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III – Conseqüências da concentração do desenvolvimento no 

Centro-sul  

Faz-se agora mister discutir, com mais vagar, a terceira afirmação 
feita acima, no sentido que a urbanização sem industrialização local está em 
clara dependência dos efeitos indiretos, econômicos e sociais, da 
industrialização nas áreas mais dinâmicas do país. Em outras palavras, é a 
constituição do sistema industrial em escala nacional (com a emergência já 
apontada do mercado nacional)18 que explica aquele tipo de urbanização. 
Discutamos esse tópico, dividindo-o em duas partes: primeiro, os aspectos 
mais especificamente econômicos dos efeitos da industrialização da região 
dinâmica, o que, vale dizer, a sua incidência sobre as oportunidades de 
trabalho das regiões menos desenvolvidas19; e, segundo, a difusão nelas de 

                                                                                                                                                     

porém, forças econômicas gerais – conforme análise de Celso FURTADO – atuando no sentido de 
incrementar o subemprego e o desemprego em todas as cidades brasileiras, seja qual for o 
desenvolvimento da área em que se localizem. Decorrem da tendência à sobremecanização de nossas 
empresas. Essa tendência é, em parte, provocada pelo verdadeiro subsídio, implícito na política 
cambial do governo, à importação de equipamentos, e, em parte, é inerente ao caráter da tecnologia 
absorvida pela nossa economia dos países adiantados. “Em conseqüência” ajunta FURTADO – “os 
grandes investimentos industriais realizados no Brasil, entre 1950 e 1960, em nada contribuíram para 
modificar a estrutura ocupacional da população. Com efeito, entre esses dois anos a ocupação 
manufatureira cresceu a uma taxa de 2,8 por cento, vale dizer, inferior ao crescimento da população e 
menos da metade do crescimento da população urbana. Desta forma, o crônico subemprego de mão-
de-obra agravou-se extremamente, numa fase de rápido crescimento da produção...” Também 
relevantes para FURTADO para compreensão da rapidez e forma da urbanização brasileira estão o 
incremento do mercado de serviços criado pela alta concentração de renda e um processo circular 
pelo qual as aglomerações urbanas “exigem obras públicas importantes, e um crescimento mais que 
proporcional do aparelho administrativo estatal, o que, por seu lado, contribui para intensificar o 
processo de urbanização”, FURTADO, 1965, págs. 133-134 e 139-140. 
18 A organização político-administrativa é parte integrante do sistema industrial que se constitui, e 
será tratada nos capítulos V e VI. 
19 Há, é claro, outros efeitos econômicos, sobre as poupanças e a formação de capital. Atraídos pelas 
perspectivas mais amplas de lucros no Sul, as poupanças do restante do país sofrem uma drenagem 
(na qual o sistema bancário e, como já se apontou, as políticas de industrialização adotadas têm papel 
relevante). Essa tendência, nos anos mais recentes, foi em parte contrabalançada pelos investimentos 
governamentais nas regiões menos desenvolvidas, em montante maior do que os recursos nelas 
captados. No texto, no entanto, não se trata desses fatos, porque se vinculam à urbanização com 
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atitudes, normas e valores urbanos (“modernização”), condicionante 
importante do êxodo rural-urbano e dos movimentos inter-regionais de 
população. Esses assuntos acham-se tratados nos vários tópicos em que se 
subdivide este capítulo: a agricultura; o artesanato; as migrações inter-
regionais; e o processo de modernização.  

1. A agricultura  

A formação do mercado nacional afeta de maneira intensa as 
atividades agropecuárias de largas e distantes áreas rurais. É difícil dar um 
quadro completo, com o pouco conhecimento que ainda se tem do Brasil 
rural e das transformações nele em curso. Limitamo-nos a tratar de duas 
regiões – o extremo-sul e o Nordeste. Mostramos o modo pelo qual foram 
elas afetadas pelo mercado urbano-industrial formado na região Centro-sul 
e pelo aparecimento aí, para abastecê-lo, de uma agropecuária em moldes 
mais nitidamente comerciais.  

Vimos atrás que no final do século passado constituíra-se uma série 
de “ilhas” de mercado no território brasileiro, três das quais destacavam-se 
sobre as demais: a da região cafeicultora, a das zonas de colonização no Sul 
(com produtos da agropecuária para abastecimento da primeira região) e a 
da Zona da Mata nordestina (com a economia do açúcar). Com base nesses 
mercados estanques para produtos industriais é que, quando surgem 
condições de industrialização, aparece a indústria nas cidades dessas 
regiões em substituição à importação de produtos manufaturados. Com a 
progressiva industrialização do país e lenta constituição do mercado em 
escala nacional, concentra-se a indústria em estreita área dos Estados de 
São Paulo, Minas e Rio. Ao mesmo tempo, com o afastamento do café para 
o oeste de São Paulo e, depois, além dos rios Paranapanema e Paraná, para 
o norte do Paraná e dentro do Mato Grosso, passa a constituir-se uma 
agricultura e pecuária comerciais, próximas da região urbano-industrial 
dominante.  

                                                                                                                                                     

industrialização da área dinâmica e agora o assunto em pauta é a “inchação” das cidades no resto do 
país. 
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Singer, num trabalho recente sobre a agricultura na Bacia Paraná-
Uruguai, assim resume as suas conclusões:  

Afastada a competição do café [em São Paulo e em Minas, a terra] 
será utilizada [para o abastecimento do mercado de São Paulo-Rio], 
aproveitando as vantagens de sua localização. Eis porque surge agora 
em São Paulo, e em menor grau, em Minas, a segunda agricultura 
capitalista do país. Expande-se a criação de bovinos em São Paulo, 
que atrai à sua área de influência a pecuária de Minas (em parte), 
Goiás e Mato Grosso.. Por outro lado, desenvolve-se a cultura de 
cereais (arroz e milho) e de feijão, com grande ímpeto (...). Desta 
forma delineia-se a especialização regional da agricultura da Bacia. 
Ao Paraná cabe o café. A São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso (e 
ao Paraná em certa medida) o abastecimento de São Paulo-Rio.  

Desse mercado, está sendo expulso “quase por inteiro” o produto da 
agropecuária gaúcha20.  

Esse trabalho considera que o alijamento do Rio Grande do Sul do 
abastecimento da região São Paulo-Rio principiou a ocorrer, 
principalmente, a partir de 195521. Entretanto, um estudo de Nicholls sobre 
as relações em São Paulo entre as mudanças na agricultura e a evolução 
urbano-industrial, durante a década 1940-1950, já observa para aquela 
época22 que “o desenvolvimento industrial-urbano em São Paulo estava 
exercendo grande impacto (via os mercados de capital e de trabalho) sobre 
a estrutura, a renda e a produtividade da agricultura mais próxima, 
comparada com a daquelas partes do Estado, localizadas em zonas que 
usufruíram pouco crescimento industrial-urbano”23. Exame mais detalhado 
das conclusões de Nicholls revelam não apenas a existência, em 1939/40, 

                                                                 

20 SINGER, 1963 (b), págs. 153 e 154. 
21 Idem, p.152. 
22 Enquanto SINGER se utiliza de estatísticas globais para cada Estado da Bacia, NICHOLLS 
analisa exaustivamente em São Paulo, através de índices de correlação, as mudanças da agricultura e 
o crescimento urbano-industrial, por zonas (em número de 23) do Estado. Esse maior detalhe de 
análise explica ter-lhe sido possível perceber num período anterior o início das modificações que se 
processam na agropecuária paulista. 
23 NICHOLLS, 1962, p.218. 
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nas zonas urbano-industriais de São Paulo, de agricultura e pecuária mais 
comercializadas que nas demais, mas também, para estas últimas, entre 40 e 
50, a expansão da agropecuária comercial, com a conseqüente diminuição 
da vantagem relativa das zonas adiantadas do Estado24.  

A crescente comercialização da agropecuária paulista e das áreas que 
lhe são tributárias (Goiás, Mato Grosso), próximas do mercado, é, pois, um 
dos principais fatores responsáveis pela decadência, que vem de decênios, 
da economia agrícola das colônias do Vale do Guaíba no Rio Grande do 
Sul25. Além do aumento da concorrência externa, a agricultura do Vale 
enfrenta também outros problemas, em parte resultantes daquele fator 
externo (o qual provoca queda relativa dos preços reais), quais sejam o 
esgotamento do solo e a proliferação de minifúndios. Disso tudo provém o 
persistente êxodo rural26, em boa medida desvinculado do desenvolvimento 
das oportunidades de trabalho no meio urbano. Enquanto o crescimento 
industrial se amortece, isso absolutamente não acontece com o ritmo de 
urbanização27.  

                                                                 
24 Ibidem, págs. 219-246. 
25 Escreve SINGER: “A queda relativa dos preços reais dos produtos agrícolas do Rio Grande do Sul 
só se pode explicar pela entrada no mercado de novos concorrentes com certas vantagens, que se 
resumem possivelmente numa localização mais próxima dos grandes centros consumidores 
urbanos”. SINGER, capítulo “Porto Alegre”, 1968. Sobre a decadência rio-grandense ver, também, 
F. DE OLIVEIRA, 1960. 
26 Calcula-se em cerca de 122.000 pessoas a perda de população das colônias do Vale, desde o início 
do século, para as cidades, para as terras virgens e para fora do Estado. SINGER, capítulo “Porto 
Alegre”, 1968. 
27 Sobre o ritmo de crescimento de Porto Alegre, ver os dados já apresentados no quadro VI, à p.20. 
Por outro lado, vê-se que o produto real da indústria no Rio Grande do Sul cresceu, entre 1938 e 
1957, 61 por cento, valor bem menor que o para o total do Brasil (112 por cento). Dados de 
SINGER, capítulo “Porto Alegre”, 1968. Outras informações relevantes dizem respeito à população 
das “malocas” de Porto Alegre, calculada para 1949 em 18.000 pessoas, 45 por cento das quais 
nascera em zonas rurais (estatística que subestima a procedência rural por referir-se a toda a 
população, inclusive crianças, e não apenas a adultos ou chefes de família). Ver MEDEIROS, 1951. 
Sobre o processo de urbanização no Rio Grande do Sul, inclusive para dados sobre o crescimento em 
1950-60 de todas as cidades com mais de cinco mil habitantes, ver MEDEIROS, 1964, págs. 69-87. 
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No caso da economia rural nordestina há processo equivalente. O 
mercado dos seus principais produtos – a cana e o algodão – passa em 
escala crescente, já no início do século, de externo para interno, isto é, para 
abastecimento, antes de tudo, da região urbano-industrial Rio-São Paulo. 
Desde bem antes, a crescente concorrência da produção externa a menores 
custos (açúcar de cana das Antilhas e Filipinas; açúcar de beterraba da 
Alemanha) ocasionara uma revolução industrial na economia açucareira da 
Zona da Mata, A usina vinha progressivamente substituindo os antigos 
engenhos28, sem conseguir de todo vencer o seu atraso tecnológico. A partir 
dos anos 20, soma-se a essa situação a expansão da indústria açucareira no 
Centro-sul, particularmente em São Paulo. O estabelecimento do sistema de 
quotas pelo Governo Federal em 1932 protege a indústria do açúcar 
nordestino: essa subsiste estagnada. Ainda naquela década, o 
desenvolvimento da cotonicultura paulista agrava os problemas da 
economia rural do Nordeste.  

Para os dois produtos, a região passa a ter o seu principal mercado 
dentro do país (com crescente concorrência dos produtos sulistas), enquanto 
no mercado externo atua como fornecedor marginal, crescendo quando a 
conjuntura favorável permite a penetração do produto de alto custo.  

Para o nosso interesse principal no momento, qual seja o das 
oportunidades de trabalho no campo e na cidade, pode-se acompanhar as 
conseqüências, inter alia, desses fatos, sob dois ângulos: o das poucas 
perspectivas de industrialização das cidades do Nordeste e o da expulsão do 
camponês da terra. A. constituição da economia nacional leva à 

                                                                 

28 SINGER, em cujo estudo de Recife nos estamos apoiando, embora com algumas mudanças de 
ênfase e de interpretação, fornece-nos os seguintes dados sobre o aparecimento da usina em 
Pernambuco: até 1885 havia 10 no Estado; entre 1885 e 1900 surgiram lá 49 novas usinas; em 1918 
o total do Estado alcançava 54 usinas (e 215 em todo o país). O processo de implantação da usina 
então ainda estava incompleto: entre 1912-1918 apenas metade da produção de açúcar provinha de 
usinas. SINGER, capítulo “Recife”, 1968. Aspectos sócio-econômicos dessa passagem do engenho 
para a usina, no Recôncavo, durante a década de 1950, acham-se analisados por H. HUTCHINSON, 
1957, em particular o capítulo 9. 
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concentração da indústria no Sul, onde as economias externas são maiores29 
e, com a vigorosa concorrência da agricultura sulista à economia rural do 
Nordeste, restringe-se ainda mais a base econômica da sua indústria e, por 
conseguinte, as suas possibilidades de expansão.  

Por outro lado, a penetração da usina em terras dos antigos engenhos 
resulta na substituição de foreiros, “condiceiros” e moradores por 
assalariados, e na expulsão de trabalhadores para as cidades, processo que, 
segundo Singer, ocorre “durante toda a revolução industrial do açúcar”30.  

Deve ter havido, todavia, momentos em que circunstâncias 
solicitavam a expansão da produção marginal de açúcar que era e é a do 
Nordeste, com a conseqüente intensificação daquelas mudanças. O fim do 
século XIX e o inicio do presente deve ter sido um desses momentos (ver 
nota 11). Outro, como apontam Correa Andrade e Furtado, foram os anos 
50. Furtado assinala que nesse período recente, com o incremento do 
consumo nacional de açúcar e o mercado mundial favorável, a produção 
nordestina aumentou de 50 por cento. Resultou dai grande diminuição do 
setor de economia natural encravado na açucareira; os “condiceiros” e 
foreiros foram obrigados a ceder os pequenos tratos de terra, onde 

                                                                 
29 Está-se considerando o momento em que a indústria nordestina já é mais fraca que a do Sul, 
basicamente porque o mercado sobre o qual se erigira era menor (devido à medida em que a 
população rural estava imersa em uma economia natural, e à baixa capacidade aquisitiva dos que 
estavam no setor de mercado, fosse urbano ou rural). Notamos então que, naquele momento, a 
crescente concorrência da agricultura do Sul à do Nordeste limita ainda mais as possibilidades de 
crescimento do mercado para as suas fábricas. 
30 SINGER, capítulo “Recife”, 1968. No presente decênio, porém, o processo ainda não se 
completara. Em entrevista com o autor desta monografia, em meados de 1962, o gerente de usina das 
proximidades de Recife declarou ter sido feito lá a substituição de foreiros por assalariados somente 
nos dois anos anteriores. “Quando se entregam” – explicou – “terras aos moradores, estes as cultivam 
sem atender aos interesses da usina. Quando admoestados, pedem a conta e deixam a usina. Por isso, 
nenhuma outra usina da zona entrega terras a morador para cultivar. As que têm foreiros, os estão 
mandando embora”. 
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produziam bens de subsistência, para atender ao aumento do plantio da 
cana; e avolumaram-se as levas de gente rural à procura das cidades31.  

Análise recente das migrações para Recife32 chega às estimativas do 
saldo anual constantes do quadro XI. Por elas se percebe a acentuação do 
fluxo migratório depois de 1940, e ainda mais no período recente, quando 
atinge mais de 12.000 pessoas por ano. Duas amostras da população de 
Recife, estudadas como parte do mesmo projeto, permitem-nos avaliar os 
provindos da Zona da Mata em mais de dois terços do total de migrantes33, 
da Zona da Mata, onde o progresso das plantações de cana destrói 
gradualmente a economia de autoconsumo dos camponeses e provoca a 
fuga para a cidade.  

Quadro XI  
Estimativa do saldo das migrações para o Recife, 1920-1958 

Anos 
População (milhares) 

Recenseada Estimada Saldo das migrações Saldo anual 
1920 238,8 - - - 
1940 348,4 271,4 77,0 3,85 
1950 524,7 411,0 113,7 11,37 
1958 733,9 622,0 111,9 12,43 

                                                                 

31 FURTADO, 1964, 2.ª parte, capítulo 2, especialmente págs. 139-155. Ver também ‘M. C. 
ANDRADE, 1963, págs. 109-110. 
32 A. C. GONÇALVES, 1961, p.9. 
33 Lacerda de MELO, 1961, págs. 43-47. A primeira amostra aludida apurou o lugar de nascimento 
dos pais (ou responsáveis) de crianças matriculadas nos grupos escolares de Recife (total: 4.655 
casos). Na segunda, o dado refere-se a 4.684 famílias de diversas áreas urbanas de habitações pobres. 
As porcentagens das duas amostras de migrantes vindos da Zona da Mata de Pernambuco foram, 
respectivamente, 62,6 e 58,7 por cento. Muitos vieram entretanto da mesma zona de Estados 
limítrofes, e deveriam ser adicionados. O exame cuidadoso dos municípios com altos índices de 
emigração revela (como assinala SINGER em seu estudo, obra citada) que se trata daqueles onde a 
usina ainda não predomina, mas é de penetração recente. Devem-se ajuntar que pesquisa realizada 
em 1959 das migrações para Salvador, embora feita com dados precários, chega à conclusão de que 
provém do Recôncavo a porcentagem mais elevada de migrantes e aponta entre as suas causas “a 
desorganização da antiga estrutura agrária” (ver Milton SANTOS, 1963, págs. 126-150). Embora o 
autor desse artigo não mencione a penetração da usina, ela estava efetivamente se dando naquela 
área, como o demonstra a pesquisa de H. HUTCHINSON (nota 11, supra). 
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(*) “As estimativas são feitas baseadas nos resultados dos censos anteriores, supondo-se que 
a população prossiga na mesma tendência do período intercensitário anterior”.  
Fonte: GONÇALVES, 1961, p.9.  

Em Recife, como escreve Lacerda de Melo,  

(...) o crescimento urbano faz-se sem correspondência com o 
desenvolvimento das atividades e funções urbanas ou, em outras 
palavras, sem correspondência com a ampliação do dinamismo 
funcional urbano (...) Expressão desse fato na paisagem urbana é o 
número de mocambos aqui existentes. Segundo estimativas atuais, 
atingem 80 a 100 mil essas habitações pobres ou miseráveis, o que 
significa abrigarem cerca de metade da população da cidade. Em 
1939, eram 45.531.34  

A análise desses casos – o do Rio Grande do Sul e o de Pernambuco 
– mostra-nos, em suma, que a constituição da economia nacional é o pano 
de fundo necessário para se compreender a urbanização sem 
industrialização, com as características cidades “inchadas” que se notam 
nas áreas menos desenvolvidas do Brasil, mormente no Nordeste.  

2. O artesanato  

A emergência gradual do mercado em escala nacional, além de 
provocar O êxodo rural, torna-se responsável pelo desaparecimento do 
artesanato nessas áreas, aumentando ainda mais o descompasso entre a 
demanda e as oportunidades de trabalho nelas existentes. Sem surgirem no 
volume necessário novos empregos urbanos, contraem-se além disso as 
ocupações artesanais.  

Um levantamento do artesanato no Nordeste, realizado há cerca de 
dez ou doze anos por pesquisadores do Banco do Nordeste35, fornece-nos 
estimativas dos efetivos nos vários Estados e ramos (quadro XII).  

                                                                 
34 Lacerda de MELO, 1961, p.33. 
35 Banco do Nordeste do Brasil S. A., 1958. A pesquisa cobriu os principais pontos de concentração 
do artesanato nordestino. Os autores assim caracterizam o artesanato: “(...) resolveu-se neste trabalho 
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Quadro XII  
Estimativa do emprego no artesanato do Nordeste por localização e atividades  

Atividades Ceará Bahia Outros (*) 
Total 

N % 
Cestaria e trançados 40.000 5.000 1.500 46.500 55,6 

Bordados e congêneres 20.000 1.500 300 21.800 26,1 
Tecelagem manual 1.500 4.000 800 6.300 7,5 
Charutos e cigarros 60 6.000 - 6.060 7,2 

Joalheria e ourivesaria 1.300 300 - 1.600 1,9 
Cerâmica 100 200 400 700 0,8 

Artefatos de metal 200 180 - 380 0,5 
Artefatos de couro - 300 - 300 0,4 

Total 63.160 17.480 3.000 83.640 100,0 
(*) Piauí (1.650), Pernambuco (750), Alagoas (330), Sergipe (120), Paraíba (90) e Rio 
Grande do Norte (60).  
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S. A., 1958, págs. 79-80.  

Desse quadro ressalta a concentração do artesanato no Ceará e na 
Bahia (com mais de 96 por cento do total) e nuns poucos ramos de 
atividade: cestos e chapéus de palha, e ainda bordados, naquele primeiro 
Estado, charutos, redes e trançados no segundo. Algumas características 
gerais da atividade artesanal merecem destaque. Trata-se de ocupação, 
quase que exclusiva na maioria dos ramos, de mulheres e crianças da zona 
rural, que a alternam com os afazeres domésticos. Suplementam assim o 
orçamento da casa, com renda, mormente nos ramos de maior volume de 
emprego, extremamente baixa. “No Ceará, por exemplo”, – escrevem os 
autores daquele estudo – “nos principais ramos do artesanato é necessário o 
trabalho de seis pessoas para a obtenção de renda equivalente ao salário 
mínimo do interior do Estado” (p.19). Sobre a fabricação manual de 
fósforos de segurança em Juazeiro, “atividade de baixo rendimento: para 
acrescentarmos mais um exemplo frizante, elucidam dizendo que as pessoas 

                                                                                                                                                     

entender como atividades artes anais aquelas em que as feições características do produto final 
dependem em grande parte da habilidade do trabalhador. O trabalho pode ser inteiramente manual ou 
contar com a ajuda de certos instrumentos” (p.8). A publicação não nos dá a data em que a pesquisa 
foi realizada. 
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a ela “se dedicam apenas por não terem outra causa que fazer (p.45)”. É 
desnecessário mencionar que a sobrevivência (e às vezes reaparecimento) 
do artesanato é indício claro da prevalência de desemprego e subemprego 
rural e urbano.  

A produção, assinalemos ainda, faz-se em ramos importantes 
segundo o sistema da indústria a domicílio, o putting out da indústria têxtil 
na Inglaterra do século XVI 36. É o que se dá com os bordados no Ceará:  

As firmas principais têm agentes e as demais têm intermediários nos 
diversos municípios para a distribuição do tecido já desenhado e da 
linha às bordadeiras, para recolhimento do trabalho pronto e a 
realização de pagamentos (p.30).  

A tendência para eliminação de muitos ramos pelo produto industrial 
está sobejamente ilustrada por aquela pesquisa.  

A produção de renda [no Ceará] parece já ter ocupado grande número 
de pessoas (...) Encontra-se, porém, em franca decadência, tendendo 
ao desaparecimento. A causa do declínio dessa atividade é o 
lançamento de rendas produzidas à máquina e provenientes do Sul do 
país. Hoje o número de rendeiras (...) é relativamente pequeno (p.28).  

O censo de 1950, poucos anos antes, ainda acusava 3.363 rendeiras 
naquele Estado37.  

Por que se conservam ainda as atividades artesanais e chegam 
algumas a experimentar certo desenvolvimento? Sem dúvida, a baixíssima 
renda do artesão e a forma de organização dessa produção, o putting out, 
são relevantes para a explicação dessa sobrevivência. São fatos interligados. 
O controle da produção por firmas comerciais amplia o mercado e, ao 

                                                                 
36 Sobre o putting out ver, por exemplo, o artigo de GAY, 1954. 
37 Entre outros, a pesquisa aponta o desaparecimento da ourivesaria em Rio das Contas e da 
tecelagem manual em Xique-Xique, assinalando nesse último caso que isso se deu “devido à entrada 
de produtos de fábrica favorecidos pela melhoria das condições de acessibilidade da área”. Banco do 
Nordeste, 1958, págs. 65-66 e 72. 
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mesmo tempo, concentra em suas mãos grande parte do lucro auferido38, 
sendo fundamental a natureza do mercado desses produtos artesanais, 
mercado esse que a maior parte das vezes transcende a região produtora e 
vai para outros Estados. Esse mercado é constituído de consumidores rurais 
e de pequenas vilas e cidades, de baixa capacidade aquisitiva, espalhados 
por todo o país. O chapéu de palha feito em grande quantidade no Ceará, 
“se destina às pessoas de renda mais baixa e residentes no interior” (p.26); o 
bordado daquele Estado raramente é de acabamento delicado, o seu baixo 
preço “assegurando-lhe amplo mercado entre as camadas de menores 
rendas e gosto menos apurado” (p.29); o uso das redes tecidas a mão “está 
disseminado” entre as mesmas camadas (p.33); as jóias de Juazeiro “são 
consideradas tipo ‘combate’, sendo vendidas às classes de renda mais 
baixa” (p.37). Outras vezes, numericamente menos importantes, como o 
caso da louça de barro, tanto no Ceará como na Bahia, a demanda é local e 
a precariedade dos transportes serve para protegê-la da concorrência do 
produto industrializado (veja-se a título de ilustração, na nota 20, a 
referência à tecelagem manual de Xique-Xique). O caráter marginal do 
mercado, mesmo nesses casos entretanto, tem o seu papel. Assinalam os 
autores: a concorrência do antigo de alumínio à louça de barro, verifica-se 
apenas nas camadas de nível de renda mais elevado (p.58).  

Mercado amplo, formado por consumidores na verdade marginais, 
organizado por firmas concentrando os parcos rendimentos desse comércio, 
e, finalmente, renda baixíssima do produtor (seu caráter suplementar, pela 
qual mulheres e crianças ampliam o orçamento doméstico), são as 
condições da sobrevivência do artesanato. Sobrevivência precária, solapada, 

                                                                 
38 A. observações dos autores da pesquisa sobre a comercialização de bordados são pertinentes: O 
intermediário “tem como renda a diferença de preço que puder conseguir entre a bordadeira e a firma 
revendedora, o que toma provável a ocorrência de desvantagens para quem faz o bordado (...). O 
atendimento do gosto dos consumidores é tarefa dos revendedores, que escolhem os desenhos e a 
linha para os bordados. Nas condições atuais, trata-se de uma vantagem, pois as bordadeiras, 
residentes no interior e em grande parte na zona rural, não estariam em condições de determinar o 
tipo de bordado adequado a um mercado de âmbito nacional” (p.30). Resulta também, é preciso 
acrescentar, em dependência do produtor em relação ao comerciante. É o caso clássico do putting 
out. 
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num ramo depois do outro, pela melhoria dos transportes, pela mais 
completa integração dos consumidores marginais à economia mercantil 
(elevação de renda monetária, transformação dos gostos) e pela penetração 
final do artigo industrializado. É um capítulo da constituição do mercado 
interno nacional.  

Antônio Candido, com base em pesquisa realizada entre parceiros de 
um bairro rural de Bofete, no Estado de São Paulo39, caracteriza 
admiravelmente esse processo. Citemo-lo:  

A marcha da urbanização em São Paulo está ligada ao processo 
industrial e conseqüente abertura de mercados; daí a penetração, em 
áreas rurais, de bens de consumo até então menos conhecidos ou, na 
maioria, desconhecidos. Surgem assim, para o caipira, necessidades 
novas, que contribuem para criar ou intensificar vínculos com a vida 
das cidades, destruindo a sua autonomia e ligando-o estreitamente ao 
ritmo da economia geral, isto é, da região, do Estado e do país, em 
contraste com a economia particular, centralizada pela vida do bairro 
e baseada na subsistência (p.129).  

A quebra da auto-suficiência e a incorporação ao mercado alteram 
toda a vida caipira. Com a criação de novas necessidades, introduz-se 
profunda alteração no seu ritmo de trabalho: intensifica-se o labor agrícola 
regular, na qual ele agora se concentra, atrofiam-se as formas de 
solidariedade vicinal; modificam-se suas técnicas, usos e crenças40.  

Queremos nesta altura sublinhar duas facetas do processo social de 
constituição do mercado: o aspecto psíquico das novas necessidades criadas 
e a diminuição da indústria doméstica.  

Sobre a multiplicação de necessidades, afirma o autor que “envolve 
uma dimensão psíquica que a enraíza no terreno dos hábitos”, e constata: 

(...) a importância do prestígio associado às práticas e usos de caráter 
urbano; a tal ponto que a pessoa se sente diminuída quando é 

                                                                 
39 Antônio CANDIDO, 1964. O trabalho de campo foi realizado entre 1947 e 1954. 
40 Toda a 3ª parte do livro. “Análise da mudança” (CANDIDO, 1964, págs. 134-171), é pertinente ao 
nosso problema. 
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obrigada a manter os que se vão tornando, comparativamente, 
desprezados (p.143).  

Pôde-se mesmo verificar o desaparecimento da indústria doméstica, 
tal a sua rapidez, durante os anos em que foi colhido o material da pesquisa. 
Escreve Antônio Candido:  

Se considerarmos, por exemplo, o equipamento caseiro, não veremos 
mais as gamelas de raiz de figueira, as vasilhas de porunga, os potes 
de barro, as colheres de pau, feitas in loco. A folha-de-flandres, o 
ferro, a ágata, o alumínio e a louça começavam a lhes fazer 
concorrência, até as expulsarem de todo. Até os chapéus e as peneiras 
de palha, tão fáceis de fabricar, são agora comprados (p.141, grifos 
nossos).  

Revela-se nesse trecho que se a manufatura doméstica do caipira, 
imerso em sua auto-suficiência econômica é, em parte, substituída pelo 
artigo fabril, também o é, em parte, pelo produto artesanal, organizado em 
escala ampla (indústria a domicílio). O chapéu de palha, antes feito pelo 
caipira, passa a ser comprado. Ele se origina do artesanato nordestino, 
organizado pelo comerciante-capitalista. Esclarece-se melhor o sentido da 
freqüente constatação da pesquisa do Banco do Nordeste sobre o artesanato: 
o mercado é nacional e constituído por pessoas de renda mais baixa, 
espalhadas pelas zonas rurais, vilas e pequenas cidades do país. O 
consumidor é marginal, recém-saído da economia natural, em processo de 
integração no mercado nacional. O produto artesanal que compra é em 
breve substituído pelo fabril. O artesanato sobrevive enquanto as 
necessidades dessa população ainda não se alteraram e as suas 
disponibilidades monetárias (na medida em que continua, em elevado grau, 
auto-suficiente) são exíguas.  

A constituição da economia nacional envolve processo econômico e 
psicossocial de destruição do artesanato. Procuremos aquilatar seus 
aspectos e dimensões.  

O uso de um artifício no tratamento dos dados dos censos 
demográfico e econômico nos permitiu chegar a estimativas, para as várias 
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unidades da federação41, dos efetivos de artesãos e trabalhadores em 
domicílio. De fato, a categoria “indústria de transformação” do censo 
demográfico inclui todos, da população de 10 anos ou mais, que têm 
ocupação nesse ramo de atividade. No censo econômico (industrial), por 
seu turno, estão compreendidas apenas as pessoas que exercem atividade 
em estabelecimentos, excluindo-se, portanto, os trabalhadores de indústrias 
caseiras42 e os artífices (ambos incluídos no demo gráfico). Lembremo-nos, 
além disso, que numerosos artesãos (sobretudo mulheres e crianças) 
exercem essa ocupação como atividade suplementar, alternando-a com seus 
afazeres domésticos e escolares.  

Daí o procedimento de que lançamos mão para estimar o número de 
artesãos e trabalhadores em domicílio: do total, para cada sexo, com 
ocupação em “indústria de transformação” (censo demográfico), seja como 
atividade principal seja como suplementar, deduzimos o pessoal ocupado 
nos estabelecimentos industriais (censo industrial)43. Os resultados dessa 

                                                                 
41 Como já fizemos anteriormente, restringimo-nos às regiões Nordeste, Leste e Sul (ver nota 12 do 
capítulo II, supra). 
42 O censo os caracteriza acertadamente como “os que executam em sua residência, mediante 
remuneração por tarefa, trabalhos parciais ou de acabamento com materiais fornecidos pelos 
estabelecimentos”. 
43 As nossas estimativas de “artesãos e trabalhadores em domicílio”, não coincidem portanto com as 
do artesanato conceituado segundo o caráter do trabalho (aquele em que o produto final depende em 
alto grau da habilidade do trabalhador), obtido pela pesquisa do Banco do Nordeste. As nossas 
devem ser maiores, incluindo quase todo o artesanato naquele sentido (não todo, porque parte dessa 
atividade se dá dentro de estabelecimento), mais os trabalhadores em domicílio e de pequenas 
oficinas, cujo trabalho não tem caráter artesanal. Comparando os nossos resultados para mulheres em 
1950 (lembremo-nos que, segundo a pesquisa do Banco do Nordeste, 90 por cento dos efetivos totais 
em artesanato são constituídos por mulheres e crianças), com os daquele levantamento, vemos serem 
os nossos sempre maiores, mas guardando com eles certa proporção. A única exceção é o caso do 
Ceará: 63.000 naquela estimativa, cerca de 22.000 na nossa. É possível que tenha havido algum 
incremento na indústria em domicílio, entre 1950 e a data do levantamento (1956 ou 1957). Muitos 
dos que estão no artesanato naquele Estado, devem porém ou ter menos de 10 anos ou não ter 
declarado no censo de 1950 atividade remunerada, nem ao menos em caráter suplementar (ver a nota 
14 do capítulo II, supra). Sendo por este último motivo o resultado do censo industrial, a partir dos 
estabelecimentos, mais completo que o do demográfico, obtém-se, às vezes, para os Estados com 
pequeno artesanato, como estimativa de “artesãos e trabalhadores em domicílio”, um número 
negativo. Colocou-se nesse caso, no quadro XIII, zero. 
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operação, para cada sexo, para 1940 e 1950, assim como a variação nesses 
dados durante aquele decênio, constam do quadro XIII.  

Quadro XIII 
Pessoal ocupado em estabelecimentos industriais (censo econômico) e arte sãos e 

trabalhadores em domicílios (a), por unidade da federação e por sexo, 1940 e 1950 

Homens  

Unidade da federação 

Pessoal ocupado 
(censo econômico) 

Artesãos e trabalhadores em 
domicílio (a) 

1940 1950 1940 1950 
Variação 1940-

1950 

Estados atrasados (b)  

Maranhão 3.418 7.696 11.327 6.810 - 4.517 

Piauí 1.028 2.239 8.557 8.068 - 489 

Paraíba 10.315 23.565 7.252 4.313 - 2.939 

Ceará 6.078 18.246 15.881 15.369 - 512 

Alagoas 10.120 17.101 9.144 7.948 - 1.196 

Rio Grande do Norte 3.243 13.331 5.479 0 (c) - 5.479 

Sergipe 9.088 11.108 5.622 5.247 - 375 

Bahia 16.761 34.102 47.231 71.074 + 23.843 

Pernambuco 48.068 71.285 22.136 29.505 + 7.369 

Espírito Santo 3.594 8.826 6.736 6.372 - 364 

Minas Gerais 56.029 108.424 63.975 86.567 +22.592 

Estados médios e 
adiantados (b) 

 

Rio de Janeiro 38.899 75.785 39.022 62.668 + 23.646 

Santa Catarina 16.387 44.246 18.872 11.343 -6.529 

Paraná 18.945 43.355 15.794 30.041 + 14.247 

Rio Grande do Sul 55.503 103.861 41.074 41.947 + 873 

São Paulo 214.080 418.207 133.968 220.005 + 86.037 

Distrito Federal 87.784 161.031 49.149 51.383 + 2.234 
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Brasil (d) 614.600 1.186.274 530.552 696.073 + 165.521 

Examinemos inicialmente os dados referentes às mulheres, que 
constituem estimativas mais próximas do artesanato propriamente dito. Em 
todos os Estados atrasados (aqueles com produto per capita, em 1947, 
inferior à média nacional: os nordestinos mais o Espírito Santo e Minas 
Gerais), com a única exceção de Pernambuco, ocorre diminuição entre 1940 
e 1950, em números absolutos, das artesãs e trabalhadoras em domicílio. 
Em alguns Estados as quedas são impressionantes: de quase 9.000 para 
menos de 1.000, no Maranhão, de mais de 13.000 para menos de 2.000, no 
Piauí. No total do Brasil, esses trabalhadores diminuem no decênio, de 
quase 60.000 (de 132.000 a 73.000). Nas unidades da federação com 
produto per capita superior à média, os do Sul e mais o Rio de Janeiro e o 
então Distrito Federal, essas trabalhadoras em geral quase não diminuíram 
ou chegaram mesmo a aumentar. Provavelmente trata-se agora menos de 
artesãs do que pessoal empregado em pequenas oficinas (inclusive 
membros da família), que podem até crescer com a industrialização.  

Mulheres 

Unidade da federação 
Pessoal ocupado 

(censo econômico) 
Artesãs e trabalhadoras em domicílio (a) 

1940 1950 1940 1950 Variação 1940-1950 

Estados atrasados (b)  

Maranhão 2.013 2.709 8.794 723 - 8.071 

Piauí 232 204 13.086 1.655 - 11.431 

Paraíba 3.855 5.610 2.610 787 - 1.823 

Ceará 894 3.409 33.038 21.897 - 12.141 

Alagoas 3.909 7.691 3.513 1.059 - 2.454 

Rio Grande do Norte 348 532 4.597 1.367 - 3.230 

Sergipe 3.496 5.500 5.401 2.044 - 3.357 

Bahia 8.621 8.188 32.169 15.431 - 17.738 

Pernambuco 14.034 19.650 4.849 5.286 + 437 

Espírito Santo 349 869 124 99 - 25 

Minas Gerais 14.674 25.445 12.294 5.836  -6.458 

Estados médios e adiantados (b)  

Rio de Janeiro 11.244 16.834 162 3.020 + 2.858 

Santa Catarina 4.506 9.168 2.536 0 (c) - 2.536 
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Paraná 2.422 4.888 0 (c) 491 + 494 

Rio Grande do Sul 12.657 22.002 0 (c) 0 (c) 0 

São Paulo 89.305 158.559 0 (c) 12.733 + 12.733 

Distrito Federal 25.659 42.292 0 (c) 133 + 133 

Brasil (d) 200.441 336.570 0 (c) 73.150 - 59.340 

(a) População de 10 anos ou mais com atividade principal ou suplementar em Indústria de 
transformação (censo demográfico) menos pessoal ocupado em estabelecimentos industriais 
(censo econômico).  
 (b) Segundo o produto per capita em 1947 era maior ou menor que a média nacional. 
Dentro de cada classe, as unidades da federação estão arranjadas em ordem crescente do 
produto per capita.  
 (c) Nos casos em que o cálculo de artesãos e trabalhadores em domicílio resultou negativo 
(ver nota 26 ao texto), colocou-se zero.  
 (d) Inclusive os demais Estados e territórios.  
Fonte: Dados dos censos.  

Contingentes desse último tipo devem ser mais freqüentes entre os 
elementos masculinos da categoria artesãos e trabalhadores em domicílio: 
as quedas de efetivos masculinos entre 1940 e 1950 nos Estados atrasados 
são bem menores e em três deles, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, há 
aumento, ao invés de diminuição. Entre as unidades da federação da parte 
do Sul do país, apenas em Santa Catarina diminuem os homens na categoria 
em consideração.  

Surge com maior clareza o que está ocorrendo no país com os 
artesãos e trabalhadores em domicílio no quadro XIV. Nele figura, para 
cada unidade da federação e cada sexo, o número de indivíduos naquelas 
categorias para cada pessoa em estabelecimento industrial, em 1940 e 1950, 
assim como a variação nesse índice durante aquela década. Nota-se já em 
1940, mais claramente para as mulheres, mas também para os homens, 
como entre os Estados atrasados são os mais distantes dos principais 
mercados urbanos (centros de irradiação de artigos industriais fabricados aí 
e no Sul), isto é, distantes de Recife, do Rio de Janeiro e da parte 
urbanizada de Minas Gerais, os que apresentam os índices mais altos. 
Assim, para cada mulher ocupada em estabelecimento industrial, havia em 
1940 56 artesãs e trabalhadoras em domicílio no Piauí, 37 no Ceará, 13 no 
Rio Grande do Norte, cerca de 4 no Maranhão e na Bahia (parte 
considerável desse Estado é de difícil acesso), 1,5 em Sergipe. Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas (próximos de Recife), Espírito Santo e Minas Gerais 
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(perto do Rio de Janeiro e de cidades mineiras) apresentavam menos de 
uma artesã para cada pessoa empregada em estabelecimento industrial. 
Ainda mais, embora os índices em todos os Estados atrasados diminuam 
durante o decênio, o decréscimo é bem mais pronunciado para os que 
revelavam em 1940 maiores quantidades relativas de artesãs e trabalhadoras 
em domicílio. Para os Estados médios e adiantados o fato fundamental é, 
em todos os casos, o nível quase insignificante dos números relativos de 
artesãs e trabalhadoras em domicílio. Menos pronunciadamente embora, as 
mesmas coisas podem ser observadas para os homens.  

Pelo exame desse quadro, percebe-se a rapidez do desaparecimento 
do artesanato em todas as áreas do Brasil, o qual se dá em etapas.  

A diminuição gradativa das manufaturas domésticas para auto 
consumo é processo que, com altos e baixos, nos acompanha nos últimos 
cem anos. Referimo-nos acima44 à dissolução do “complexo rural” por força 
da expansão cafeeira. Com a marcha do café para o Oeste, nas áreas mais 
afastadas das comunicações e transportes, reconstituía-se na sua esteira a 
economia auto-suficiente do caipira45. Agora, no período mais recente, 
entretanto, essa indústria doméstica, que faz parte da economia natural, 
passa (ou volta) a desintegrar-se por todo o país, pela entrada do produto 
manufaturado na vida cabocla e pela conseqüente integração do rurícola em 
certo grau nas atividades agrícolas de abastecimento urbano. O produto 
manufaturado que compra é, porém, muitas vezes artesanal. O artesanato 
readquiriu assim condições de sobrevivência e, o de alguns ramos, passou a 
ser fabricado em escala, com certa expressão, nalgumas áreas. Nelas a 
produção é controlada por comerciantes-capitalistas, apoiada, de um lado, 
em produtores de baixas rendas, parte de uma população pobre e 
subempregada, e, de outro, dependendo de um consumidor marginal, em 

                                                                 
44 P.12. 
45 Sobre a área que estudou, escreve Antônio CANDIDO: “Sobre as ruínas do latifúndio produtivo, 
na ausência de liderança econômica, a cultura tradicional se refez como cicatriz, restabelecendo-se o 
ritmo interrompido da vida caipira. A fazenda se tornou um quase bairro no sentido social da 
palavra”. Aquela se constitui de “glebas dadas em parceria”, sob a vigilância distante do proprietário. 
A produção volta-se na maior parte para o autoconsumo. CANDIDO. 1964, p.88. 
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transição da economia natural para a mercantil. Nessa passagem, o 
habitante rural primeiro deixa de produzir ele mesmo as manufaturas, para 
autoconsumo, e passa a comprar os toscos produtos quase equivalentes, 
fabricados em escala considerável em alguns centros de artesanato do país. 
Na medida, porém, em que sua integração no mercado é mais completa, 
deixa de consumir o artigo artesanal para comprar o industrial46. 

Quadro XIV  
Número de artesãos e trabalhadores em domicílio (a) para cada pessoa em 

estabelecimento industrial (censo econômico), em 1940 e 1950  

Unidades da Federação 

Número de artesãos e trabalhadores em domicílio (a) para cada pessoa em 
estabelecimento industrial 

Homens Mulheres Variação entre 1940 e 1950 
1940 1950 1940 1950 Homens Mulheres 

Estados atrasados  

Maranhão 3,3 0,9 4,4 0,3 - 2,4 - 4,1 

Piauí 8,3 3,6 (56,4) c (8,1) c - 4,7 (- 48,3) c 

Paraíba 0,7 0,2 0,7 0,1 - 0,5 - 0,6 

Ceará 2,6 0,8 37,0 6,4 - 1,8 - 30,6 

Alagoas 0,9 0,5 0,9 0,1 - 0,4 - 0,8 

Rio Grande do Norte 1,7 0 (13,2) c 2,6 - 1,7 (-10,6) c 

Sergipe 0,6 0,5 1,5 0,4 - 0,1 - 1,1 

Bahia 2,8 2,1 3,7 1,9 - 0,7 - 1,8 

Pernambuco 0,5 0,4 0,3 0,3 - 0,1 0 

Espírito Santo 1,9 0,7 (0,4) c 0,1 - 1,2 (- 0,3) c 

                                                                 
46 Todo esse processo está a merecer pesquisa em profundidade. Trata-se de estudar a produção para 
atendimento da. população rural ou semi-rural, mal integrada no mercado e com padrões de consumo 
quase não afetados pela industrialização. Muitas vezes, essa produção fez-se artesanalmente, mas em 
escala local e não-organizada de modo capitalista. É o caso da louça de barro ou o dos utensílios 
caseiros, fabricados freqüentemente com resíduos industriais, tais como latas usadas para fazer 
lamparinas e formas de bolo. Outras vezes produz-se em fábrica produtos para esse mercado 
consumidor marginal. Parece ser o caso dos ferros a carvão, panelas de ferro, feitos em São Paulo ou 
Belo Horizonte, para a população do interior. Agradecemos ao Prof. Flávio MOTTA ter-nos 
advertido sobre os exemplos acima. No texto, tratamos apenas do fenômeno que nos pareceu mais 
importante. Ver, também, HARRIS, 1956, págs. 44-71. 
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Minas Gerais 1,1 0,8 0,8 0,2 - 0,3 - 0,6 

Estados médios e 
adiantados (b) 

 

Rio de Janeiro 1,0 0,8 0 0,2 - 0,2 + 0,2 

Santa Catarina 1,2 0,4 0,3 0 - 0,8 - 0,3 

Paraná 0,8 0,7 0 0,1 - 0,1 + 0,1 

Rio Grande do Sul 0,7 0,4 0 0 - 0,3 0 

São Paulo 0,6 0,5 0 0,1 - 0,1 + 0,1 

Distrito Federal 0,6 0,3 0 0 - 0,3 0 

Brasil (d) 0,9 0,6 0,7 0,2 - 0,3 + 0,5 

(a) População de 10 anos ou mais com atividade principal ou suplementar em indústria de 
transformação (censo demográfico) menos pessoal ocupado em estabelecimentos industriais 
(censo econômico).  
(b) Segundo o produto per capita em 1947, era maior ou menor que a média nacional. 
Dentro de cada classe, as unidades da federação estão arranjadas em ordem crescente do 
produto per capita.  
(c) Índices calculados na base de menos de 500 pessoas ocupadas na Indústria.  
(d) Inclusive os demais Estados e territórios.  
Fonte: Dados do quadro XIII.  

Nas várias fases do processo, é o que cabe agora destacar, a 
ampliação do mercado nacional, parte integrante do sistema industrial em 
constituição destrói oportunidades de trabalho no mundo rural e semi-rural, 
sem criar outras tantas na mesma proporção nas cidades, para onde aflui a 
população excedente. O crescimento “excessivo” dos centros urbanos das 
regiões menos desenvolvidas do Brasil adquire sentido dentro desse quadro.  

As conseqüências do sistema industrial emergente, entretanto, não se 
fazem sentir apenas na sua incidência sobre a agropecuária nas mais 
variadas regiões do país ou sobre a indústria doméstica, seja como enclave 
autônomo dentro do “complexo rural”, seja como artesanato local ou 
organizado em ampla escala. Além disso, devido às mesmas causas, 
intensificam-se as migrações internas no país e altera-se a sua natureza.  

3. As migrações inter-regionais  

Nas últimas décadas as populações brasileiras passaram a 
movimentar-se. A industrialização provoca pronunciados desníveis sócio-
econômicos no país. Ao mesmo tempo cria-se a rede de transportes e de 
comunicações, unificando em um mercado nacional as várias regiões 
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brasileiras. São essas as condições básicas das migrações internas. Nas 
últimas três décadas elas se intensificam. A sua raiz está no próprio 
desenvolvimento econômico e no sistema industrial dele resultante. 
Analisemos as dimensões e a aceleração, as causas, as principais correntes e 
o significado do movimento migratório47.  

O registro, pelos censos de 1940 e 1950, do Estado natal da 
população presente em cada unidade da federação naquelas datas, constitui 
a principal fonte de dados para se caracterizar as migrações recentes 
ocorridas no Brasil. Dão apenas os contornos dos fluxos migratórios 
permitindo-nos avaliar os seus saldos na data de cada censo48.  

                                                                 
47 O conhecimento das migrações internas no Brasil é precário. Baseia-se, em última instância, de 
um lado, em estatística em São Paulo, da Hospedaria de Imigrantes e do Departamento de Imigração 
e Colonização, e do desembarque de passageiros de terceira classe no Porto de Santos, assim como 
para todos Estados de dados dos censos de 1940 e 1950, que registraram o Estado de naturalidade da 
população presente em cada unidade da federação; do outro lado, num pequeno numero de pesquisas 
que dizem respeito, principalmente, a migrações para determinadas cidades. Na análise do texto, nos 
valemos dos seguintes trabalhos: 1) entre os do primeiro tipo: J. F. CAMARGO, 1957, págs. 91-110; 
Accioly BORGES, 1955; COSTA PINTO, 1952 (trabalho que inclui também informações preciosas 
baseadas em pesquisa de campo sobre as correntes migratórias da Bahia para o Sul); e NOGUEIRA, 
1964; 2) entre as pesquisas do segundo tipo: Unzer de ALMEIDA e Teixeira MENDES 
SOBRINHO, 1951; Lacerda de MELO e outros, 1961; COMISSÃO NACIONAL DE POLÍTICA 
AGRÁRIA, 1955; e B. HUTCHINSON, 1963. As súmulas gerais sobre o fenômeno feitas por 
SMITH, LAMBERT e CHARDON foram igualmente úteis. Ver SMITH, 1963, págs. 144-198; 
LAMBERT, 1959, págs. 71-86 e CHARDON, 1966, págs. 155-178. No momento, interessa-nos, 
como está dito, caracterizar a natureza das migrações internas, sua intensificação, causas, principais 
direções e suas conseqüências. Há outros estudos versando sobre a integração do migrante na 
sociedade urbano-industrial, cujos dados usaremos num ponto, e noutro deste trabalho. 
48 Calculado como a perda ou ganho de população entre cada unidade da federação e todas as demais 
(nascidos fora do Estado e nele residentes menos os nele nascidos, mas residentes nos demais) ou, 
por diferença, o saldo que se verifica no período intercensitário. Adverte-nos Accioly BORGES: 
obtemos assim “o saldo líquido, o resultado geral das correntes, emigratória e imigratória, em cada 
unidade da federação. Esse saldo (...) não representa nem os ganhos, nem as perdas reais da unidade 
considerada, primeiramente porque os filhos dos migrantes, nascidos no Estado para o qual 
emigraram, já possuem naturalidade diferente da dos pais; em segundo lugar, porque o resultado 
censitário não dá conta dos óbitos ocorridos no período”. Accioly BORGES, 1955, p.10. Esse último 
fato resulta em grande subestimativa do saldo realmente verificado. T. Lynn SMITH, em cálculo 
cuidadoso, tomando em consideração os óbitos, estima em 392.829 a migração de brasileiros de 
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T. Lynn Smith49, baseando-se em tais dados, organizou para 1950 
quadros onde assinala as trocas de população entre as unidades da federação 
do país. Tal saldo refere-se a todo período anterior ao censo. Como 
entretanto as migrações inter-regionais surgem no Brasil, com intensidade 
significativa, ao redor de 1930, pode-se dizer que esses dados refletem 
principalmente o fluxo migratório dos últimos decênios. Anotando-se todos 
os casos em que a perda ou ganho de população foi superior a quarenta mil 
pessoas, pudemos observar com clareza os movimentos principais. O mais 
volumoso origina-se de Minas Gerais, da Bahia e dos Estados nordestinos, 
para São Paulo, Rio de Janeiro (inclusive a então Capital Federal) e Paraná. 
Outro dirige-se do leste para o oeste, principalmente de Minas, da Bahia e 
dos Estados nordestinos para Goiás. Outros fluxos menores constituem-se 
de populações em demanda do Maranhão, provindos do Piauí e do Ceará, e 
do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e Paraná.  

Quadro XV  
Sumário das mudanças populacionais do Brasil, 1950-1960  

Categoria 
Aumento da população de 1950 a 1960 

N % 

População urbana (a) 9.088.810 47,7 

10 cidades de 300 mil ou mais 5.308.906  

15 cidades de 100 a 300 mil 1.006.748  

120 cidades menores 2.673.296  

População não-urbana   

4 Estados “pioneiros” (b) 3.620.878 19,1 

7 Estados do Leste e Sul (c) 3.921.338 20,7 

Demais Estados 2.391.762 12,5 

                                                                                                                                                     

outros Estados para o então Distrito Federal, entre 1940 e 1950. Fazendo-se a diferença entre os 
saldos verificados naquelas datas, obtém-se apenas 249.459, quase 150.000 a menos (SMITH, 1963, 
págs. 147-149). É ocioso lembrar que, com dados sobre o Estado natal e o Estado de nascimento, não 
se apanham os movimentos de menor duração, nem, é· claro, os que se dão dentro dos limites do 
mesmo Estado. 
49 Ver no seu livro as tabelas XXVII, XXXI e XXXIII (SMITH, 1963, págs. 147, 183 e 187-193). 
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Brasil 19.022.788 100,0 

População total dos Estados do Leste e do Sul 12.540.563 66,0 

População total de 3 Estados “pioneiros” (c) 2.178.792 11,4 

População urbana no restante do país 1.911.671 10,1 

População não-urbana no restante do país 2.391.762 12,5 

Brasil 19.022.788 100,0 

(a) Definida como a população dos centros urbanos com vinte e cinco mil habitantes, ou 
mais. Os limites das classes de tamanho das cidades referem-se a 1960.  
(b) Paraná, Goiás, Mato Grosso e Maranhão.  
(c) Todos os Estados dessas regiões menos o Paraná.  
(d) Exceto O Paraná.  
Fonte: CHARDON. 1966, p.173.  

Não foram publicados os dados equivalentes a esses para 1960. O 
crescimento da população entre 1950 e 1960 permite-nos, porém, verificar a 
continuação daqueles fluxos migratórios e notar alguns novos aspectos dos 
movimentos populacionais. A população brasileira cresceu, no período, 19 
milhões de habitantes. Chardon50 analisou quais as partes do país 
responsáveis pelas maiores proporções daquele aumento, assim como quais 
acusaram maior crescimento relativo. No quadro XV resume-se a sua 
análise, com duas maneiras diversas de classificar-se o incremento da 
população brasileira, por regiões e por grau de urbanização. Visto de 
qualquer dos dois modos assinalados no quadro, o crescimento da 
população nos anos recentes concentrou-se numa estreita área do território 
brasileiro: nas cidades e na parte não-urbana dos Estados do Leste e do Sul 
e dos “pioneiros”, onde se está expandindo a fronteira agrícola51. Em outras 
palavras (pois a parte inferior do quadro representa apenas maneira diversa 
de se categorizar a mesma coisa), o crescimento principal deu-se nos 
Estados do Leste e do Sul e nos pioneiros, tanto nas suas populações 
urbanas como nas não-urbanas, assim como na urbana do restante do país. 
Essas partes são responsáveis por 88 por cento do aumento global ocorrido 

                                                                 
50 CHARDON, 1966, especialmente págs. 168-178. 
51 Note-se que entre os Estados “pioneiros” coloca-se o Paraná, pertencente também à Região Sul. 
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no decênio52. O restante do Brasil constitui-se da população não-urbana da 
Amazônia e do Nordeste (com a exclusão do Maranhão). Segundo 
expressa-se Chardon, o crescimento aí foi  

(...) pouco mais de dois milhões de pessoas. Isso representa menos 
que a taxa normal de crescimento natural; a conclusão parece ser que 
essas áreas foram áreas de saldo emigratório (net emigration). 

 E conclui:  

No geral, brasileiros entre 1950 e 1960 emigraram do Nordeste rural 
(especialmente do interior) para as cidades do litoral, para o Sul e 
Sudeste mais rico, e para a “franja pioneira” (p.175).  

Três zonas pioneiras são identificadas pelo autor como sendo as 
principais. A mais importante abre-se em leque desde o nordeste do Paraná, 
incluindo o sul do Mato Grosso, até o sul de Goiás. Dois milhões de 
pessoas talvez moveram-se para essa área durante o decênio. É expansão 
ligada ainda, em boa medida, ao café. Outra situa-se no sudoeste do Paraná, 
e pequenas áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A migração para 
ela envolveu população superior a meio milhão e deve-se à expansão de 
agricultura diversifica da e em pequena escala53. A terceira zona pioneira 
situa-se na região central do Maranhão e atraiu cerca de seiscentas mil 
pessoas. Três a três milhões e meio de indivíduos aumentaram a população 
dessas três áreas, constituindo assim o incremento populacional dos Estados 
denominados “pioneiros” no quadro XV.  

Essa análise de Roland Chardon indica serem os fluxos migratórios 
do período recente essencialmente continuação dos vindos de décadas 
anteriores.  

                                                                 
52 Análise mais detida mostraria a CHARDON que as populações rurais de dois Estados do Leste e 
do Sul – Minas e o Rio Grande do Sul – apresentaram crescimento bem menor e foram também, 
provavelmente, áreas de emigração. 
53 Em Toledo, no sudoeste do Paraná, por exemplo, 86,4 por cento da população nasceu fora do 
município, a grande maioria no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Trata-se de colonização 
organizada por companhia de terras; a pequena agricultura diversificada predomina. OBERG, 1957, 
págs. 19-22 e 35-36. 
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Podemos agora formular melhor o caráter das migrações internas. 
São três as correntes principais:  

1. A rural-urbana, em todo o país (como porém a maioria das cidades se 
situa no Leste e no Sul, esse fluxo significa também movimento para 
essas regiões);  

2. A inter-regional do Nordeste para o Leste e para o Sul;  
3. A para a “franja pioneira”, no Paraná, Mato Grosso, Goiás e Maranhão.  

Os movimentos inter-regionais de população estão se intensificando. 
Lembra-nos Lambert:  

O Brasil nunca teve essa mobilidade: em período’ bastante recente, 
em que a sua fecundidade era, entretanto, tão grande quanto a de 
hoje, teve de recorrer a imigrantes europeus para suprir os claros do 
Estado de São Paulo, pois era mais fácil deslocar o estrangeiro do 
que o homem do interior. Foi só depois da Primeira Guerra Mundial 
que a população do Brasil se pôs em movimento, movimento esse 
que, depois da Segunda Guerra, aumentou de tal maneira que chegou 
a causar inquietações54.  

É possível comprovar essa intensificação, com dados censitários, 
para a década de 1940 a 1950. Calculamos, separadamente para 40 e 50, 
para cada Estado, taxas de emigração (a porcentagem dos naturais do 
Estado que residiam fora dele) e taxas de imigração (brasileiros nascidos 
fora do Estado nele presentes, em porcentagem de sua população) que 
figuram no quadro XVI. Registramos aí também a diferença entre as duas 
taxas, como indicador da qualidade do Estado como de emigração ou de 
imigração55.  

                                                                 
54 LAMBERT, 1959, p.75. 
55 Note-se a utilização, no cálculo das duas taxas, de populações-base diversas, a dos brasileiros natos 
no Estado, para a taxa de emigração, e a total do Estado (brasileiros, nascidos nele ou não, e 
estrangeiros), para a de imigração. Isso explica não se obter para o Brasil globalmente o mesmo 
valor. A taxa de imigração, lembre-se, é influenciada pelo número de pessoas nascidas no 
estrangeiro. 
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Quadro XVI  
Taxas de emigração e de imigração por Estado, em 1940 e 1950  

Estado 
Taxa de emigração (*) (E) Taxa de imigração (**) (I) Diferença (I-E) 

1940 1950 1940 1950 1940 1950 
Estados de Imigração  

Paraná 6,2 4,9 17,5 31,1 11,3 26,5 
Goiás 5,1 3,8 18,8 23,2 13,7 19,4 

Rio de Janeiro (***) 5,9 4,9 14,6 18,2 8,7 13,3 
São Paulo 4,0 6,4 10,4 11,8 6,4 5,4 

Acre 15,0 13,7 28,7 25,6 13,7 11,9 
Mato Grosso (***) 4,6 7,8 16,5 19,3 11,9 11,5 

Maranhão 6,5 6,6 10,6 10,2 3,7 3,6 
Estados Intermediários  

Santa Catarina 5,6 7,9 9,2 9,8 3,6 1,9 
Pará (****) 4,6 7,2 8,2 8,8 3,6 1,6 

Amazonas (****) 6,1 10,4 12,3 12,0 6,2 1,6 
Rio Grande do Norte 9,5 10,4 8,3 8,0 - 1,2 - 2,4 

Pernambuco 8,8 8,9 4,9 6,2 - 3,9 - 2,7 
Estados de Emigração  

Rio Grande do Sul 4,0 4,8 1,3 1,1 - 2,7 - 3,7 
Piauí 13,2 13,1 8,2 8,3 - 5,0 - 4,8 
Ceará 9,3 9,4 4,3 4,1 - 5,0 - 5,3 
Bahia 8,2 8,4 2,7 3,0 - 5,5 - 5,4 

Espírito Santo 9,6 16,3 14,2 10,8 4,6 - 5,5 
Paraíba 10,8 13,3 7,4 5,9 - 3,4 - 7,4 
Sergipe 13,0 15,1 6,2 5,7 - 6,8 - 9,4 
Alagoas 13,1 16,8 6,3 6,1 - 6,8 - 10,7 

Minas Gerais 11,3 15,5 2,9 2,8 - 8,4 - 12,7 
 
(*) Naturais do Estado presentes em outras unidades da federação em porcentagem do total 
dos naturais do Estado.  
(**) Brasileiros naturais de outras unidades da federação, no Estado especificado, em 
porcentagem da população total do Estado.  
(***) Inclusive a cidade do Rio de Janeiro (o então Distrito Federal).  
(****) Mato Grosso, Pará e Amazonas em 1950, inclusive, respectivamente, os territórios do 
Guaporé, Amapá e Rio Branco.  
Fonte: Dados censitários.  

A constatação básica a se fazer é o aumento no decênio da taxa de 
imigração para os Estados de imigração e o da taxa de emigração, para os 
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de emigração. Entre os primeiros destacam-se o Paraná (a taxa de imigração 
aumenta de 17 para 31 por cento), Goiás (de 19 para 23 por cento) e Rio de 
Janeiro56 (de 15 para 18 por cento).  

A elevação da taxa de emigração nos Estados de emigração, bem 
mais numerosos, quase não apresenta exceções. A taxa aumenta no Espírito 
Santo de 10 a 16 por cento, em Minas de 11 a 15, de 13 a 17 em Alagoas, 
de 13 a 15 em Sergipe, e assim por diante. Todos os Estados do Nordeste, e 
Minas, Bahia e Rio Grande do Sul, são de emigração. Entre eles, somente 
Pernambuco, Piauí e Ceará mantêm aproximadamente a mesma taxa de 
evasão populacional.  

Entre as causas das migrações internas, os autores em geral incluem 
forças de repulsão, tais como a alta concentração da propriedade da terra, os 
progressos técnicos na agricultura, os baixos salários aí prevalecentes, as 
secas nordestinas periódicas e o alto crescimento vegetativo da população 
rural, e forças de atração, coma são os salários mais altos das zonas rurais 
do Sul, as melhores oportunidades na fronteira econômica agrícola, e 
vantagens de toda ordem, na sua maior parte concentradas nas cidades (não 
só salariais, como também no tocante à legislação social, educação, etc.)57.  

Os movimentos inter-regionais, em particular os de uma zona rural 
para outra, são os que mais nos interessam no momento. Para esses, são 
relevantes as observações de Accioly Borges58 sobre os resultados do 
inquérito rural realizado pela Comissão Nacional de Política Agrária em 
colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
assinalando que, entre os motivos apontados para saída de trabalhadores 
rurais, predominou em esmagadora maioria, “salários baixos”. Somente nos 
Estados nordestinas, acrescenta o autor, e entre os do Leste na Bahia, 

                                                                 
56 Incluímos o Estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro numa única unidade e excluímos as 
migrações de um para outro, que no final de contas têm primordialmente o caráter de êxodo rural-
urbano. 
57 Veja-se, entre outros, o tratamento do assunto por Oracy NOGUEIRA, 1964, especialmente págs. 
22-24, T. Lynn SMITH, 1963, págs. 150-155, e J. F. CAMARGO, 1957, págs. 35-90. 
58 Accioly BORGES, 1955, págs. 25 e 26. 
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“outras razões” (provavelmente seca, má qualidade das terras, etc.) foram 
indicadas em escala apreciável. Ainda segundo o mesmo autor:  

Em 199 dos 304 municípios onde ocorreu entrada apreciável de 
trabalhadores o pagamento mais freqüente era só em dinheiro, 
comprovando-se, destarte, que o salariado puro – tipo de 
remuneração por excelência da economia capitalista – constitui, 
quando outras condições favoráveis também existem, um motivo 
especial de atração para as massas emigrantes.  

A essas considerações, devemos acrescentar outras, bem 
esclarecedoras, encontradas em um estudo do antropólogo Marvin Harris, 
sobre o município de Brumado, na Bahia, um dos que apresentam maior 
evasão para São Paulo. Diz ele:  

Falta de terra na quinta geração é uma certeza matemática entre esses 
lavradores que vivem na margem do rio. A fome de terra, por isso 
mesmo, é um traço dominante da vida aqui em Brumado. No mínimo 
metade da população do Município não possui terra bastante para 
garantir seu sustento durante todo o ano; e trabalhar em terra alheia é 
a principal solução para o problema, cuja gravidade está 
constantemente aumentando (...).  

E mais adiante:  

Um número considerável de homens e mulheres de Brumado estão 
presentemente, ou já estiveram, em São Paulo. Todos são 
trabalhadores agrícolas. (...) Creio que um interessante e pouco 
reconhecido aspecto dessas emigrações (...) ficou aqui esclarecido 
para mim. As razões da mobilidade são geralmente concebidas como 
uma atração de fora, sob a forma de trabalho remunerado com 
salário. Em regra eles não tomam consciência das razões que dentro 
os leva a se deslocarem – a tremenda pressão representada pela 
raridade ou ausência de terras, que eles sofrem em todas as zonas do 
Estado onde se encontra esse tipo de agricultura. O trabalhador 
agrícola atraído para São Paulo não é arrancado, de suas terras – pois 
ele não as possui59. 

                                                                 
59 Apud COSTA PINTO, 1952, capítulo III: “Migrações intra-rurais: migrações para São Paulo”. 
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Como parte da estrutura agrária altamente concentrada, nas áreas 
rurais “velhas” de baixa produtividade, o trabalhador não chega a perceber 
as forças que daí o repelem, surgindo pelo contrário no nível da sua 
consciência as de atração, no anseio por exemplo de trocar a meiação pelo 
salário, com a migração para São Paulo.  

É necessário, porém, aprofundar mais a nossa compreensão desses 
movimentos de população, particularmente da sua intensidade crescente e 
das direções que agora toma. Nesse sentido é preciso ver serem suas 
precondições o desenvolvimento agrícola e industrial do Centro-sul, a 
necessidade de mão-de-obra nessa região60, as estradas e meios de 
transporte criados como parte da integração do sistema urbano-industrial 
em escala inter-regional, a intensificação das comunicações também por ele 
propiciada, etc.  

Importantes entre as causas dos fluxos migratórios são as secas do 
Nordeste. Vejamo-las nesse contexto das transformações econômicas e 
sociais no Brasil.  

Os movimentos demográficos por elas provocados condicionam-se 
hoje profundamente pelo sistema industrial em formação no país. De início, 
a densidade da população árida era baixa, e os flagelados afluíam do Sertão 
para o litoral. Provavelmente da perturbação periódica do equilíbrio 
homem-meio resultavam apenas movimentos relativamente curtos, 
circunscritos à região.  

Com a grande seca de 1877-79 chega-se ao fim dessa fase. O 
fenômeno foi especialmente cruel e prolongado. Mais da metade da 
população do Ceará, segundo Rodolpho Theophilo, o seu historiador, 
pereceu por causas, direta ou indiretamente, a ela relacionadas. Alguns 
retirantes dirigiram-se à Amazônia. As migrações na quase totalidade 
restringiram-se ainda à região. Pela primeira vez, porém, a Nação tomou 

                                                                 

60 Nota-se, pelo quadro XVI, ser São Paulo não apenas receptor de massas migrantes, como fonte de 
emigrações para a fronteira econômica, que se distancia além de suas fronteiras, no Paraná, Mato 
Grosso e Goiás. Os mineiros e nordestinos que vêm para nossa lavoura vêm em parte substituir os 
paulistas que daqui emigraram. 
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consciência do flagelo. A seca nordestina passou a ser problema nacional. 
As primeiras medidas do Governo Central foram tomadas. Daí em diante, 
flagelados começam a sair da região, atraídos pela borracha da Amazônia. 
Com a débâcle dessa economia, nos anos 20, diminuiu esse movimento61.  

Ao mesmo tempo iniciam-se timidamente as migrações para o Sul. 
Dirigem-se, sobretudo, para a agricultura paulista, mormente para a do café, 
onde vão substituir o braço imigrante. Essa correlação inversa dos dois 
fluxos imigratórios é clara nas estatísticas do Departamento de Migração e 
Colonização de São Paulo, que reunimos no quadro XVII.  

Quadro XVII  
Imigração estrangeira e nacional para o Estado de São Paulo, 1820-1960  

Períodos 
Imigrantes Migrantes nacionais 

Totais 
N % N % 

1820-1900 973.312 99,9 965 0,1 974.177 
1901-1905 193.732 94,4 11.565 5,6 205.297 
1906-1910 190.186 94,9 10.301 5,1 200.487 
1911-1915 339.026 95,2 17.019 4,8 356.045 
1916-1920 100.098 77,9 28.441 22,1 128.539 
1921-1925 222.711 79,7 56.837 20,3 279.548 
1926-1930 253.265 61,9 155.821 38,1 409.086 
1931-1935 119.204 43,3 156.242 56,7 275.446 
1936-1940 56.468 16,1 293.852 83,9 350.320 
1941-1945 4.763 3,2 144.063 96,8 148.826 
1946-1950 61.030 13,7 384.359 86,3 445.389 
1951-1955 210.879 21,7 762.707 78,3 973.586 
1956-1960 159.360 23,5 517.624 76,5 676.984 

Total 2.883.934 53,2 2.539.796 46,8 5.423.730 
 
Fonte: Departamento de Imigração e Colonização da Secretaria da Agricultura do Estado de 
São Paulo (apud NOGUEIRA, 1964, p.28).  

Somente ao aproximar-se a década dos anos 20 sobe a contribuição 
do contingente nacional de 5 para 22 por cento. Na década dos anos 30 a 
imigração estrangeira decresce, primeiro, sob o impacto da crise do café e, 

                                                                 
61 Ver o trecho sobre as migrações dos flagelados em SMITH, 1963, págs.. 166-172. Foi-nos 
também útil a análise de HIRSCHMAN da ação governamental no Nordeste. Ver em 
HIRSCHMAN, 1963, o capítulo “Brazil’s Northeast”, págs. 11-92. 
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depois de 1934, com a legislação restritiva do Governo Federal, ao 
estabelecer o sistema de quotas. Os migrantes nacionais passam a constituir 
a maioria das entradas no Estado. No período pós-guerra, quando volta a 
imigração estrangeira em volume significativo, diminui para cerca de 3/4 a 
parte do total correspondente às migrações nacionais, permanecendo, 
entretanto, em níveis absolutos altos (mais de meio milhão por 
qüinqüênio)62. 

De especial relevância é notar que as migrações nordestinas para fora 
da região, de fenômeno periódico passa a ser contínuo. Costa Pinto fala 
sobre o aparecimento de uma ideologia de emigração, consistindo na 
“generalização da idéia de que sair é melhorar”. Escreve ainda o mesmo 
autor:  

Temos a impressão que, originalmente, quando o fenômeno era de 
menor vulto e esporádico, a emigração de um filho para o Sul era 
recebida como uma desgraça que recaía sobre uma família, algo 
comparável ao recrutamento militar (...) [Hoje] não se tem rebuços de 
falar de emigração como uma esperança de melhores dias e, os que 
ficam, em regra esperam que o esposo, irmão, pai, parente, 
compadre, amigo, de lá lhes enviem os meios de partirem também63.  

                                                                 
62 Observando-se as médias anuais de migrantes para São Paulo, por Estado de origem, apresentadas 
por Accioly BORGES, 1955 (p.30), para os períodos 1936/40, 1941/45 e 1946/50, verifica-se ser o 
maior contingente constituído pelos baianos, vindo em segundo lugar os mineiros; seguem com 
volumes bem menores os provenientes do Nordeste, em geral os alagoanos e pernambucanos 
primeiro, depois os cearenses e sergipanos. Entre os naturais de outros Estados residentes em São 
Paulo em 1950, por outro lado, figuram em primeiro lugar, bem na frente, os mineiros, vindo depois 
os baianos e a seguir os nordestinos (esses mais ou menos naquela mesma ordem, indicada acima) 
(SMITH, 1963, p.183). Conclui-se dai, primeiramente, que a migração mineira é bem mais antiga 
que a das outras origens e, em segundo lugar, que apresenta proporções de retomo muito menores. 
Voltando à questão das áreas de origem dos mirantes, nota-se ainda ser um pequeno número de 
municípios, em cada caso, responsável por grande proporção dos migrantes do Estado (Accioly 
BORGES, 1955, p.35); ver também em SMITH, 1963, págs. 177-178, tabela e mapa com a origem 
de migrantes para São Paulo, no período 1935-1940. 
63 COSTA PINTO, 1952. Seguimos também essa obra nos parágrafos seguintes, na caracterização 
da influência dos meios de transporte. 
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A constituição da rede de transporte tem papel relevante, não só nas 
linhas de escoamento, e portanto nas áreas afetadas dos Estados do Leste e 
do Nordeste, como também no volume mesmo do fluxo migratório. É a 
proximidade e os transportes mais fáceis que explicam os maiores 
contingentes mineiros no começo (ver nota 45). Os do Nordeste vinham no 
início por via marítima (o “Ita” tomado no Norte); a seguir, a pé até as 
pontas dos trilhos da Central no norte de Minas (em Montes Claros e 
Pirapora); finalmente chegou, com a estrada de rodagem transnordestina, a 
era do caminhão e dos “paus-de-arara”. Durante todo o tempo, engrossam-
se cada vez mais as correntes migratórias, difunde-se de boca em boca e 
pelas cartas vindas de São Paulo, a “ilusão” do Eldorado Paulista.  

O grosso desse movimento dirige-se para a agricultura, para o café e, 
depois da década dos 20, para o algodão. Importante papel foi e é 
desempenhado pelo Governo do Estado. É ainda Costa Pinto que escreve:  

O aliciamento, a concessão de passagens e o encaminhamento dos 
trabalhadores às fazendas, foram, entre outras, as formas principais 
do Governo Paulista manifestar seu interesse em atender à fome de 
braços dos fazendeiros do Estado.  

O papel do novo sistema industrial não se limita a intensificar o fluxo 
migratório e, pela atração do Centro-sul64 e constituição da rede de 
transportes, a dar àquele fluxo novas direções. Atua também sobre as forças 
de repulsão, modificando-as e, quase sempre, intensificando-as. Sem 
pretender estudar o fenômeno a fundo, basta lembrar que em todas as áreas 
de emigração aumentam as pressões demo gráficas com a queda das taxas 
de mortalidade (queda menor nas zonas mais atrasadas, mas sempre 

                                                                 

64 Pode causar estranheza falar-se em influência do “sistema industrial” e logo a seguir mencionar a 
“atração do Centro-sul”, atração que diretamente se faz sentir a partir da agricultura da região. Deve 
ser novamente lembrado o sentido em que utilizamos o conceito “sistema industrial” (ver p.2), para 
indicar a estrutura tecnológica, econômica e demográfica, base da sociedade urbano-industrial que se 
forma. Essa estrutura engloba extensa divisão do trabalho entre os mais diversos setores do campo e 
da sociedade. Faz parte dela a teia de transportes e comunicações interligando mercados regionais. O 
Centro-sul, com sua agricultura e indústria, é o núcleo mais dinâmico do sistema. Ver atrás trechos 
pertinentes à agricultura dessa área, às págs. 38-41. 
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sensível). A mortalidade cai, pela ação do Estado no campo da saúde65, ação 
estatal que se constitui baseada no sistema industrial em desenvolvimento.  

No polígono das secas, especificamente, os efeitos das 
transformações econômicas e sociais do país se fazem notar num duplo 
sentido, primeiro agravando o problema, aumentando pelos influxos sócio-
econômicos sobre a região o desequilíbrio homem-meio, para, a seguir, 
procurar minorá-lo, pela ação do Estado.  

Na caatinga semi-árida, conforme o demonstra Celso Furtado66, as 
secas transformaram-se em problema social, quando a economia da área 
passou da pecuária extensiva para mista, juntando à pecuária a cultura do 
algodão arbóreo (e, necessariamente, a dos produtos de subsistência). O 
mercado para o algodão, seja o arbóreo da caatinga, seja o herbáceo do 
agreste, é desde os fins do século passado constituído crescentemente pelas 
indústrias têxteis do Centro-sul67. Resulta dessa alteração econômica do 
Sertão um adensamento considerável de sua população. Furtado formula o 
problema de modo dramático:  

Essa combinação aparentemente tão feliz da pecuária com o algodão 
arbóreo modificou as bases da economia sertaneja e transformou as 
secas em um problema social de grandes dimensões. A população 
que acorria ao Sertão em busca das vantagens que apresenta a cultura 
do algodão e seduzida pela abundância de alimentos que ali 
florescem nos bons “invernos”, estava em realidade sendo atraída 
para uma armadilha infernal (págs. 174-175).  

A ação governamental com as “obras contra as secas” acentuou a 
situação: a construção de açudes (quase sem nenhuma área de irrigação) e 

                                                                 

65 Ver, por exemplo, a queda da taxa de mortalidade no caso do interior de São Paulo, de cerca de 20 
por mil para 10, entre 1905-1909 e 1955-1959. NOGUEIRA, 1964, p.61. Sobre a transformação da 
ação do Estado, nas suas relações com o processo de industrialização, ver a 2.ª parte deste trabalho. 
66 Ver FURTADO, 1964, 2.ª parte, capítulo 3.º, especialmente págs. 162-169, e, também, Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, p.65-72. Ver ainda sobre a ação governamental no 
polígono das secas, HIRSCHMAN, 1963, em particular o trecho “Perception of New Difficulties: 
Irrigation and Expropriation”, págs. 42-47. 
67 Cf. SINGER, capítulo “Recife”, 1968. 
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de estradas, respectivamente, diminuem os danos ao gado e facilitam o seu 
rápido transporte. As obras, ademais, prendem a mão-de-obra durante a 
seca perto dos locais de trabalho, mantendo a densidade regional 
surpreendente68. São todas essas condições pelas quais, a partir dos anos 70 
do século passado, as secas, segundo Furtado, “deixaram de ser 
calamidades que dizimavam os rebanhos para transformar-se em autênticas 
catástrofes sociais” (p.175). A de 1877-79 decorre já da situação criada com 
a nova economia sertaneja, à qual se juntava a precariedade dos caminhos e 
a inexistência de auxílio governamental. A partir de então, como vimos, 
periodicamente o flagelo expulsou do Nordeste, primeiro para a Amazônia 
depois para o Sul, levas e mais levas de retirantes. Durante a seca de 1958, 
caracteriza-se um novo quadro com clareza. Reportemo-nos às informações 
de Hirschman sobre o assunto:  

A seca de 1958 foi uma das mais severas jamais ocorridas no 
Nordeste, particularmente no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Provocou um êxodo sem precedentes das zonas rurais onde as 
colheitas foram afetadas. Até então o maior número de trabalhadores 
nas folhas de pagamento do DNOCS havia sido 200.000 durante a 
seca de 1932. Para as de 1951 e 1953, registra-se 60.000. Em 1958, o 
DNOCS chegou a empregar 400.000 pessoas e o DNER outras 
140.000. Ademais, ocorreu substancial emigração, particularmente 
para Brasília (...).  

E ainda:  

O volume do êxodo resultou, em parte, da densidade da rede de 
estradas e dos progressos nos transportes por caminhões. Ninguém 
mais ficou para trás para morrer de fome, de sede ou de 
envenenamento com raízes venenosas69.  

                                                                 
68 Para o entendimento dos tipos de ação governamental adotados, é necessário compreender o fato 
de inserirem-se os grupos de latifundiários do Nordeste na estrutura de poder nacional. Esse ponto é 
relevante para as nossas preocupações na 2ª parte deste trabalho. 
69 HIRSCHMAN, 1963, trecho sobre “The Drought, DNOCS and the 1958 Elections” (págs. 68-72; 
a citação é da p.68). Comenta ainda esse autor, que esses fatos podem ser interpretados como “o 
sucesso parcial de certo tipo de ação remediadora; mas é claramente a espécie de sucesso que 
aumenta, ao invés de diminuir as pressões para reivindicar mais medidas” (p.69). 
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As obras do Governo durante as secas, as “frentes de trabalho” 
abertas com a construção de estradas e de açudes, voltaram a prender à 
região nordestina, em larga medida, os emigrantes. Isso se deu quando, 
porém, os fluxos migratórios para o Sul já haviam deixado de ser fenômeno 
regulado pelas condições mesológicas para tornar-se permanente.  

O dinamismo da economia do Centro-sul, as alterações que nela se 
processam, assim como as transformações de toda a sociedade urbano-
industrial que se constitui em escala nacional, explicam o novo caráter das 
migrações inter-regionais, o menor peso nelas dos flagelados e por 
conseguinte a composição diversa da corrente migratória. É provável, por 
exemplo, que esteja crescendo a porção dessa corrente, a afluir, diretamente 
ou após uma etapa na zona rural, para o setor urbano da economia, 
principalmente para o complexo urbano-industrial da cidade de São Paulo e 
seus arredores.  

Baseando-se em dados da Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo 
até 1951, José Francisco Camargo observa que “até muito recentemente o 
movimento tenderia a se orientar quase exclusivamente para a lavoura 
paulista” (cerca de 95 por cento davam “agricultor” como sua profissão)70. 
Em estudo realizado em 1956-1958, em uma fábrica paulistana, o autor 
desta monografia encontrou entre os operários não-qualificados e 
semiqualificados um quarto constituído por pessoas oriundas do Nordeste e 
da Bahia. Sobre esses escrevemos:  

Os nordestinos da fábrica migraram para o Sul, em geral jovens (16 a 
22 anos) e sem intenção de se radicarem fora de sua terra, mas para 
“conseguirem a vida” e depois voltarem, muitas vezes sós, outras 

                                                                 
70 José Francisco de CAMARGO, 1957, p.94. Deve-se notar que nem todos os migrantes passam 
pela Hospedaria. Accioly BORGES, utilizando além dos dados da Hospedaria o controle estatístico 
das pessoas colocadas como trabalhadores nas fazendas do interior por intermédio do Serviço de 
Imigração e Colonização e o registro de desembarque dos passageiros de 3.ª classe em Santos, 
fornece para 1941-1949 um total de 489.004 migrantes, cerca de sessenta mil a mais do que acusam 
os registros da Hospedaria. Comparar Accioly BORGES, 1955, p.30, com J. F. CAMARGO, 1957, 
p.95. 
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com um parente ou conhecido, raramente vieram acompanhados de 
várias pessoas da família71.  

E ainda sobre o seu meio de origem:  

Os nordestinos (incluindo neste grupo os baianos), em sua maioria, 
provêm de famílias de sitiantes e, às vezes, de meeiros (...). As [suas] 
atividades agrícolas (...) aliam-se muitas vezes às comunais. Os 
chefes das famílias de muitos operários ocupam-se ao mesmo tempo 
da lavoura e exercem profissões no pequeno meio comunal72.  

Corroboram esse quadro da migração, e enriquecem o nosso 
conhecimento sobre o fenômeno, informações de Marvin Harris sobre a 
emigração de Rio das Contas, na Bahia73, em que compara a que atinge 
pessoas da cidade (cuja população é de cerca de mil e quinhentos 
habitantes) às de dois pequenos bairros rurais, nas suas imediações. Os da 
zona rural são todos agricultores, que premidos pelos’baixos salários locais 
demandam a agricultura de São Paulo e do Paraná; raramente deixam de 
voltar para a sua comunidade, e chegam mesmo a participar de migração 
sazonal para o Sul. Entre os que saem do núcleo urbano, a maioria está 
desligada da lavoura (embora os que nela trabalham, mais freqüentem ente 
que no caso dos bairros rurais, sejam trabalhadores sem qualquer terra), vai 

                                                                 
71 Note-se que esse fato os distingue do grosso da migração para São Paulo, da qual a maioria se 
dirige para o interior. No período de 1935 a 1940, mais de 75 por cento tinham vindo em grupos da 
mesma família. Em 1950 e 1952, verificam-se porcentagens da mesma ordem. Ver SMITH, 1963, 
p.180, e Accioly BORGES, 1955, p.32. Segundo entrevistas de Celeste de Sousa ANDRADE 
realizadas na Hospedaria dos Imigrantes, são principalmente os grupos familiares que “vêm 
compelidos por circunstâncias adversas existentes na região de onde procedem”, enquanto o 
migrante individual, moço e solteiro, embora também venha por motivo de natureza econômica 
(melhoria de sua situação, juntar dinheiro, etc.), “vem por desejo de vir, mais do Que compelido por 
uma necessidade premente” (C. de S. ANDRADE, 1952, págs. 123-127). Embora significativa, essa 
distinção não deve ser exagerada, pois como vimos a repulsão pelo meio de origem multas vezes não 
surge no nível da consciência (supra, págs. 55-57). 
72 LOPES, 1964, págs. 33, 35 e 37. 
73 HARRIS, 1956, págs. 90-94. 
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ocupar no Sul empregos urbanos e raras vezes retomam. Num e noutro caso 
o grosso da migração é constituído de moços solteiros74.  

É possível que o fluxo migratório das pequenas comunidades semi-
rurais da Bahia e do Nordeste, diretamente para as zonas urbanas do Sul, 
esteja aumentando. O surto da construção civil durante o pós-guerra, e 
principalmente na década dos anos 50, o aumento dos serviços 
semiqualificados nas indústrias tecnicamente mais modernas de São Paulo 
(onde as funções do processo produtivo foram subdivididas de tal forma 
que podem ser executadas em pouco tempo por pessoa sem qualquer 
experiência industrial)75, atraem em alta proporção um operariado de origem 
rural, parte do qual provém do Nordeste. Abrem-se também perspectivas de 
emprego (ou talvez de subemprego, em situação porém certamente mais 
atraente da que gozavam na zona rural), em múltiplas ocupações de 
comércio e “serviços” urbanos. Ter-se-ia engrossado assim o fluxo rural-
urbano inter-regional, para as cidades do Sul.  

Vemos pois como os condicionamentos básicos dos movimentos 
inter-regionais do país residem na formação do sistema industrial e nas 
transformações no seu centro dinâmico. Os fluxos migratórios, por seu 
turno, trazem repercussões sociais para a sociedade urbano-industrial em 
desenvolvimento no Brasil e para as partes da nossa sociedade ainda 
organizadas de forma patrimonialista. Adiante serão considerados tais 
aspectos do processo. Agora salientaremos apenas os seus efeitos no tocante 

                                                                 
74 O autor informa ainda que 30 por cento dos homens adultos dos bairros rurais na época da 
pesquisa (1950-1951) estava ou tinha estado trabalhando em São Paulo ou no Paraná. Sobre a 
migração sazonal escreve: “The trip to Paraná now takes nine or ten days. Formerly this trip would 
have taken three weeks to a month. Hence it has now become common for the man of Serra do Ouro 
to ‘leave in blocks of ten or twelve, go to São Paulo or Paraná, take part in the harvest, and return to 
Serra do Ouro in time to plant their own crops”. Idem, p.91. Dados para 127 emigrantes da cidade 
assinalam entre eles 33 agricultores; do total, no Sul, 52 foram ser agricultores, em mais de dez casos 
as ocupações relacionam-se com emprego em fábrica ou oficinas, noutros dez com a indústria de 
construção civil (as demais eram parte dos setores de comércio e “serviços” urbanos). 
75 Para uma formulação genérica sobre a evolução da qualificação operária com o progresso 
tecnológico, ver TOURAINE, 1955, particularmente “Conclusions”, págs. 173-183. 
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a um de nossos temas nessa primeira parte: a constituição do mercado 
interno.  

O mercado é constantemente alargado pelos movimentos inter-
regionais de população, cada vez mais freqüentes. De um lado, significam 
transferência de trabalhadores de regiões menos integradas para outras mais 
integradas no mercado, onde surge um salariado mais puro. Accioly Borges 
salienta esse aspecto:  

Há entre nós o vezo de se dramatizar o significado desses enormes 
deslocamentos populacionais. Poucos se apercebem de que os 
proprietários de minifúndios, parceiros empobrecidos e assalariados 
rurais descontentes – todos, enfim, os que constituem o imenso 
caudal humano atraído pelas áreas urbanas ou zonas pioneiras – 
abandonam uma esfera de economia natural em troca de uma 
economia mercantil, dando origem, por essa forma, a um mercado 
interno cada vez mais amplo. São milhões de homens, que passam a 
comprar, em dinheiro, os produtos necessários à sua subsistência, 
produtos que antes eles próprios produziam para o seu consumo76.  

Por outro lado, o contínuo refluxo de migrantes para suas 
comunidades de origem77 significa para essas a introdução de idéias e 
produtos que, sob o aspecto que ora nos interessa, provocam também a sua 
gradual integração no mercado.  

O que escreve Harris, referente aos bairros rurais de Rio das Contas, 
é muito significativo:  

                                                                 
76 Accioly BORGES, 1955, págs. 8-9. Outro aspecto econômico desse processo é constituir-se assim 
o setor agrícola de abastecimento urbano num dos estrangulamentos responsáveis pelo surto 
inflacionário. Com o retardamento do progresso técnico da agricultura, o êxodo rural-urbano com as 
características apontadas resulta num aumento da demanda de produtos agrícolas maior que o 
aumento de sua oferta. Daí a melhoria dos preços relativos da agricultura. “Entre 1950 e 1960, o 
índice de preços do setor agrícola, excluído o café, passou de 100 para 734, enquanto o índice de 
preços correspondente ao produto passava de 100 para 540.” Plano Trienal, 1962, p.26. 
77 Ver nota 57 e também os dados de Accioly BORGES sobre o retomo de migrantes naturais dos 
vários Estados, pela rodovia Rio-Bahia, nos anos 1950, 1952 e 1953. Taxas de retorno superiores a 
50 por cento são freqüentemente atingidas. Accioly BORGES, 1955, p.33. 
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Depois de trabalhar fora um ano ou dois, o jovem lavrador retorna 
algo como um herói. Poucos realmente conseguem economizar muita 
coisa, mas a experiência e os maneirismos ganhos são considerados 
grandes vantagens. Trazem para casa presentes tais como vitrolas, 
isqueiros e tecidos de seda. Para si próprios, um grande relógio de 
pulso, um lenço de seda e a boca cheia de obturações a ouro, que são 
considerados recompensa suficiente para a aventura78.  

Intensificam-se as migrações, alteram-se os padrões de gosto e 
consumo nas comunidades de origem, e abrem-se devagar as economias 
fechadas de auto-subsistência.  

4. O processo de modernização  

Basta correr os olhos pelas causas das migrações internas apontadas 
pelos vários estudiosos da questão79, para nos tornarmos conscientes da 
dimensão mais especificamente “social” dos efeitos do desenvolvimento, 
nas regiões que permaneceram à margem. Quebra-se o isolamento das 
populações rurícolas. Penetram entre elas aspirações, valores e padrões 
urbanos. Passam a modificar a fundo as bases mesmas da ordem social 
tradicional.  

O sistema industrial ocasiona tais efeitos, antes de mais nada, através 
de dois fatos interligados. Primeiramente pela constituição de uma rede de 
transportes e de comunicações, cada vez mais extensa, aumentando os 
contatos entre as populações. Aquela rede, no entanto, é constituída, na sua 
maior parte, por investimentos estatais. Essa reflexão leva-nos a notar ter o 
Estado brasileiro hoje, comparado ao de há poucas décadas, nova atuação. 
Devemos procurar compreendê-lo, então, relacionando ao desenvolvimento 
urbano-industrial, as modificações por ele sofridas. A seguir trataremos da 
ação do aparelhamento político-administrativo não apenas em sua relação 
com o setor dinâmico do país, no Centro-sul, mas também nas repercussões 
que a mesma ação tem sobre as demais regiões, provocando nelas os efeitos 

                                                                 
78 HARRIS, 1956, p.91. 
79 Ver acima, na p.66. 
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a que já aludimos: êxodo rural e desagregação da sociedade tradicional (por 
sinal, note-se, inter-relacionados).  

A análise da mudança social no Brasil, sob essa dupla perspectiva, 
deveria encarar todas as facetas do papel do Estado na sociedade brasileira, 
na constituição da infra-estrutura econômica (estradas, energia, siderurgia, 
etc.), na formulação de um direito trabalhista, ao procurar diminuir as 
disparidades regionais, no estabelecimento de um sistema educacional, e 
nas mais variadas regulamentações da atividade econômica.  

Ocioso seria dizer que tal tarefa ultrapassa de muito o que é possível 
realizar nesta monografia. Contentar-nos-emos, com base nos estudos 
existentes, em examinar os efeitos da atuação do Estado em algumas áreas, 
como no direito do trabalho e no campo educacional. Por outro lado, não 
podemos igualmente seguir aqueles efeitos em todas as suas ramificações e 
teremos de enfocar nosso interesse nalguns dos seus aspectos mais 
salientes, nas relações de trabalho e no nível dos valores. Esses problemas 
serão objeto de análise na segunda parte do trabalho.  

Por ora, procuraremos obter um quadro preliminar das regiões 
brasileiras onde o processo de modernização é provavelmente mais intenso. 
A rede de núcleos urbanos, ligados entre si e às metrópoles, é o suporte 
tanto para a atuação do Estado como para a difusão das comunicações. A 
tarefa que nos ocupará no último capítulo dessa parte será pois delinear, 
com dados sobre tais núcleos, as regiões urbanizadas e não-urbanizadas do 
Brasil.  




