terem acesso a outros 

mercados, onde venderiam sua produção por preços maiores que os que alcançam, a figura 

dos atravessadores desapareceria. E assim, o atravessador de hoje poderia ser até um parceiro, 

ou mais um dos compradores do produto do trabalho das bordadeiras. 

 

 

PESSOAS 

QUE 

ATUAM 

NO 

NEGÓCIO 

 

A FAMILIA PARTICIPA OU 

JÁ PARTICIPOU DE ALGUM 

PROGRAMA DO GOVERNO 

TEM ALGUM 

SUBSÍDIO (Governo, 

Associação, doação) 

ou Financiamento 

Bancário? 

 

QUANTAS PEÇAS FORAM 

PRODUZIDAS – 90 DIAS (Dez/2012; 

Jan e Fev/2013) 

287 
SIM 48 

6 
Caminho de mesa 2.952 

NÃO 16 Conj. cozinha 2.149 

 

NÃO SABE 0 

 

Toalha mesa 2.424 

UTILIZAÇÃO 

DO DINHEIRO 

Material 

escolar de 

filhos; 

material para 

bordar; 

alimentação, 

remédios. 

Pano bandeja 1.796 

QUAL? 

Bolsa 

Família,  

Crediamigo,  

Agroamigo. 

Colcha 3.682 

Bonecas baianas 699 

Lençol 7.329 

Almofadas 4.320 

Outros (Conj lavabo, puxa 

saco, porta papel, toalha 

banho e rosto, fronha, pano 

de prato, roupa de baiana...) 

6.137 
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Tabela 58 - Avaliação de serviços e condições 

 

 

Avaliação 

 

 

Atuação de 

intermediários e 

atravessadores  

 

 

Condições para 

ir até os 

mercados  

 

 

Condições para 

compra de matéria-

prima  

 

 

Venda de produtos  

Mais para bom 41 18 14 27 

Mais para ruim 11 32 34 35 

Não soube 

avaliar 12 14 16 2 

Fonte: trabalho de campo 2013 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa, 2013. 

 

É interessante registrar a fala de algumas bordadeiras no momento da entrevista: 1) D. 

D., do município de Cedro de São João – ―Agradeço pelos atravessadores. Por causa deles 

não preciso sair de casa em casa pedindo serviço ou para alguém comprar‖. 2) M. F. B., 

também de Cedro de São João – ―Sou grata por eles existirem em minha vida. Sei onde 

moram e vou de casa em casa pedir trabalho pois sei que é certo e garantido‖. 3) T. A. S., 

povoado Ilha, município de Itabaianinha – ―Aqui não tem outra coisa mesmo. Ou é isso ou 

nada. Ainda bem que tem gente certa para comprar o que faço‖.  

 

 

6.8 A subordinação do trabalho nos “territórios de exploração”. 

 

 

Analisando o capitalismo brasileiro no século XX, principalmente no que se referia à 

produção industrial, Antunes (2006) afirma que 

 

No que concerne à dinâmica interna do padrão de acumulação industrial, 

estruturava-se pela vigência de um processo de superexploração da força de 

trabalho, dado pela articulação entre baixos salários, jornada de trabalho 

prolongada e fortíssima intensidade em seus ritmos, dentro de um patamar 

industrial significativo para um país que, apesar de sua inserção subordinada, 

chegou a alinhar-se, em dado momento, entre as oito grandes potências 

industriais.  

 

 

Essa fala do autor encontra eco na realidade em que se encontram as bordadeiras 

sergipanas, que embora não façam parte de mão de obra formal das indústrias existentes no 

estado, representam uma parcela significativa de profissionais que produzem e o fruto do seu 

trabalho, como já demonstrado anteriormente, tem alcançado outros mercados, haja vista a 
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qualidade e a utilidade das peças muitas vezes feitas sob encomenda dos atravessadores que 

representam os compradores finais. 

Essas profissionais, de várias idades, são submetidas a condições duras de trabalho 

diariamente, recebem valores irrisórios por peças que são verdadeiras obras de arte, e não 

possuem nenhuma garantia de trabalho, estabilidade, aposentadoria, assistência médica, 

auxílio alimentação, vale transporte ou outros benefícios que normalmente são associados ao 

trabalho remunerado no Brasil. 

A grande maioria das bordadeiras pesquisadas representa as famílias das quais fazem 

parte, muitas delas assume o comando geral da casa, o que as obriga a utilizar filhos, genros, 

noras e netos, por exemplo, no trabalho que desenvolvem, como forma de ampliar as 

possibilidades de renda com o aumento da produção (Figura 40). 

 

 

Figura 40 - Perfil da família das bordadeiras 

Fonte: Trabalho de campo 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito, 2013. 

  

A realidade ainda se mostra mais cruel, considerando que além dessas duras condições 

de trabalho a que são submetidas, sobretudo pelo número de horas dedicadas ao trabalho do 

bordado, as bordadeiras também assumem uma condição pluriativa, pois a renda auferida com 

o seu trabalho, apenas, não é suficiente para o sustento próprio e da família (Figura 41). 

 

48% 

31% 

19% 

2% 

ESPOSA/MARIDO DO CHEFE DA
FAMÍLIA

CHEFE DE FAMÍLIA

FILHO(A) DO (A) CHEFE DE FAMÍLIA

OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA
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Figura 41 - Tempo dedicado às atividades/64 famílias entrevistadas 

Fonte: trabalho de campo 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito, 2013. 

 

As 64 bordadeiras entrevistadas, que representam suas famílias, informaram que 

necessitam desenvolver outras atividades, além do bordado, para aumentar a renda da família. 

Assim, a pesquisa identificou que 52% da renda dessas famílias advêm do bordado; 6% vem 

do comércio (algumas trabalham em unidades comerciais e bordam à noite, nos fins de 

semana e feriados); 20% resultam do trabalho que desenvolvem na agropecuária (mais 

intensamente nos três meses de inverno, haja vista a região ser muito seca) e, por fim, o mais 

curioso é que 22% são originados de outras atividades como doceiras, zeladoras, cozinheiras, 

pescadoras, merendeiras em escolas e até uma ―professora leiga‖ que dá aulas de artes em 

uma escola municipal no Povoado Jabeberi, município de Tobias Barreto (Figura 42). 

Esses dados retratam, de fato, a condição pluriativa dessas profissionais, que 

registraram no momento da entrevista não se sentirem felizes com essa situação, pois 

gostariam de viver apenas do bordado, mas isso é impossível na realidade em que vivem. 

Desse modo, preocupante também é o fato de que o bordado, diante desse quadro, deixa de 

ser tão importante no seu dia a dia, por essa imperiosa condição a que são submetidas, e isso 

reforça o processo de descaracterização dessa rica atividade, o que promove sérias e danosas 

alterações na cultura desses municípios, cuja atividade vem sendo secularmente repassada 

entre as gerações. 
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Figura 42 - Origem da renda da família 

Fonte: trabalho de campo 

Elaboração: Moacir Araújo de Sousa e Josemar Hipólito, 2013. 

 

Assim, deve ser levada em consideração em posteriores estudos, sobretudo os que se 

deterão de forma mais aprofunda nas questões culturais, o fato de que em se mantendo essa 

realidade onde 48% da renda de famílias de bordadeiras tradicionais são oriundos de outras 

atividades, e cuja tendência é de superação desse percentual em relação ao que se refere às 

atividades do bordado, se não estará comprometida essa importante atividade que faz parte da 

cultura sergipana nas próximas décadas. Sendo ainda mais enfático, será que as próximas 

gerações dessas famílias ainda terão no bordado uma atividade importante em suas vidas, ou a 

conhecerão apenas de ouvir falar ou ler em trabalhos como este? 

Há de se pensar, de forma mais intensa ainda, na realidade de hoje dessas famílias que 

vivem e atuam em territórios onde as condições de vida e de trabalho são muito deficientes e, 

mesmo buscando alternativas de sobrevivência, o bordado ainda é o trabalho do qual gostam e 

de fato sabem fazer. E por não estarem devidamente orientadas acerca do funcionamento dos 

mercados; não possuírem recursos financeiros suficientes para adquirir insumos necessários à 

produção de suas peças; não fazerem parte do seleto grupo de atores que constroem e 

manipulam as redes de acesso a esses mercados; não estarem qualificadas adequadamente 

para atenderem às demandas de um mercado cruel e excludente que dita regras de produção e 

de consumo ao seu bel prazer; não terem desenvolvido, ainda, a consciência da importância 

do trabalho coletivo, associativo, como forma de driblar essa realidade e construírem outras 

possibilidades de produzir e vender seus produtos e não terem acesso à educação de qualidade 
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vem-se obrigadas a submeterem-se a tal condição, ainda agradecendo como já demonstrado 

anteriormente nesse estudo, para poderem ao menos ter uma vida com a mínima condição de 

sobrevivência, com um pouco de comida à mesa e um teto para abrigarem-se, ainda que sem 

garantia alguma de por quanto tempo poderão garantir essa mínima condição de existência. 

Assim, parafraseando Santos (2002) que defende a existência dos espaços que 

mandam e espaços que obedecem, vemos caracterizada uma realidade em que essas 

bordadeiras, submissas como são aos ditames do capital, acabam por contribuir, ainda que de 

forma inconsciente, com a construção e manutenção de espaços do fazer, que aqui 

denominamos de ―territórios de exploração‖, uma vez que diversos atores como as 

controladoras da produção em quase todos os povoados, os atravessadores e os comerciantes, 

por exemplo, usam da forma que melhor conseguem essa mão de obra farta e barata, além de 

vulnerável, muitas vezes com o aval de instituições públicas e privadas, para satisfazerem 

suas necessidades de ganhar dinheiro e, desse modo, aumentarem ainda mais as suas 

possibilidades de controle desses territórios, sem nenhum interesse na transformação dessa 

realidade, embora muitas vezes suscitem estar pensando de forma contrária . 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com essa discussão, é possível confirmar o fato de que os lugares não têm poder sobre 

a política das empresas ou, ao contrário, verificar como as empresas usam, regulam e 

organizam os territórios de acordo com suas próprias políticas nesse tempo denominado era 

global. 

Nesse sentido, pode-se concluir pela importância dessas discussões para o 

aprofundamento das questões que se relacionam à territorialização, buscando assim 

compreender esse fenômeno e sua imbricação com as relações sociais, políticas e econômicas. 

Além disso, o trabalho pretende contribuir como uma das fontes de subsídios para 

possibilidade de implantação de uma política promotora do desenvolvimento endógeno dos 

―territórios de exploração‖, diferente das até então elaboradas como é o caso da conhecida e 

aqui discutida ―guerra dos lugares‖ ou ―guerra fiscal‖, e que leve em consideração as suas 

especificidades mesmo sabendo que, são muito singulares em relação à identidade dos 

territórios, as investidas do Estado em parceria com as organizações empresariais e também 

com os atores locais, podem levar em conta as similaridades entre determinados territórios, 

focando ao menos, de forma mais particular, a vocação de cada uma delas. 

Afinal, a teoria do desenvolvimento endógeno tem como foco a questão regional e 

suas desigualdades, buscando apresentar as melhores alternativas para a sua redução a partir 

do uso de instrumentos políticos adequados à promoção do crescimento das atividades 

econômicas dos territórios alvo, com base no potencial de cada território objeto dessa política, 

e é esse um dos papéis do Estado. 

Sebastiano Brusco (1996), apresenta três lições que considera essenciais para a 

promoção do desenvolvimento local e que foram aprendidas com a experiência italiana, quais 

sejam: 

a) a necessidade de combinar concorrência com cooperação;  

b) a necessidade de combinar conflito com participação;  

c) a necessidade de combinar o conhecimento local e prático com o científico. 

Segue o autor com a análise e conclui assim: 

 

Essas três lições fazem com que a interrogação central passe a recair, portanto, 

sobre as condições que permitem a emergência de instituições mais favoráveis 

a essas três combinações. E a resposta - como não poderia deixar de ser - é 
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afirmação de que o desenvolvimento depende essencialmente do papel 

catalisador que desempenha um projeto elaborado por atores locais. (p. 10) 

 

 

Porém, é importante salientar que a participação do Estado nesse processo é 

fundamental, sobretudo por conta das questões relacionadas á formalização dos trâmites 

correlatos à promoção das políticas de desenvolvimento que ainda estão sob sua gestão, além 

da necessidade de investimentos financeiros, técnicos e de capacitação dos atores etc. Nesse 

modelo, o Estado seria ouvidor dos atores e financiador das políticas necessárias, em parceria 

com as empresas e os próprios atores locais. 

Com toda essa caminhada, percebe-se que as diversas análises e interpretações de 

geógrafos, economistas, sociólogos e outros estudiosos do espaço geográfico a respeito do 

território embora reflitam recortes da realidade por meio de seus olhares e quase sempre se 

mostrem conflitantes, os autores destacam as relações de uso, identidade e poder, quando 

analisam o território, além de adentrarem no campo das territorialidades.  

Mostram ainda, a partir da forma como se posicionam em relação à construção, ao uso 

e às relações de identidade dos atores locais com o território construído e usado, quando 

entram ainda mais em conflito as suas concepções, que os territórios são resultado de uma 

construção social e a sua formatação tem a pretensão de atender a variados interesses. 

Entretanto, defendem por fim a ideia de que o território não pode ser compreendido sem que 

seja igualmente compreendida e considerada, na análise final, a natureza e a participação dos 

atores que nele vivem e atuam. 

Buscando responder às questões levantadas no início da pesquisa, passaremos a 

discuti-las agora, conforme segue: 

 

1) Qual a importância do trabalho como medida de valor na confecção de 

bordados e seu processo de subordinação no estado de Sergipe? 

Os dados levantados pela pesquisa mostram que, apesar das duras condições de trabalho a 

que são submetidas, as bordadeiras sergipanas gostam do que fazem e se sentem importantes 

por contribuírem com a formação da cultura do estado com o seu trabalho. Embora elas não 

sejam remuneradas de maneira justa, haja vista que são reféns de um sistema montado para 

atender apenas as necessidades dos atores que controlam a produção do bordado em Sergipe, 

o seu trabalho tem valor reconhecido em diversas partes do território nacional, como mostram 

os mapas de fluxo apresentados no capítulo VI com os diversos destinos da produção. 
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Assim, conclui-se que esse valor atribuído ao trabalho das bordadeiras não lhes rende 

recompensas, pois, além de não serem reconhecidas como profissionais criativas e 

competentes que de fato são, carentes apenas de capacitações que lhes permitam a inserção no 

mercado em condições justas de competitividade, são exploradas financeiramente pelos 

diversos sujeitos que investidos do poder do capital usam sua mão de obra e usurpam o 

produto do seu trabalho, fornecendo-lhes remunerações indecentes que, conforme 

demonstrado pela pesquisa, a partir das informações prestadas pelas bordadeiras durante a 

aplicação dos questionários, chegam a um valor médio de R$31,65 (trinta e um reais e 

sessenta e cinco centavos) por um mês de trabalho. 

Diante desse quadro pode-se considerar que Sergipe vive uma situação de trabalho 

precarizado nas atividades relacionadas ao bordado artesanal, remetendo-nos a pensar de 

forma similar a Antunes (2006, p. 438) quando afirma que: 

 

As mudanças na relação capital-trabalho resultam sempre em prejuízo do polo 

mais fraco. Não podia ser diferente agora, quando existe uma quantidade de 

força de trabalho disponível muito maior que as necessidades de valorização 

do capital. Nessa circunstância, o capital promove meios para continuar 

alcançando o seu fim, dispondo da força de trabalho de que necessita, 

mediante formas que reduzem significativamente seus custos. 
 

Por não possuírem alternativas que lhes concedam autonomia para empreenderem 

mudanças substanciais em suas vidas, as bordadeiras sergipanas seguem produzindo da 

melhor forma que sabem, muitas vezes até agradecendo a quem lhes exploram conforme 

alguns depoimentos colhidos no trabalho de campo e registrados neste trabalho, numa 

verdadeira relação de domínio/submissão, onde o mais forte submete o mais fraco às suas 

vontades, ainda que este não queira. 

 

2) Como a territorialização da confecção de bordados no estado de Sergipe 

favorece a identificação dos territórios de exploração? 

Conforme já discutido no capítulo VI, a territorialização da confecção do bordado em 

Sergipe se apresenta como resultado da ação de determinados indivíduos que detêm o controle 

político econômico e social dos territórios onde o bordado se desenvolve, o que pode ser 

exemplificado pela forma de vida das bordadeiras em relação à dos atravessadores, 

controladores e comerciantes; pelas relações de poder existentes entre esses atores, 

representadas nas decisões que sempre são determinadas pelos dominadores e nunca pelas 

bordadeiras e, por último, pelo controle político desses territórios, que também é exercido 
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pelos dominadores que decidem onde, como e quanto investir, sem consultarem a população 

onde se inserem as bordadeiras; 

Dessa maneira, está posto que a territorialização do bordado sergipano é produto de 

mecanismos de controle exercidos pelos detentores do poder político, econômico e social, 

numa verdadeira manifestação da divisão territorial do trabalho, reflexo da divisão 

internacional do trabalho, uma vez que as decisões de como, o que, onde, quanto e para quem 

bordar, além de quanto será pago pelo trabalho feito, não emergem das bordadeiras, mas de 

quem as explora diariamente. 

Nesse sentido, uma vez que as bordadeiras sergipanas não estão devidamente 

orientadas acerca do funcionamento dos mercados; são desprovidas de recursos financeiros 

para aquisição de insumos necessários ao seu trabalho; estão à margem das decisões acerca da 

construção, manutenção, uso e controle das redes de acesso aos mercados; não são 

qualificadas de maneira adequada para atenderem às demandas presentes no mercado 

capitalista onde estão inseridas; não desenvolveram ainda a consciência da importância do 

trabalho associativo como forma de angariar forças para enfrentar o sistema capitalista e, por 

fim, não têm acesso à educação de qualidade, a usurpação do seu potencial se torna muito 

acessível para seus exploradores e elas ainda lhes agradecem por ―proporcionarem-lhes 

condições‖ de sobrevivência com a ajuda do seu trabalho como bordadeiras. 

De fato, resgatando mais uma vez Santos (2002), sem a devida consciência, as 

bordadeiras sergipanas contribuem para a formação de espaços do fazer, que aqui são 

denominados ―territórios de exploração‖.  

 

3) De que forma as estratégias utilizadas pelos atores envolvidos no processo 

de confecção de bordados no Estado de Sergipe denotam o exercício da pluriatividade? 

Para Schneider (2004), pluriatividade é o conjunto de atividades desenvolvidas por um 

grupo familiar, onde um ou mais membros do grupo exerce alguma atividade extra agrícola, 

e/ou possui uma fonte de renda fora da agricultura, caracterizada como atividade rural não 

agrícola. Segundo o autor, ela surgiu como resposta às mudanças processadas na economia 

mundial e os reflexos da modernização agrícola como as novas tecnologias e as 

especializações que surgiram em países de capitalismo avançado e se espalharam entre os 

países denominados em desenvolvimento, ou não industrializados. 

As 64 bordadeiras, representantes de suas famílias, que compuseram a amostra deste 

estudo, durante a aplicação dos questionários, informaram que necessitam desenvolver outras 
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atividades, além do bordado, para aumentar a renda familiar. Como já descrito no capítulo 

VII, 52% da renda de suas famílias advêm do bordado; 6% vem de atividades como 

comerciárias; 20% resultam do trabalho que desenvolvem na agropecuária e 22% são 

originados de outras atividades que empreendem como doceiras, zeladoras, cozinheiras, 

pescadoras, merendeiras em escolas e até com o exercício do magistério na condição de 

―professora leiga‖. 

Analisando o conceito de pluriatividade do professor Schneider (2004) e fazendo uma 

inversão entre a agricultura e o bordado, podemos afirmar que as bordadeiras sergipanas se 

enquadram na condição de profissionais pluriativas, uma vez que 48% de sua renda são 

advindos de outras atividades diferentes do bordado, a sua profissão original. 

  

4) De que maneira os fluxos da produção de bordados em Sergipe, 

considerando a forma como se movimentam através das redes, contribuem para a 

formação dos territórios de exploração? 

Para Harvey, (2013), se não houver poder aquisitivo suficiente no mercado, se faz 

necessário encontrar novos mercados, expandindo o comércio exterior, promovendo novos 

produtos e estilos de vida, criando novas possibilidades de crédito e financiando os gastos 

estatais e privados. Entretanto, a expansão para outros mercados só se torna possível quando 

há redes disponíveis para que o acesso aos mercados seja feito e os produtos e serviços 

(fluxos), possam alcançar seus compradores. 

Curien (1988, p. 212) diz que uma rede está associada a toda infraestrutura que 

permite o transporte de matéria, de energia ou de informação, e que se inscreve sobre um 

território onde se caracteriza pela topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, 

seus arcos de transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação. 

Para Santos (2004, p. 261), a rede também é social e política, pelas pessoas, 

mensagens e  valores que por ela circulam diariamente e, segundo o autor, sem a absorção 

desse movimento uma rede seria uma mera abstração. 

O presente estudo coletou dados que mostram que as bordadeiras e suas famílias não 

possuem meios de transporte adequados à promoção da circulação de seus produtos para 

outros mercados além do mercado local (vide tabela 53 na página 207), além de não disporem 

de transporte público eficiente. A situação se agrava ainda mais quando se percebe que as vias 

de acesso que ligam os povoados onde moram e trabalham às sedes de seus municípios e a 

outros municípios, como Aracaju, a capital do estado, são de péssima qualidade, com buracos 
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em toda a sua extensão, sem sinalização, iluminação e acostamento, o que torna muito difícil 

a movimentação através de suas malhas, embora seja necessário porque não há outras redes de 

acesso. 

O fato de não disporem de recursos para a promoção de seus acessos aos mercados 

distintos do local, pois se assim fosse estariam alcançando preços bem maiores dos que 

alcançam hoje negociando com os atravessadores e controladores locais de produção, é 

também um forte agravante da situação de ―isolamento‖ em que vivem, em relação ao 

mercado nacional. 

Desse modo, a movimentação dos fluxos da produção de bordados se processa através 

das redes existentes hoje e que servem de ligação dos povoados aos centros maiores sob o 

total controle dos atravessadores, comerciantes mais abastados financeiramente e 

controladores locais de produção, marginalizando totalmente as bordadeiras com suas 

necessidades, o que contribui de maneira acintosa para que esses territórios do bordado se 

torem cada dia mais com características que reforçam de maneira contundente a ideia de 

considera-los como verdadeiros ―territórios de exploração‖. 

Respondidas as perguntas que orientaram a pesquisa, se faz necessário ponderar 

algumas questões relacionadas aos eixos teóricos que nortearam o trabalho. Iniciamos com a 

guerra fiscal, que até então tem sido abraçada pelos estados e municípios como política de 

desenvolvimento, mas que resulta de fato é no enfraquecimento da máquina administrativa em 

função da redução das receitas e até mesmo por endividamentos, haja vista que são feitos 

altos investimentos para preparar os territórios e, com isso, atrair ―investidores‖. 

Assim, atividades como o bordado artesanal de Sergipe são relegadas a um plano 

muito inferior na escala de prioridades dos governos estaduais e municipais, que não 

promovem políticas públicas eficazes e específicas, capazes de fomentar a atividade a partir 

do investimento na capacidade interna de cada povoado, o que promoveria o desenvolvimento 

das forças produtivas endógenas. 

Prosseguindo, percebe-se que os habitantes dos territórios de exploração embora 

utilizem bens e serviços próprios dos chamados circuitos superiores da economia, como 

afirma Santos (2004), vivem imersos cada vez mais nos circuitos inferiores, reféns daqueles 

que controlas as redes e a movimentação dos fluxos, perpetuando a forma como se processa a 

territorialização do bordado no estado, como reflexo inclusive das regras em vigor que 

norteiam a divisão internacional do trabalho. 

Nesse sentido, o caminho para a promoção do desenvolvimento dos territórios de 

exploração, alforriando-os dessa incômoda e terrível condição, permitindo-lhes avanços rumo 
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aos circuitos superiores da economia urbana, ou pelo menos a condições menos 

desfavoráveis, seria o abandono dessas práticas que servem unicamente ao grande capital, e a 

adoção urgente de políticas públicas voltadas para o estímulo do desenvolvimento endógeno, 

respeitando as especificidades e a cultura local, cujo resultado seria a melhoria das condições 

de vida da população de bordadeiras e de suas famílias, o desenvolvimento dos povoados e 

dos municípios e o fomento da atividade artesanal de bordar tanto como meio digno de 

subsistência quanto cultura local, a ser conhecida e utilizada pelo Brasil afora e quiçá pelo 

mundo. 

Diferente das práticas atuais de desenvolvimento de territórios com a promoção da 

chamada guerra fiscal, criando uma competição destruidora entre estados e municípios, essas 

políticas, necessariamente, precisam envolver não só investimentos diretos nas forças 

produtivas, sob a forma de concessão de crédito e financiamentos de forma mais acessível a 

todos, mas também na infraestrutura os territórios de exploração com a criação de centros de 

capacitação, produção e comercialização, com áreas adequadamente preparadas para recepção 

de turistas e compradores em geral; na educação e capacitação das bordadeiras e de suas 

famílias; no estímulo ao trabalho associativo com a consequente criação de associações bem 

estruturadas e em condições de produzir para o mercado; na divulgação dos bordados; no 

fomento ao turismo e na melhoria das condições de acesso às redes para movimentação dos 

fluxos entre os diversos mercados, tanto no que diz respeito à venda dos produtos quanto na 

aquisição de matéria prima, equipamentos e máquinas para uso na atividade. 

Acreditar no desenvolvimento com base apenas na industrialização de grande porte, 

que relega os territórios não industrializados a uma condição marginal em relação ao 

mercado, às possibilidades de crescimento, impondo-lhes uma única alternativa - depender 

dos grandes centros e fornecer mão de obra barata e abundante para satisfazer ao grande 

capital - é concordar com a perpetuação da dominação. É como se resgatássemos o 

pensamento pré-socrático, embasado na ação e contemplação, cujo cerne filosófico é a crença 

de que uns nascem dotados da capacidade de gestão e controle (a contemplação) e outros 

apenas com a obrigação de servir (a ação), por não herdarem o direito de serem servidos. Uns 

representam o mandar, por legitimidade hereditária, e outros o fazer. Ambos de forma natural. 

A situação atual dos territórios de exploração exige uma intervenção urgente do poder 

público, em parceria com instituições privadas e da sociedade civil que demonstrem 

compromisso com o seu desenvolvimento, a fim de que ao mínimo as necessidades primárias 

desses territórios e de suas populações, em particular as bordadeiras e suas famílias, sejam 
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atendidas se possa vislumbrar possibilidades de melhoria da qualidade de vida nesses 

territórios. 

É importante, ainda, registrar que 100% das bordadeiras entrevistadas, quando da 

aplicação dos questionários, no item sugestões de melhoria, apontaram para as questões 

ligadas ao fornecimento de crédito, melhoria das condições de moradia e de trabalho, a 

necessidade de uma associação que funcione, a criação de infraestrutura para a produção e 

comercialização, a educação formal e a capacitação, bem como a divulgação do seu trabalho e 

a melhoria das condições de acesso aos mercados. 

Finalizando, vale resgatar Galvão (1998, p. 17) que diz: 

 

Embora no mundo desenvolvido, algumas experiências bem-sucedidas de 

reestruturação estejam sendo alcançadas com pouca intervenção do governo, 

mesmo nessas experiências, mas muito mais em outras não tão bem-sucedidas, 

e, sobretudo nos países menos desenvolvidos, o Estado vem sendo chamado a 

desempenhar as funções que, comprovadamente, as forças de mercado, 

sozinhas, não podem executar. 

 

Embora saibamos que o tempo do mundo é o das empresas multinacionais e o das 

instituições supranacionais, como diz Santos (2004, p. 137), somos agentes de mudanças e 

podemos juntos, utilizando a nossa capacidade de transformar as realidades, empreender 

ações que promovam as metamorfoses necessárias à promoção da qualidade de vida das 

bordadeiras sergipanas, começando por exigir de nossos representantes que cumpram seus 

compromissos de cuidar daqueles que representam com seriedade, honestidade e ética.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

TESE DE DOUTRADO DE MOACIR ARAÚJO DE SOUSA 

 

TÍTULO 

 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E TERRITORIALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 

BORDADOS EM SERGIPE. 

 

 

Entrevistador: ____________________________________  Data: ____/____/____  Horário de Início: ________ 

Município: _____________________________________ Povoado: 

______________________________________ 

 

I. Identificação 

1. Nome do entrevistado: ______________________________________ Idade: 

_______________ 

2. Você é: (leia e marque apenas uma resposta). 

(     ) Chefe da família 

(     ) Esposa/marido do chefe da família 

(     ) Filho (a) do (a) chefe da família 

(     ) Outro membro da família 

(     ) Não é membro da família 

 

II. Composição e perfil das famílias 

3. Quem vive no domicílio? 

 

Nome 

(Apenas o 1º  

nome ou 

apelido) 

Grau de 

parentesco 

ou outra 

relação 

 

Sexo 

 

Idade 

 

Estado 

civil 

Escolaridade 

(1) 1ª a 4ª 

série 

(2) 5ª a 8ª 

série 

(3) Médio 

(4) Superior 

(5)Nunca 

estudou 

Estuda? 

(Sim ou 

não) 

Profissão 

em 

exercício 

Local 

(is) de 

trabalho M F 
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3.1Caso algum membro da família tenha participado de algum curso profissionalizante, deverá 

registrar o nome do curso: 

___________________________________________________________________ 

 

3.2 O SEBRAE tem promovido capacitações? Qual(is)? 

_____________________________________ 

 

 

 

4. De onde vem a renda da família e qual o tempo utilizado nessa atividade? 

(   ) Confecção e ou bordado ______________________ horas/dia/período 

(   ) Comércio __________________________________horas/dia/período 

(   ) Indústria ___________________________________horas/dia/período 

(   ) Agropecuária ______________________________horas/dias/período 

(   ) Outros____________________________________horas/dias/período 

 

5. Sua atividade de trabalho se insere em qual categoria?   

 (      ) Formal            (    ) Informal          (     ) Autônoma 

 

6. A atividade não relacionada à confecção e ou bordado contribui para melhorar as condições 

de vida da família? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

7. Qual o valor médio da renda mensal da família com: 

7.1 Atividade de confecção e ou bordado __________________ 

7.2 Outras ______________________ 

 

III. Produção e comercialização 

8. Anotar formalidade ou informalidade, de acordo com a constituição do negócio da família, 

Associação ou Cooperativa. 

 

Perfil do estabelecimento 

Registrado 

(Micro 

Empresário ou 

Empreendedor 

Individual) 

Não 

registrado 

(atividade 

informal) 

Cooperativa 

e/ou 

Associação 

Como é constituído o negócio?    

Quanto tempo atua na atividade?    

Quantas pessoas atuam no negócio?    

Tem algum subsídio (Governo, 

Associação, Doação etc.) ou 

Financiamento Bancário? 

   

Quantas peças produz por dia?    

Quantas horas de trabalho por dia são 

dedicadas à atividade? 

   

 

9. Caracterização da produção e comercialização nos últimos 90 dias. 
O que Quantas Algum Quais Para quem Qual a Por qual Preço Destino da 
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produziu? peças foram 

produzidas? 

produto 

para uso 

da 

família? 

(marcar 

x) 

produtos 

foram 

vendidos? 

(marcar x) 

vendeu? 

(atravessador, 

feira, 

comerciante, 

associação, 

Pessoa Física 

etc.) 

quantida-

de 

vendida? 

(anotar 

unidade 

declarada) 

preço 

vendeu 

(Anotar o 

preço. Ex: 

R$40,00 o 

lençol com 

duas 

fronhas. 

alcançado 

em outros 

mercados 

(identificar 

quais 

mercados) 

produção 

(Estado/Muni

cípio) 

         

         

         

         

         

         

10. Entre toda a sua produção, quais são as peças mais importantes (carro chefe)? (listar até 

cinco, se possível em ordem de prioridade). Descrever o processo de venda destes produtos. 

 

Produto1:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

Produto2: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

Produto3: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

Produto4: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

Produto5: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

11.Quais as principais dificuldades encontradas para produzir a confecção e o 

bordado?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 

 

12.Quais são as principais dificuldades para a venda desses produtos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_________________ 

 

IV. Recursos produtivos/infraestrutura 

13. Que máquinas/implementos/equipamentos utilizou para a produção nos últimos 90 dias? 

Máquina, equipamento ou 

aviamentos. 

Utilizou? 

(marcar 

x) 

Própria? 

(1)Sim 

(2)Não 

Caso não seja própria, de quem 

era? 

(1) Associação. 

(2) Cooperativa. 

(3) Prefeitura 

(4) Vizinhos ou parentes 

(5) Particulares (aluguel) 

(6) Outros 

DESCREVER (NOME) 

(1) Máquina de costura    

(2) Bastidor    

(3) Tesoura    

(4) Dedais    

(5) Tecidos    

(6) Aviamentos (linha, botão, 

adereços diversos) 

   

(7) Embalagens    

(8) Outros    

V. Características socioeconômicas 

14. A casa da família ou estabelecimento tem: 

Energia elétrica? 1. Sim 0. Não  

Água dentro ou próxima de casa? 1. Sim 0. Não  

Banheiros dentro de casa? 1. Sim 0. Não  

Fogão a gás? 1. Sim 0. Não  

Geladeira? 1. Sim 0. Não  

Telefone? 1. Sim 0. Não  

Computador? 1. Sim 0. Não  

Rádio 1. Sim 0. Não  

Acesso a internet? 1. Sim 0. Não  

Máquina de lavar? 1. Sim 0. Não  

Televisão? 1. Sim 0. Não  

Antena Parabólica? 1. Sim 0. Não  

Microondas? 1. Sim 0. Não  

Sofá ? 1. Sim 0. Não  

 

15. O que você acha das condições de moradia da família?  

(5) Ótimas  (4) Boas  (3) Regulares  (2) Ruins  (1) Péssimas   

 

16. O que você acha da situação de renda* de sua família?  

5.(5) Ótimas 4. .(4) Boas 3. .(3) Regulares 2. .(2) Ruins 1. .(1) Péssimas  

* quantidade de dinheiro que sobra para a família 

 

17. As condições de alimentação e nutrição* de sua família estão: 

5.(5) Ótimas 4. .(4) Boas 3. .(3) Regulares 2. .(2) Ruins 1. .(1) Péssimas  
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* quantidade e qualidade da alimentação 

 

18. As condições de saúde de sua família estão: 

5.(5) Ótimas 4. .(4) Boas 3. .(3) Regulares 2. .(2) Ruins 1. .(1) Péssimas  

 

19. Você acha que a situação econômica* de sua família nos últimos cinco anos. 

(5) Melhorou 

muito 

(4) Melhorou (3) Não mudou (2) Piorou (1) Piorou muito  

* condições financeiras, de dinheiro. 

 

20. Você acha que a situação ambiental* do domicílio nos últimos cinco anos. 

(5) Melhorou 

muito 

(4) Melhorou (3) Não mudou (2) Piorou (1) Piorou muito  

* estradas, destino do lixo, preservação das fontes de água, do solo, da vegetação, etc. 

 

21. Leia cada item e anote o código da resposta no respectivo quadrado. NSA = Não Se 

Aplica:  

 

Como avalia a atuação de 

intermediários/atravessadores? 

(1) Mais para 

bom 

(0) Mais para 

ruim 

(9)NSA  

Como avalia as condições* para ir até os 

mercados? 

(*distância, facilidades de deslocamento etc.) 

(1) Mais para 

bom 

(0) Mais para 

ruim 

(9)NSA  

Como avalia as condições para a compra de 

matéria-prima? (tecido, linha, agulha, etc.) 

(1) Mais para 

bom 

(0) Mais para 

ruim 

(9)NSA  

Como avalia a venda de produtos? 1. Mais para 

bom 

0. Mais para 

ruim 

9.NSA  

22. A família tem algum meio de transporte próprio? 

(     ) Sim    (    ) Não.  Em caso positivo, qual?  

 

Meio de transporte Quantos? Algum destes meios é utilizado para 

transporte de produtos? (Marcar X) 

Bicicleta   

Animal para transporte   

Moto   

Carro pequeno   

Caminhonete   

Caminhão   

Outros. Qual?   

 

23. A família participa ou já participou de algum programa do Governo*? 

 

(1) Sim (2) Não (9) Não Sabe  

*por exemplo, PRONAF, Bolsa-Família, Crediamigo, Agroamigo e outros federais, estaduais 

ou municipais. 

 

23.1Caso a resposta seja positiva, em que o dinheiro é usado e quais as mudanças promovidas 

na vida da família após a inserção no Programa? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________________________

___ 

 

24. Sobre as condições para ter crédito/financiamento para a sua produção de confecção e ou 

bordados, acha que são: 

 
(5) Muito Simples (4) Simples (3) Mais ou menos (2) Complicadas (1) Muito complicadas  

 

25. As condições para ter acesso a assistência técnica para máquinas e equipamentos são: 

 
(5) Muito Simples (4) Simples (3) Mais ou menos (2) Complicadas (1) Muito complicadas  

 

26. Como avalia a atuação de instituições e organizações* em sua localidade?  

 

5.(5) Ótimas 4.(4) Boas 3. .(3) Regulares 2. .(2) Ruins 1. .(1) Péssimas  

*cooperativas, associações, sindicatos, grupos de troca de experiências, movimentos sociais. 

 

27. Você participa de algum sindicato, associação, cooperativa? (      ) Sim       2. (       ) Não 

27.1 Qual(is)?  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

27.2 Caso negativo, por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

 

VI. Considerações finais 

28. Recomendações/Sugestões finais para promover melhorias das condições de vida do 

produtor de confecção e bordado em Sergipe: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Horário de término: ______________________ 

 

Muito Obrigado 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

TESE DE DOUTRADO DE MOACIR ARAÚJO DE SOUSA 

 

TÍTULO 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E TERRITORIALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 

BORDADOS EM SERGIPE. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (BORDADEIRAS) 

(Utilizado com algumas bordadeiras identificadas como formadoras de opinião no segmento 

onde atuam) 

NÚMERO____________ 

NOME DA ENTREVISTADA_________________________________________________ 

POVOADO/MUNICÍPIO______________________________________________________ 

1) Há quanto tempo atua como bordadeira? 

2) Como ingressou no bordado? 

3) Os produtos que desenvolve são por encomenda ou produz para vender em feiras, a 

compradores interessados, exposições etc.? 

4) Como adquire recursos para investimento na produção? 

5) Quais os canais utilizados para escoamento da produção? Vende para fora do 

Município? Para onde? Para quem? 

6) Quais as facilidades e/ou dificuldades com as quais convive para produzir e 

comercializar seus produtos? 

7) Participa ou já participou de algum programa de capacitação? Em que órgão? Quais 

treinamentos realizou? 

8) Na sua opinião, o mercado é concorrido? Quem são seus principais concorrentes? 

9) Participa de alguma associação? Por quê? 

10) Como você enxerga o incentivo dado por alguns Estados e Municípios para atrair 

investidores/produtores? 

11) Você já se utilizou ou utiliza-se desse artifício? Por quê? 

12) Você acha que o seu povoado enfrenta alguma dificuldade para se projetar enquanto 

centro produtor? Qual? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

TESE DE DOUTRADO DE MOACIR ARAÚJO DE SOUSA 

 

TÍTULO 

 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E TERRITORIALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 

BORDADOS EM SERGIPE.. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (CONTROLADORAS DO BORDADO) 

 

NÚMERO____________ 

NOME DO (A) ENTREVISTADO (A)___________________________________________ 

POVOADO/MUNICÍPIO______________________________________________________ 

1) Há quanto tempo atua no segmento? 

2) Qual a sua escolaridade? 

3) Os produtos que desenvolve são por encomenda ou produz para vender em feiras, a 

compradores interessados, exposições etc.? 

4) Quantas bordadeiras trabalham para você? 

5) Como se dá o processo de contratação dessas bordadeiras? 

6) Como são definidos os valores dos serviços contratados? 

7) Como adquire recursos para investimento na produção? 

8) Quais os canais utilizados para escoamento da produção? Vende para fora do 

Município? Para onde? 

9) Quais as facilidades e/ou dificuldades com as quais convive para produzir e 

comercializar os produtos? 

10) Participa ou já participou de algum programa de capacitação? Em que órgão? Quais 

treinamentos realizou? 

11) Na sua opinião, o mercado é concorrido? Quem são seus principais concorrentes? 

12) Participa de alguma associação? Por quê? 

13) Pratica alguma atividade paralela à produção que desenvolve? Qual e por quê? 

14) Recebe algum incentivo de órgãos públicos para atuar no segmento do qual faz parte? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

TESE DE DOUTRADO DE MOACIR ARAÚJO DE SOUSA 

 

TÍTULO 

 

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E TERRITORIALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO 

DE BORDADOS EM SERGIPE. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES) 

 

NÚMERO____________ 

NOME DO (A) ENTREVISTADO (A)___________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO______________________________________________________________ 

 

1) Quando foi fundada esta associação e quais os projetos da época de sua criação? 

2) E hoje, que projetos desenvolve? 

3) Qual o universo de possíveis associados? 

4) Quantos associados, de fato, estão cadastrados? 

5) Quais os avanços alcançados pela associação? 

6) Que problemas a associação enfrenta? 

7) Como a associação funciona e como são gerados os recursos para o seu sustento? 

8) A associação recebe algum recurso público que a auxilie em seus trabalhos? 

9) Quais vantagens são apresentadas para os associados? 

10) Como a associação tem ajudado os produtores na sua tarefa de produção e 

comercialização? 

11) A Associação promove capacitações? De que forma? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

TESE DE DOUTRADO DE MOACIR ARAÚJO DE SOUSA 

 

TÍTULO 

  

DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO E TERRITORIALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DE 

BORDADOS EM SERGIPE. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS) 

 

NÚMERO____________ 

NOME DO (A) ENTREVISTADO (A)___________________________________________ 

ÓRGÃO QUE REPRESENTA__ _______________________________________________ 

 

1) Qual o cargo/função que ocupa nesse órgão? 

2) Como se deu o seu ingresso? 

3) Há quanto tempo ocupa esse cargo/função? 

4) Como enxerga o trabalho das bordadeiras no estado de Sergipe? 

5) Conhece a realidade de vida das bordadeiras sergipanas? Poderia descrever com 

algumas palavras? 

6)  Já visitou os povoados onde residem e trabalham as bordadeiras sergipanas? Qual a 

razão da visita? 

7) Em sua opinião, o que pode ser feito para melhorar as condições de trabalho das 

bordadeiras sergipanas? 

8) Há algum projeto em desenvolvimento, ou já desenvolvido, que objetive 

investimentos na atividade do bordado artesanal sergipano? Qual? Descreva, por 

gentileza os principais pontos desse projeto, incluindo objetivos, recursos a serem 

investidos, público alvo e resultados esperados. 

 


