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MIGRAÇÃO SAZONAL DE TRABALHADORES RURAIS DA 

REGIÃO NORDESTE PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE 

GOIÁS: ESTUDO SOCIOECONÔMICO 

 

Resumo:  

 

A presente pesquisa apresenta um estudo sobre a migração de trabalhadores rurais no 

município de Bom Jesus de Goiás e seus reflexos no desenvolvimento regional. O foco 

da pesquisa está relacionada ao cultivo da cultura de cana-de-açúcar que é o principal 

fator de crescimento do município, sendo esta a causa da migração sazonal. Além do 

exposto, são observados os altos índices de criminalidade no município na última 

década ocasionados pelo aumento da população. Os resultados são apresentados por 

meio de gráficos e tabelas, os quais comprovam o desenvolvimento do município, 

verificada a correlação entre o progresso e seus reflexos. 
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SEAZONAL MIGRATION OF RURAL WORKERS TO THE 

NOSRTHEASTERN CITY OF GOIAS GOOD JESUS: SOCIECONOMIC 

STUDY 

 

Abstract: 

 

This research presents a study on the migration of rural workers in Bom Jesus de Goiás 

and its effects on regional development. The focus of research is related to the 

cultivation of the crop of cane sugar that is the main factor of growth in the city, this 

being the cause of seasonal migration. Besides the above, are observed high rates of 

crime in the city over the last decade caused by population increase. The results are 

presented in graphs and tables, which show the development of the municipality, 

verified the correlation between progress and your reflexes.  

 

Keywords: Internal Migration; Labor Market; Public Politics; 
 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO



 

 

 A partir da década de 70 ocorreram modificações na agricultura nacional o que 

impulsionou o crescimento da região Centro Oeste em especial a região Sul de Goiás a 

qual faz divisa com o Estado de Minas Gerais. 

 Bom Jesus de Goiás por sua localização privilegiada inúmeras famílias inteiras 

de trabalhadores passaram a migrar, sendo em sua maioria do Nordeste, com sonho  de 

possibilidade de ascensão social e melhores condições de vida. 

 BECKER (1997) enfatiza que a mobilidade espacial neoclássica caracteriza-se 

pelos fatores pessoais dos migrantes – o desejo pessoal de migrar, desconsiderando a 

complexidade social. Nota-se que a mobilidade neomarxista aborda o contexto 

infraestrutural considerando o processo social  de forma que a migração é resultante da 

introdução das relações capitalistas de produção no campo da expropriação dos 

trabalhadores rurais. Podemos assim considerar que o indivíduo de qualquer classe 

social, que resolve abandonar o seu município de nascimento para fixar residência em 

busca de trabalho ou outro motivo relevante pode ser considerado migrante. 

 A região Sul de Goiás é formada por 26 municípios, dentre os quais, destaco: 

Itumbiara, Goiatuba, Cachoeira Dourada, Bom Jesus, Porteirão, sendo estes os 

principais focos da migração de trabalhadores rurais, os quais buscam oportunidades a 

partir da diferenciação que cada lugar oferece, seja econômica e social. 

 Com o processo de expansão da produção da cana-de-açúcar, a qual desempenha 

papel importante no desenvolvimento econômico do País, e, sendo a região de Bom 

Jesus local de terras “roxas”, atrai anualmente tanto investidores quanto trabalhadores 

de diversas regiões do Nordeste. 

 Com a expansão das regiões antes menos desenvolvidas, onde ainda 

predominava uma pecuária de corte/leite, hoje são tomadas por grandes usinas de cana-

de-açúcar as quais geram milhares de empregos, revivendo a velha forma de dominação 

vez que os pequenos agricultores tornam-se totalmente subordinados às grandes 

empresas, restando como alternativa o arrendamento de suas terras para o cultivo alheio. 

 O problema central da nossa pesquisa consiste em verificar quais são os reflexos 

decorrentes da migração temporária no município de Bom Jesus, de forma a analisar os 

fatores socioeconômicos relevantes do município, fazendo uma abordagem quantitativa 

por meio de análise de dados e a utilização de ferramentas estatísticas compreendendo o 

desenvolvimento do município nas últimas décadas. 



 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com os desdobramentos espaciais, as agriculturas passaram a ser itinerantes, 

causando alterações nas estruturas sociais, antes ocupado pelas pequenas propriedades 

rurais de economia de subsistência, hoje grandes empresas ocuparam o espaço 

geográfico do município de Bom Jesus/GO. 

 Os trabalhadores nordestinos buscam trabalho digno, uma vez que na região 

nordeste inúmeras usinas passam por crise da atividade canavieira. Assim, nota-se que 

diante da mencionada crise, não resta outra alternativa senão migrar para os Estados de 

Minas Gerais, São Paulo e Goiás. 

 A primeira formação social na sociedade canavieira nordestina foi a colonial, 

com a relação social senhor de engenho de um lado e de outro o escravo. Nos idos do 

século XX, com o aparecimento das usinas, temos a relação social de produção 

dominante com o usineiro (antigo senhor de engenho) e de outra banda o trabalhador 

livre assalariado.  

 NEVES e SILVA (2008), na introdução da coletânea “Historia Social do 

Campesinato Brasileiro”, referindo-se aos adjetivos associados à diferenciada condição 

de morada colocam: 

 

Morador foreiro, morador de condição, morador em sítio, morador do 
arruado. Excetuando o morador foreiro ou com sítio disperso (aquele que 

alcançava o usufruto de um sítio com contrato para plantar cana) e o morador 

de condição (que deveria transferir trabalho gratuito, portanto, trabalhava 

assim alguns dias para si e outros gratuitamente para o senhor de engenho), 

todas e demais era dada apenas a garantia do controle do sustento do 

trabalhador e de sua família, mediante constituição de lavouras de 

subsistência, contudo posição alcançada que poderia criar alternativas para 

vir usufruir da condição de morador foreiro (NEVES E SILVA, 2008, p. 23). 

 

 

 Ocorre que, com a crise da atividade sucroalcooleira no Nordeste, desencadeou 

um grande desemprego dos trabalhadores da cana,  houve o encerramento das atividades 

dos fornecedores de cana e o empobrecimento dos trabalhadores da zona canavieira.  

 Manoel Correia de Andrade (2005) afirma: 

 

 
No Nordeste, onde os trabalhadores já se encontram proletarizados e os 

sindicatos, hoje, não têm força para pressionar os patrões por melhores 

salários, passando apenas a defender o emprego, a situação dos trabalhadores 



 

 

rurais é cada vez mais precária e as condições de vida mais difíceis 

(ANDRADE, 2005, p. 255). 

 

 

Com a alta taxa de desemprego, a única saída que a classe de proletariados 

oferece é a criminalidade. Nesse sentido, SOUSA (2009) alega que em um determinado 

momento da vida, que geralmente chega cedo, essas pessoas sentem na pele que sua 

realidade de classe oferece apenas duas opções: o caminho “torto” do crime e da 

violência, O motivo: a sociabilidade familiar não permitiu a aquisição das habilidades 

emocionais e cognitivas necessárias ao sucesso na escola e no trabalho.   

A grande maioria dos trabalhadores rurais temporários são assalariados, sendo 

certo que o custo de vista no Nordeste em relação Goiás é diferenciado, não existindo 

outro meio de subsistência que possa de imediato sustentá-lo.  

 A criminalidade repercute em todo o território nacional, não mais prevalecendo 

o sossego nas cidades de interior, as quais sempre estavam mais distantes da violência. 

O que se nota no cenário nacional, é que, por vezes, os delitos são ocasionados pela 

falta de chance de colocação no mercado de trabalho o que pode ocasionar a 

delinquência. 

 No período de entressafra, quando a maioria desses trabalhadores ficam 

desempregados, ficam à margem da marginalidade. O crescimento da criminalidade 

ocorre em polos com concentração econômica particular, ou seja, que se apresenta em 

função de uma demanda emergente específica e não simultânea em todas as partes ou 

pontos geográficos (PERROUX, 1977). Diversos setores da sociedade são afetados, 

apresentando inúmeros efeitos, tais como: aumento da produção agrícola, da população, 

da renda e também da criminalidade (SPINOLA, 2003). 

 O crescimento da economia se deve ao fato da localização da cidade de Bom 

Jesus que situa a 70km da divisa do Estado de Goiás com Minas Gerais, o que 

proporciona o escoamento da produção da cana-de-açúcar bem como rota migratória de 

trabalhadores, ocasionada pela proximidade dos Estados. Essa grande circulação de 

pessoas (trabalhadores), constituem novas famílias as quais se formam e se inserem nos 

costumes e tradições locais.  

 MARTINS (2003), afirma que os imigrantes nordestinos habitam as periferias 

das periferias metropolitanas, aqueles lugares sem infraestrutura, sem condições de 

habitação, cuja renda obtida pela fragmentação do solo urbano é menor.  



 

 

 Os indicadores devem ser entendidos como variáveis, ou seja, a representação 

operacional de um atributo (qualidade, característica, propriedade) de um sistema, cujo 

objetivo principal consiste em agregar e quantificar informações ressaltando sua 

significância, visando melhorar o processo de comunicação e entendimento dos 

fenômenos complexos (VAN BELLEN, 2005). 

 Segundo dados do Instituto Mauro Borges (SEPLAN, 2013), Goiás é o maior 

produtor nacional de sorgo, com 813.944 toneladas em 2011. Segundo o IBGE neste 

ano os maiores municípios produtores no Estado foram: Jataí, Santa Helena de Goiás, 

Bom Jesus de Goiás, Rio Verde, Goiatuba, Chapadão do Céu, Ipameri, Silvânia e 

Cristalina. Estes nove municípios foram responsáveis por 19% do total da produção 

estadual. Em termos de rendimento médio saltou de 1.634 kg/ha em 2000 para 3.038 

kg/ha em 2011, com incremento de 86% A cana-de-açúcar em Goiás registrou 

crescimento significativo para a economia goiana nos últimos anos. A produção saltou 

de 10,163 milhões de toneladas, em 2000 para 54,9 milhões de toneladas em 2011, com 

uma expansão de 440%. A área colhida no mesmo período cresceu 401%. 

 

3 MÉTODO 

  

 O fenômeno estudado foi analisado a partir de pesquisa qualitativa, de forma a 

apresentar como ocorre a migração sazonal, compreendendo as situações 

socioeconômico, sendo portanto, de natureza básica. 

 Viertler (2002) sustenta que “é necessário compreender as ações e 

comportamento sociais dos seres humanos em termos de referências culturais 

específicas ao seu contexto social”. Assim, resta necessário compreender as condições 

de vida desses trabalhadores e suas experiências profissionais.  

 Num primeiro momento, as ferramentas metodológicas utilizadas foram: a 

descrição do Índice de Desenvolvimento Humano e Demográfico e a expansão da 

economia e seus reflexos, em especial o aumento da violência violência na cidade de 

Bom Jesus/GO, além dos dados socioeconômicos do município ora estudado. 

Entretanto, trata de pesquisa documental uma vez que foi observada informalmente a 

cidade de Bom Jesus para coleta de dados para compreender as importantes relações 

que permeiam o processo migratório. 

 

 



 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Após o levantamento de dados e informações referentes ao município de Bom 

Jesus, verificou-se a trajetória de trabalhadores rurais que originam para a cidade de 

Bom Jesus/GO, cidade antes destinada apenas de agricultura familiar as quais tinham 

forte laço de identidade, e, com a instalação de Usinas na região houve um grande 

acréscimo populacional o que reflete diretamente na economia e segurança da cidade, 

conforme dados obtidos junto ao Instituto de Pesquisa Mauro Borges, 2014, a taxa de 

emprego aumentou quase o dobro na última década: 

 

Emprego - RAIS  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Empregos - 
Total 
(número) 

1.515  1.645  1.860  1.898  2.271  2.234  2.207  2.228  2.602  2.448  2.770  2.785  2.919  3.473  

Rendimento 
Médio (R$) 

319,87  343,54  403,80  438,93  496,21  548,41  
605,4
7  

621,41  697,22  853,05  937,38  1.067,29  1.141,90  

1.403,80  
 

 

 Fonte: Instituto Mauro Borges. 2014 

 

 

  

Neste ambiente de crescimento, mais do que nunca as questões sociais vem à 

tona, o que reflete no aumento na criminalidade do município. Ao analisar os dados 

coletados observa-se que estes são pontos importantes para estudos analíticos do 

desenvolvimento do município. Através destes podemos ter uma radiografia dos 

migrantes, bem como como propiciar indicadores que permitam embasar as tomadas de 

decisão dos gestores públicos na aplicação ou não de recursos humanos, materiais e 

investimentos.  

Com isso, espera-se o surgimento de muitas oportunidades para profissionais 

qualificados e outros que se qualificarão, de forma a abrir excelentes oportunidades para 

o desenvolvimento da região. 

 Conforme gráfico abaixo, os crimes mais ocorrentes em Bom Jesus são: contra a 

dignidade da sexual, tráfico de drogas e contravenções penais. 



 

 

 

 Destaque para o avanço dos crimes contra a dignidade sexual, o qual o agente 

obriga a própria vítima a praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo 

em sua maioria vítimas menores de 18 anos. 

 O processo de deslocamento do trabalhador sofre alterações, uma vez que não é 

só deslocamento geográfico, muitas das vezes representa a modificação sociocultural. 

Para DURHAM (1984), a família tem um papel fundamental no processo migratório, as 

famílias chamam outras, quando as condições são favoráveis, ou mudam-se para onde 

estão outras. 

 Conforme dados obtidos junto ao IBGE (2000) a população de Bom Jesus era de 

16.257 habitantes (gráfico 1), ao passo que em 2008 (gráfico 2) passou a ser de 22.000 

habitantes, isso devido aos migrantes nordestinos. 

 

Fonte: IMB - INSTITUTO MAURO BORGES - 2010 
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No cotidiano urbano convive com imagens e representações, particularidades, 

cujas análises geográficas sobre a produção do espaço da cidade devem considerar, 

sobretudo a perspectiva desses agentes produtores, que são os usuários (SILVA, 1997). 

 O gráfico abaixo descreve que na última década o número de habitantes em Bom 

Jesus aumentou em mais de 10.000, isso ocorre devido à migração, uma vez que os 

trabalhadores temporários muitas das vezes não voltam para sua cidade de origem, 

firmando raízes no local de seu trabalho, que passa a ser definitivo. 
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Gráfico 1: Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000. 

Gráfico 2: Fonte: IBGE. 2008 



 

 

Segundo a pesquisadora de população CARLEIAL (2002), as redes são 

formadas pela solidariedade entre os imigrantes pobres que as adotam como estratégias 

econômicas e sociais de inserção na nova sociedade, na luta pelas oportunidades de 

emprego e de convivência, e contra os conflitos decorrentes das adversidades 

encontradas no lugar de destino, que culmina por viabilizar o processo migratório.  

 Diante da ampliação das Usinas e a dimensão econômica da cana-de-açúcar, a 

região Sul de Goiás foi beneficiada, tanto por questões de conjuntura internacional, 

como pela relação com a produção internacional do açúcar. 

 

Há, na região, um processo dialético em que usinas que dispõem de maior 

quantidade de terras e utilizam maquinaria mais moderna e te aumentar a 

produção, ampliam a sua área de influência e de domínio, incorporando 

novas terras e provocando a supressão de usinas médias e de menor 

capacidade de competitividade. Ocorre também que alguns grupos 

econômicos mais fortes compreendendo que as terras do Sudeste e Centro-

Oeste têm maior aptidão para a cultura da cana,  (ANDRADE, 2005, p. 266). 

 

 

Na análise do gráfico abaixo (IBGE, 2010), a concentração populacional é 

maior na região Sul do Centro-Oeste, onde estão localizados os municípios de Bom 

Jesus, Porteirão, Rio Verde, Maurilândia, as quais possuem usinas do mesmo pólo 

econômico, sendo comum trabalhadores residirem em Bom Jesus e prestarem serviços 

em outros municípios próximos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal fator que a migração trouxe para o município de Bom Jesus foi o 

crescimento do comércio, o que alterou os indicadores socioeconômicos do município. 

Gráfico 3: Fonte IBGE- 2010 



 

 

Com isso, surgiu oportunidades para profissionais qualificados e outros que se 

qualificam, uma vez que o mercado oferece excelentes oportunidades para o 

desenvolvimento regional. 

 O reconhecimento de que os indicadores econômicos não eram suficientes para 

sintetizar o quadro global da sociedade, levou a introdução dos indicadores sociais, que 

vieram tornar mais abrangentes não só os domínios de estudo e aplicação dos 

indicadores como também as suas relações. (SILVA et al, 2010). 

 Com estudo dos indicados socioeconômicos nota-se o desenvolvimento do 

município, o que pode ser comprovado pelo gráfico abaixo (IBGE, 2010): 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nosso cotidiano estabelecemos e vivemos o tempo todo com indicadores. A 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define os 

indicadores do seguinte modo (OCDE, 2002, p. 204): 

 

[...] uma ferramenta de avaliação entre outras: para captar-se 

todo o seu sentido, devem ser interpretados de maneira científica 

e política. Devem, com a devida frequência, ser completados 

com outras informações qualitativas e científicas, sobretudo para 

explicar fatores que se encontram na origem de uma modificação 

do valor de um indicador que serve de base a uma avaliação […] 

F
onte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2010 



 

 

 

CONCLUSÃO 

  

 Frente à análise dos dados coletados identifica-se que o município de Bom Jesus 

na última década recebeu inúmeros trabalhadores para o cultivo da cana-de-açúcar, os 

quais apresentaram correlação significativa no aumento da criminalidade. 

 Podemos considerar a Segurança Pública como problema social e, diante disso, 

possui relação com outros fenômenos sociais como a educação, a saúde, a infraestrutura 

urbana, dentre outros. Apesar do desenvolvimento do município quanto à expansão da 

cana-de-açúcar, ser uma realidade a ser trabalhada, há necessidade de investir no campo 

do trabalhador rural sazonal, bem como de suas famílias também migrantes.  

 A ausência de empregos na entressafra e a falta de investimentos em políticas 

públicas, visando atender o trabalhador da cana-de-açúcar e suas necessidades, é um dos 

fatores que refletem no aumento da criminalidade, pois esses trabalhadores deixam suas 

moradas em outros estados à procura de uma melhora de vida e salários dignos, mas 

raramente encontram estas condições, ficando à margem da sociedade. 

 Os crimes são oportunidades oferecidas pelas vitimas, quando se descuidam 

deixando suas casas abertas para a ocorrência de furtos e roubos, quando deixam seus 

filhos menores frequentarem locais apropriados pela idade não se preocupam com as 

possibilidades desses pequenos atos. A presença de trabalhadores da cana-de-açúcar 

oportuniza a prática de crime ou contravenção no município estudado. 

Pretende-se aprofundar as análises dos dados coletados para este artigo de forma 

a embasar os estudos para tese de mestrado com foco no estudo da região sul de goiás 

englobando todas as cidades que recebem os migrantes sazonais e suas influências no 

desenvolvimento regional. 
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