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Trajetórias de Baianos para São Paulo (1960-1980): 

“Briguei com o meu pai, vou fugir para São Paulo”. 

 

Ezequiel Gomes Santiago 

 

Resumo: Os anos de 1960 a 1970 são marcados pelo ápice do fortalecimento do fluxo migratório 

para o Sudeste, principalmente São Paulo, devido a toda mística que foi criada em torno do 

processo de deslocamento para os grandes centros urbanos tido como terra das oportunidades. O 

que levou que diversos sujeitos embarcassem nessa empreitada da migração. O presente trabalho 

tem como objetivo analisar a partir dos relatos orais as trajetórias de uma família negra que se 

aventurou a migrar do município de Rafael Jambeiro (BA) para o distrito do Capão Redondo (SP) 

entre os anos de 1960 a 1980.  

Palavras Chaves: Migração. Redes de Sociais. Pós-Abolição.  

 

 

Trajectories of Baianos to São Paulo (1960-1980): 

I fought with my father, I'm going to go to São Paulo. 

 

Abstract: The years 1960 to 1970 are marked by the height of the strengthening of the 

migratory flow to the Southeast, mainly to São Paulo, due to all the mystique that was 

created around the process of displacement to the great urban centers considered as land 

of opportunities.  Which led several subjects to embark on this endeavor of migration.  

The present work aims to analyze from the oral reports the trajectories of a black family 

who ventured to migrate from the municipality of Rafael Jambeiro (BA) to the district of 

Capão Redondo (SP) in the years 1960 to 1980.   

Keywords: Migration, Social Networks, Post-Abolitio. 
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Introdução: 

Esse trabalho analisa as trajetórias de migração de trabalhadores nordestinos para 

o Sudeste, tendo como recorte espacial  Rafael Jambeiro/BA - que por volta da década de 

1960 era conhecida por Arguim, um distrito da cidade de Castro Alves – para o distrito 

de Capão Redondo/SP, tendo como recorte temporal o período compreendido  entre as 

décadas de 1960 a 1980.  

Na década de 1940 31,24% da população concentrava-se nos grandes centros 

urbanos, após 30 anos esse número pulou para 55,92% e no final da década 1970 chegou 

a mais de 66% da população que passou a morar nas cidades (AMORIM, 2005) ouve uma 

aumento significativo dos brasileiros que vivia no meio urbano como demostra na tabela 

a baixo:  

  

Tabela 1 – População residente total e percentual 

Período Total Urbana % Rural % 

1940 41.236.315 12.880.182 31,24 28.356.133 68,76 

1950 51.944.397 18.782.891 36,16 33.161.506 63,84 

1960 70.070.457 31.303.034 44,67 38.767.423 55,33 

1970 93.139.037 52.084.984 55,92 41.054.053 44,08 

1980 119.002.706 80.436.409 67,59 38.566.297 32,41 

              Fonte: IBGE 

 

Em 1967 com a posse do governo Militar de Arthur da Costa e Silva, o Brasil 

passa por grande desenvolvimento econômico, conhecido pela as literaturas “Milagre 

Econômico”. As taxas do crescimento do PIB chegaram a 11,1%, enquanto nos de 1964 

a 1967 o PIB havia sido 4,2% (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). Esse 

aumento aconteceu devido a estratégia do governo militar que optou pela estratégia 

econômica do endividamento externo para o fortalecimento das indústrias e infla-

estrutura, que por consequência desenvolve fortemente os setores da construção civil. 

Esses trabalhadores à procura de melhores condições de vida e ascensão econômicas são 

forçados a sair de suas respectivas regiões e arriscarem a sorte na Cidade de São Paulo. 

 A fim de perceber as nuances deste processo que marcou a história recente da 

formação dos centros urbanos brasileiros e a reprodução da vida do campo, analisarei as 

trajetórias de migração de Manuel Bispo Santiago e sua esposa Argemira da Paixão 
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Santiago e Seu irmão José Bispo Santiago, cruzando suas narrativas na tentativa de 

entender como esses sujeitos experienciaram o processo da migração.  

Impulsionados pelo crescimento da urbanização em São Paulo e com o 

fortalecimento da indústria principalmente pelo o endividamento externo e abertura para 

o capital estrangeiro. O país passou por uma transição de perfil majoritariamente rural 

para urbano. Os trabalhadores rurais, devido às constantes secas em que se passavam na 

região de Castro Alves, foram forçados a sair de suas terras e migrar para os estados do 

sudeste, que na época recebeu diversos investimentos, tornando-se um chamariz para 

trabalhadores que procuravam mudar as suas condições de vida, em especial, os sujeitos 

sobre os quais me debruço em pesquisar suas trajetórias. 

A opção pelo uso da metodologia da história oral para análise da trajetória dos 

migrantes foi por conta do objetivo. tendo me proposto a analisar a trajetória deles através 

sua percepção sobre o processo, através do olhar dos excluídos (FERREIRA, 2004). Essa 

abordagem tem se voltado para o estudo das elites, das políticas públicas implementada 

pelo os estado e principalmente para recuperar as trajetórias dos grupos excluídos, já que 

as fontes produzidas por esse grupo geralmente estão em mal estado de conservação 

(FERREIRA, 2004) problema que se repete na minha minhas pesquisa. Meus objetos 

conservaram poucas fontes documentais e nenhuma imagética, só lhes restando a 

memoria sobre o acontecido.  

Ao analisar as narrativas desses sujeitos não pretendo acreditar que as suas 

entrevistas seja o fato em si, mas que através da leitura da bibliografia e cruzamento com 

fontes documentais e a analise critica de seus relatos possa perceber como esses sujeitos 

experenciaram o processo de migração nos 1960 a 1980 e ressignificam através de suas 

memorias. Nesse sentido, foi imprescindível o diálogo com a bibliografia que têm sido 

produzidas recentemente para a construção do Roteiro e elaboração das perguntas.  

 Fontes (2008) defende a ideia que esses sujeitos escolhiam as cidades que iria 

migrar através de suas “redes sociais” – conceito este defendido pelo autor para 

desconstruir a ideia de que a escolha de migrarem para São Paulo era aleatória. Devido 

aos riscos que era migrar para este estado ou sua capital, ou para qualquer outra região, 

eles procuravam por lugares em que pudessem contar com amigos ou familiares migrados 

e já estabelecidos como forma de garantir o sucesso com a ida. Os sujeitos que são objeto 

de minha pesquisa, considerando suas redes sociais, viram como opção, ao se deslocarem 

da origem, se fixarem no bairro de Vila Prel, distrito de Capão Redondo em São Paulo.  
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Os personagens que  investigo as suas trajetórias são: Sr. Emanuel Bispo Santiago1 

tem 73 anos aposentado por invalides e pensionista, que migra aos 14 anos de idade, 

segundo seus relatos, em 1962 devido a ter ficado chateado por um castigo que avalia ser  

injusto que seu pai o aplicou, devido ao acontecido, ele fugiu para São Paulo a procura 

do  seu irmão mais velho,  D. Argemira da Paixão Santiago2 71 anos aposentada como 

lavradora, que após casar Sr. Emanuel migra para São Paulo para assumir as atividades 

domésticas e Seu Irmão mais novo José Bispo Santiago3 69 anos aposentado por tempo 

de serviço como mestre de obras, que migra para São Paulo em uma dos seu retorno à 

Bahia que Sr. Manuel fez. Informações que tenho acesso através das entrevistas orais e 

documentação tanto carteira de sindicato, contrato de compra e venda de imóveis, recibo 

de compra. 

 Em minhas primeiras entrevistas foi feita com o senhor Emanuel, a metodologia 

usa na minha entrevista foi o Roteiro semiestruturada, porém não foi uma metodologia 

de entrevista exitosa, pois o meu entrevistado dava respostas curtas sem apresentar muitas 

informações. A partir dessa experiencia decidir aderir o modelo de entrevista não 

estruturada. A partir dessa orientação metodológica apresento o tema para D. Argemira, 

a segunda entrevistada, a proposta da entrevista, e a partir do que eles me apresentavam 

ia fazendo as perguntas com intuito de chegar até os últimos anos deles morando em São 

Paulo. Aproveitei que o irmão mais novo do Sr. Manuel, Sr. José, estava voltando de São 

Paulo refiz a entrevista com o Sr. Manuel aplicando a mesma metodologia usada na 

entrevista de D. Argemira. A vinda do seu irmão foi um bom disparador da memória para 

que a entrevista fluísse. 

O ultimo a ser entrevistado foi Sr. José. A metodologia de entrevista usada foi a 

do Roteiro semiestruturada, já que o intuído era coletar informações sobre a história do 

Casal por outras perspectivas. Sr. José é o irmão mais próximo de Sr. Manuel, conheceu 

D. Mira antes mesmo que seu irmão pensasse em casa com ela. Outro ponto que torna a 

entrevista dele importante é que Sr. José tem informações da família Sr. Manuel, sendo 

 
1 A primeira entrevista do Sr. Manuel Bispo Santiago foi gravada no dia 17/12/2018 tendo 6:36 
min. a segunda entrevista foi feita no dia 17 de dezembro de 2019 tendo 54:46 min. 
2  A entrevista de D. Argemira da Paixão Santiago no dia 01 de outubro de 2019 tendo 16:53 
min. 
3 A entrevista do Sr. José foi gravada no dia 3 de março de 2020 tendo 16:50 min.  
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ele a fonte que traz informações da migração de Sr. Manuel pela perspectiva de quem, a 

época, morava na Bahia4  

As trajetórias dos sujeitos sobre as quais me debruço iniciam seu processo de 

migração através de suas relações e redes sociais para o estado de São Paulo. O senhor 

Manuel me relatou que por conta de uma briga com seu pai decidiu fugir para São Paulo, 

à procura de seu irmão Nedino, mas, que só foi encontrar o seu irmão anos depois. Mesmo 

não tendo encontrado o seu irmão inicialmente, o fato dele ser uma opção de apoio na 

chegada à São Paulo o possibilita pensar na condição de migrante  Essa é uma das hipótese 

que comprovam que os sujeitos na sua cidade através de suas relações familiares ou de 

amizade criavam pontes que possibilitavam torna um pouco mais seguro o processo de 

migração, como defende Fontes (2008). 

É possível encontrar também, a partir do livro de Paulo Fontes (2008), o relato de 

fazendeiros que estavam descontentes, pois os trabalhadores não se mantinham por 

bastante tempo no trabalho, ficando em constantes idas e vindas. Realizando o 

cruzamento de fontes orais e documentais, dentre as quais as entrevistas, desejo entender 

sobre o sujeito que vai para São Paulo, nem sempre pensando em sua volta; quero 

compreender os motivos que forçaram estes sujeitos saírem de suas terras, Rafael 

Jambeiro, na Bahia, para tentar a vida em Campo Redondo/SP. Sendo assim, o foco da 

pesquisa, baseada nos relatos orais dos sujeitos que retornaram de São Paulo nesse 

processo, os motivos pelas quais migravam, tentando entender também razões estruturais 

e subjetivas nas narrativas pessoais dos sujeitos, como a autora Ely Estrela defende no 

livro Os sampauleiros. Apoiando-me nas inquietações levantadas por Menezes (2012), 

através da análise de trajetória pretendo direcionar o olhar para as percepções subjetivas 

e objetivas desse processo, na tentativa de entender como esses sujeitos significavam e 

ressignificavam esse marco histórico em suas vidas (MENEZES, 2012). Ao me deparar 

com essa reflexão trazida por Menezes, eu pude entender com o Sr. Emanuel ao retornar 

de São Paulo consegue construir uma memória afetiva, que faz de Santo Estevão sua 

“terra natal”. 

Trata-se de uma pesquisa que parte da articulação entre  a experiência e a 

consciência articuladas, como  foi formulado pelas feministas negras ao definirem o 

stardpoint de pesquisadoras/res negras/os e de cor  que  buscavam, sob um olhar 

 
4 As entrevistas foram gravadas com um aparelho celular com o uso do aplicativo gravador de 
voz. O local das gravações foi em sua casa, no centro do município de Santo Estevão.  
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sociológico, refletir sobre as hierarquias, projetos, condicionantes que constituíam suas 

próprias vidas (COLLINS, 2016). Boa parte de meus familiares é de migrantes, que na 

busca de alcançar melhor condição de vida tinha como horizonte a migração. As histórias 

sobre as dores e as alegrias sempre foram constantes nas reuniões em família.  

Dentro de minha própria trajetória, a opção de migrar como mudança social a 

opção foi alimentada pelas narrativas dos meus avós. Era um horizonte possível, mesmo 

que, objetivamente, após a década de 1980, a mobilidade espacial não significasse mais 

a mobilidade social (BRITO, 2009). Essa narrativa de mudança social foi muito forte 

dentro das minhas relações familiares.  

 Quando tive oportunidade de pesquisar sobre a história que não é só minha 

família, mas de boa parte dos moradores de minha cidade, eu abracei. Porém, por muito 

tempo, dúvidas surgiram ao longo de toda trajetória dessa pesquisa, inquietações sobre as 

dificuldades em lidar com a histórias oral, a história do tempo presente e a proximidade 

do meu objeto de pesquisa. Quando falo de minha cidade, boa parte dos moradores são 

migrantes ou inter-migrante - inter-migração são os deslocamentos regionais existente 

dentro do próprio município. O ato de migrar se torna o rito de passagem (ESTRELA, 

2003). Os sujeitos ao quais eu entrevistei passaram por esse rito de passagem que foram 

as experiências de se deslocarem de suas terras para trabalhar no grande centro urbano de 

São Paulo.  

As inquietações científicas que me levaram a pesquisar esse tema foi tentar 

entender como esses trabalhadores descendentes de negros, que nos pós-abolição 

desabrigados de terras estando na terceira geração de afrodescendente, ver a migração 

como uma forma de obtenção de renda para compra de terras nas décadas de 1960 a 1980, 

partindo do interior da Bahia para São Paulo a procura de trabalho, na intenção de 

melhorar suas condições sociais, não só sua, como de sua família, e as suas significações 

no processo de deslocamento para São Paulo..  

 Essa pesquisa tem objetivo de pesquisar a partir dessas experiências de vida, 

conceito utilizado por Thompson (1992), e de análise de fonte orais, entrevistas feitas 

com dois trabalhadores da construção civil e uma doméstica,  migrantes nas décadas de 

1960 e 1980, com intenção de descobrir: o que motivava esses trabalhadores nordestinos 

a migrarem para São Paulo e o que eles imaginavam da cidade; quais eram os desafios 

que eles enfrentavam na chegada a São Paulo e quais eram os motivos da volta para a sua 

terra. Tenho como hipótese que o processo de migração era uma estratégia de manutenção 
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da vida campesina com o acúmulo de renda para compra de terras, tomando como base 

os depoimentos desses sujeitos. 

     Pretendo investigar como as novas abordagens nos estudos da migração podem 

nos ajudar a entender o processo e as estratégias na luta de manutenção e reprodução da 

vida camponesa. Ainda, entender como as redes de sociabilidade são importantes para a 

sobrevivência desse sujeito. E compreender as motivações econômicas e individuais que 

motivaram seu processo de migração e quais foram os motivos que fizeram com que esse 

sujeito voltasse para suas respectivas regiões. 

Devido à baixa escolaridade dos filhos dos agricultores e poucas oportunidades de 

emprego, esses trabalhadores rurais eram forçados a migrarem para outras regiões, onde 

exerciam funções com baixa qualificação escolar, segundo o artigo encontrado  

(CARMO; CARMO; CARMO; FERNANDES; FERNANDES, 2013).5 A opção 

encontrada por esse sujeito foi confiar  nas promessas de abrigo por  suas redes de 

parentesco e amizade para migrarem para São Paulo, o que não era sempre garantia de 

abrigo.  

Quando aplicamos o fator raça e abordamos que no pós-abolição muitas das 

populações libertas de escravo ficam sem direito a terra, só obtendo o acesso por 

concessão de fazendeiros, note-se que esses sujeitos trabalhavam nelas cedendo o 

excedente para os seus donos. Ao atentarmos que a maioria dessas famílias era muito 

numerosa, e que os seus pais, descendentes de libertos, despossuídos de terras, devido ao 

seus altos preços e a baixa remuneração de seus serviços, somente ao adicionarmos a lupa 

analítica interseccional de gênero, raça e classe poderemos percebemos as nuances no 

processo no pós-abolição e como o processo da migração podem ser visto como uma 

forma de lutas, resistências por permanência camponesa apontada por Menezes (1985)6.  

Acessando a memória desses sujeitos através de suas narrativas, pretendo 

reconstruir a trajetória migração, entendendo as suas motivações; tristezas e alegrias que 

foi embarcar nessa aventura na procura por melhoria de suas condições de vida. Sendo 

 
5 http://nossasraizesrj.blogspot.com/2013/04/aspectos-gerais-do-municipio-de-rafael.html. 
6 Em seu livro Redes e enredos nas trilhas dos migrantes, a autora trabalha com a tese que o 

sujeito que migram retornam estão nos constante ir e vir. Esses indivíduos impossibilitado de 

comprar as terras, pelas baixas remunerações do seus trabalhos e pouca condição para obter os 

seus lucros,  ver São Paulo como um lugar possível de acumular renda, o que no retorno (que 

pode ser nas mesma região ou para outras regiões vizinhas) permitiria a compra de terras e 

construir suas casas garantir o seu pedacinho de terra.  

http://nossasraizesrj.blogspot.com/2013/04/aspectos-gerais-do-municipio-de-rafael.html
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assim, uma lembrança é um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo o espírito, sem 

trabalho da reflexão e da localização ela seria uma imagem fugida (CHAUÍ, 1987, 11). 

 Baseando-me nas reflexões de Chauí, lapidei as memórias dos meus objetos com 

o esmeril da metodologia das entrevistas orais e busquei contextualizá-las dentro das 

novas produções da história da migração, visando ter acesso às memórias coletivas sobre 

esse dado momento histórico, que foi o movimento compulsório de migração para o 

sudeste.  Le Goff reitera que a função da memória coletiva como ato político deve servir 

para a libertação não para a servidão do homem (LE GOFF, 1924,477). Sendo assim, 

utilizarei das memórias individuais desses trabalhadores para narrar a história coletiva da 

migração por outra perspectiva, a não oficial, que não estará somente nas fontes oficiais, 

revistas e jornais, mas na memória sobre a experiência e significação desse processo. 

  

Os cenários de São Paulo: 

 

Em 1960, São Paulo passava por forte urbanização devido à industrialização. Na 

visão de muitos migrantes, a cidade era como um chamariz, do qual era vislumbrada a 

esperança de emprego. Contudo, a cidade não estava preparada para o fluxo de migrantes, 

os expulsavam para arredores da cidade, o que hoje conhecemos como bairros só que por 

muito tempo foram conhecidas como favelas. O sociólogo Luciano Kowarick (1979) em 

sua análise do crescimento desordenado da cidade de São Paulo, onde 96% da população 

morava no centro urbanos, a especulação imobiliária forçava as camadas mais pobres a 

se despenderem para as Favelas.  

O surgimento de uma rodovia ou vias expressas, a canalização de um simples 

córrego, enfim, uma melhoria urbana de qualquer tipo, repercute mediatamente nos 

preços dos terrenos (KOWARICK, 1979, p. 37). Então, qualquer esforço do poder publico 

para melhorar as estruturas da cidade para as camadas mais pobres funcionava como fator 

de expulsão. Outros dos fatos que Lúcio Kowarick (1979) aponta como motivos de 

expulsão era o valor dos alugueis que chegavam a custar 50% do salário do trabalhador 

operariado7.  

 
7 KOWARICK, 1979 aponta que 83% dos casos o aluguel chegava até pouco mais que um Salário mínimo, 

ele pega esse dado da pesquisa da Marta Terezinha GodinhoAs Implicações do Aluguel no Problema Habita 

Nacional, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Em dos domicílios 1975, 37% dos domicílios 

de São Paulo eram alugados. 
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 Lúcio Kowarick (1979) aponta que os locais do Município onde mais apareceram 

novos barracos, entre 1972 e 1975, apontam para tal fenômeno da falta de estrutura urbana 

e saneamento público. De fato, os maiores incrementos ocorreram nas Administrações 

Regionais de Campo Limpo, São Miguel, Ermelino Matarazzo, Butantã, regiões que se 

encontram na extrema “periferia” da capital. Então, este era o cenário de São Paulo na 

década de 1970. Os sujeitos que pesquiso foram para a zona sul dos estados de São Paulo 

no município São Paulo, distrito Capão Redondo no bairro da Vila Prel.   

A Subprefeitura de Campo Limpo faz parte da Macrorregião Sul 2 do Município 

de São Paulo e é composta pelos Distritos Vila Andrade, Campo Limpo e Capão 

Redondo. Faz limites com as seguintes subprefeituras: ao norte com Butantã, ao sul com 

M’Boi Mirim, a Leste com esta última e Santo Amaro8. A divisa a oeste se dá com os 

municípios de Taboão da Serra, Embu e Itapecerica da Serra. Os bairros que foram 

compondo esta região tiveram sua origem como caminhos de ligação São Paulo e os 

municípios vizinhos. existiu várias colônias na região formadas por imigrantes italianos 

e portugueses, atraídos pelo o baixo custo do terreno, na época. Até os anos de 1950 e 

1960 essa região era majoritariamente rural, formadas por chácaras, sítios e fazendas que 

foram gradualmente loteadas.  

O surgimento do distrito do Capão Redondo tem pouco tempo, comparado a 

história secular do estado de São Paulo, o distrito surge próximo do Guavirituba, 

atual M'Boi Mirim, nas imediações da Represa Guarapiranga, onde, segundo depoimento 

oral de antigos moradores do Jardim Ângela, nos anos de 1950 pessoas que trabalhavam 

no centro de São Paulo devido a sua grande mata usavam para caça, pesca e acampar na 

região. A localidade era conhecida devido a essa característica como os sertões de Santo 

Amaro, então outro município. Especula que o nome do distrito se chama Capão Redondo 

devindo a sua vasta mata circula com mais ou menos 50 km; outra especulação é que a 

região parecia um caldeirão que em tupi quer dizer capão9.   

As primeiras ocupações efetivas se deram por volta de 1827 a 1829, na mesma 

época em que algumas famílias alemãs se instalaram em Santo Amaro. Por volta de 1914, 

com o Conjunto Habitacional e o Centro Universitário Adventista de São Paulo, 

implantou-se o grande marco da região, o Seminário Adventista, tendo a fazenda modelo 

 
8  Informações retiradas do Site da prefeitura de São Paulo.  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CL.pdf 
9 do tupi ka’a (“mata”) e pa’um (“intervalo”) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%27Boi_Mirim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Represa_Guarapiranga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_%C3%82ngela
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CL.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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e fabricação de sucos e produtos integrais. O distrito por muito tempo permaneceu rural, 

a partir das décadas de 1950 e 1960 começou a ter um grande crescimento demográfico10. 

No decorrer da década de 1970, o Capão Redondo passou por um verdadeiro boom 

populacional. Moradores menos favorecidos de outras regiões, sofrendo queda do poder 

aquisitivo e inflação, foram obrigados a ocupar as áreas mais periféricas onde os terrenos 

eram mais baratos, formando diversas vilas e favelas, que após décadas foram 

transformadas em bairros.  

Investigar a interação e as redes de sociabilidades que esse sujeitos constroem nas 

relações cotidianas dentro de seu bairro possibilita vermos como a partir das suas 

interações com as suas vizinhas pavimentam importantes redes de apoio que tornava 

menos penosa a luta pela sobrevivência dentro da correria diárias nas periferias, 

principalmente para as mulheres que fica com as responsabilidades com o espaço da casa 

e do cuidado com os filhos, sendo assim, as mulheres vivenciava muito mais que seu 

esposos o dia-a-dia da comunidade (FONTES, 2008)11.  

O bairro que está presente na memória dos entrevistados é o bairro da Vila Prel. 

Um bairro do distrito do Capão Redondo, localizado próximo aos distritos de Campo 

Limpo, e Jardim São Luís. Tem como principal via a Estrada de Itapecerica e a avenida 

Carlos Caldeira filho. 

O nome do bairro tem origem na família Prel que era proprietária da fazenda que 

ocupava a região. Na verdade, a origem do nome se deve à fábrica de lajes pré-fabricadas 

que se chamava PREL (sigla de Prática, Resistente, Econômica e Leve). O loteamento 

que deu origem a Vila, pertencia à fábrica de lajes, que se situava às margens do córrego 

do S. Nos anos 60 poucas ruas eram asfaltadas e havia ampla área verde nos entornos. Os 

morros à volta não eram habitados por construção irregular e o córrego ao fim da vila era 

limpo, que no tempo de chuva ocorria fortes alagamentos12. 

   

Abordagens historiográficas sobre a migração: 

 

 
10 10  Informações retiradas do Site da prefeitura de São Paulo: 

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CL.pdf 
11 Paulo Fontes ressalta a importância de analisar a vida cotidiana do bairros como uma espaço 
importante da organização politica da classe trabalhadora.  
12 Informações retiradas do Site da prefeitura de São Paulo.  

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CL.pdf 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Limpo_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Limpo_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CL.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/QA-CL.pdf
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Os Autores Fontes (2008), Estrela (2003) e Menezes (2006) apontam que as 

migrações para São Paulo já era uma realidade desde o pós-abolição, no finzinho do 

século XIX. Devido à substituição da mão de obra escrava pela assalariada, o governo 

opta em estimular a imigração estrangeira para trabalhar nas lavouras de café e algodão. 

Porém, já era possível encontrar uns pequenos fluxos de ex-escravos migrando para a 

região sudestes, essa realidade muda drasticamente após a criação de cotas restritivas pela 

constituição de 1934 que dificultava a entrada de imigrantes no Brasil (FONTES, 2008) 

Impulsionado pelo crescimento da urbanização em São Paulo, no pós-guerra, e 

com a chegada das indústria - que se iniciam na década de ao 50. O autor  Fontes (2008) 

afirma que a migração para São Paulo já se intensifica desde a década de 1930, com a 

diminuição da imigração, por conta das cotas que restringiram a entrada de estrangeiras 

e crescentes demandas de trabalhadores, tanto para labutar nas lavouras de café, quanto 

nas de algodão. Criaram assim uma escassez na mão de obras, proporcionando uma janela 

de oportunidades, possibilitando assim que outros agentes sociais possam preencher essas 

vagas, sendo essas vagas ocupadas pelos migrantes vindos da região nordeste. 

O crescimento ganha maior intensidade no período pós segundo guerra mundial, 

tendo o seu ápice na década de 1970. “Mas já podíamos notar avanços nas migrações no 

final da década de 1950, de cada 10 pessoas que chegavam à capital, sete eram de fora do 

estado de São Paulo” (MUSZYNSKI apud FONTES, 2008, p 46). O autor Paulo Fontes, 

em seus estudos por meio das análises das fontes oficiais do estado de São Paulo, na 

década de 1950, consegue notar esse crescimento no número de migrantes que chegam 

ao estado de São Paulo.  

Silva e Menezes (2006) fazem um levantamento bibliográfico sobre as literaturas 

que já versaram sobre a temática da migração, ao longo da história. Neste estudo, a 

literatura foi agrupada a partir das seguintes divisões: Interpretação macroestrutural, 

Interpretação da migração como estratégia de reprodução camponesa, Interpretação sob 

a ótica da migração enquanto processo social e por último, defendem que os estudos da 

migração sejam feitos sobre a perspectiva metodológica dos estudos de trajetórias 

individuais. As autoras defendem essa abordagem metodológica devido às complexidades 

e o caráter impreciso de classificar que tipo de migração os sujeitos fizeram ao longo de 

sua vida, sendo ela classificadas da seguinte forma: migrantes só ida, de retorno ou se 

esse sujeitos viviam em uma constante processo de migração, que é chamado de migrante 
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circulação. Elas defendem que uma mesma família possa apresentar sujeitos que 

passaram por ambos processos de migração, em diferentes momentos de suas vidas.  

As migrações macroestruturais são marcadas pelas abordagens centradas na 

estrutura social, estando preocupadas com os seguintes aspectos:  sistema social ou no 

modo de produção capitalista, como arcabouço teórico das migrações internas no Brasil, 

sendo assim, a migração deveria ser entendida pelos seguintes fatores: expulsão e atração. 

Essa ideia, defendida pelos os autores que trabalham com esse modelo analítico, como 

Paul Singer, Eunice Durham e Juarez Brandão Lopes enfatiza que as populações de áreas 

que estavam em crise ou estagnação econômica seriam atraídas para as áreas com maior 

desenvolvimento econômico. Os sociólogos que defendiam esse modelo de migração 

acreditavam no modelo de migração definitiva, por onde os migrantes sairiam de suas 

localidades no Nordeste em direção ao sudeste sem pensar em retorno para as suas 

respectivas regiões.  

Tanto Durhan (1978) quanto Singer (1976) defendem a tese em que a migração é 

fruto do desequilíbrio das regiões. Onde os sujeitos que moram em regiões que estão em 

estagnação econômica migram para regiões que havia um grande desenvolvimento 

econômico – como se existisse uma polaridade entre o rural e urbano, entre o moderno e 

o desenvolvido. Em oposição a essa perspectiva, o autor Francisco de Oliveira em a 

Crítica à Razão Dualista, publicada em 1977 defende: “não há região atrasada em 

oposição à moderna, mas é o processo de acumulação capitalista que gera desigualdades 

de desenvolvimento no espaço socioeconômico” (MENEZES, 2007, 03). Sendo assim, 

ele defende a ideia de que são os lugares desenvolvidos que causam os 

subdesenvolvimentos em outros lugares.  

 Eles defendiam que há uma relação de funcionalidade dentro dessa mudança de 

lógica econômica, que acontece na transição de antigas lavouras de café em indústria, não 

só modifica o modelo econômico, mas altera a dinâmica econômica das regiões. O 

Nordeste a partir dessa mudança começa a ser sistematicamente criar um exército reserva 

de mão de obras, para as regiões com grande desenvolvimento econômico, como a região 

Sudeste. Para Francisco, as regiões passam por um grande sucateamento do seu principal 

recursos, que ele vai definiu ser a sua força de trabalho, que acaba migrando para sustentar 

a expansão de outras regiões. 

Nas interpretações da migração como estratégia de reprodução camponesa, os 

autores que trabalham com esta  perspectiva defendem que os sujeitos que migram são 
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também agentes sociais, sendo assim, os migrantes não estariam reféns das estruturas que 

determinariam para onde ele deveriam migrar, ideias essa, defendida pelos autores que 

estudam a migração a luz das análises macroestruturais. estando preocupados esses 

estudos focam nas estratégias de reprodução sócias da vida camponesa, pensando como 

a gente de sua história. 

Garcia(1990) e Menezes (1985) demonstram que a migração nem sempre é uma 

deslocamento geográfico com caráter definitivo ou de êxodo rural, os migrantes também 

poderiam se adaptar a lógica da cidade, aprendendo suas profissões, pedreiro, operário, 

prestadores de serviços e empregadas e logo após migrarem em retorno as suas regiões 

de origem, o nordeste. 

Esses trabalhos eram voltados para a estratégia de sobrevivência da vida 

camponesa, nas tentativas de produzir estratégias de sobrevivência tanto no campo, seu 

lugar de origem, quanto na cidade, seu lugar de destino. Diferente da análise anterior, que 

ficavam focados nas leis de ação e retração, causada pelas mudanças econômicas, sem se 

atentar para os migrantes, essas abordagens estão preocupadas em dar agência para o 

migrante, sendo eles, também sujeito ativo no processo de migração. É bom salientar que 

nesses trabalhos os autores já têm o cuidado de esclarecer que muitos desses migrantes 

não se autodetermina como tal, mas reconhecem o seu deslocamento se identificando 

mais com as suas profissões do que com a sua condição de migrante, e com sua região, 

com a qual eles migraram-13 Elas salientam que esse tipo de trabalho é importante, pois 

podemos entender que o ato de migrar poder ser considerando uma nova forma de luta 

pela reprodução da vida camponesa. 

 Exemplo dessa perspectiva de obra que está preocupada analisar o protagonismo 

desses atores sociais que participaram do processo de migração, e atenta-se como esses 

sujeitos se percebiam dentro dessa dinâmica. A obra Os Sampauleiros: cotidiano e 

representações, da autora Ely Souza Estrela. A autora afirma que as denominações 

variam conforme a região: no Recôncavo e em Juazeiro são denominados “paulistas”, no 

Oeste são chamados de são paulinos, e no alto sertão da Bahia são os Sampauleiros. Para 

se tornar um Sampauleiros é necessário migrar para São Paulo e retornar para o 

recôncavo, só assim, o migrante poderia ser chamado de Sampauleiros. A autora levanta 

 
13  autores como Ely Estrela, Paulo Fonte e Maria de Aparecida De Moraes Silva toma o 

cuidado de explicarem os seus leitores que os sujeitos que protagonizam os processos de 

migrações, não se auto determinam como tal, em meu trabalho, também é perceptível que em 

nenhum momento meus entrevistados se auto determinam como migrantes.  
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como hipótese que esses sujeitos seriam a ponte entre a Bahia e o Centro-sul, sendo a 

conexão entre o tradicional e o moderno. A autora se preocupa em tentar entender os 

indivíduos que deixam o alto sertão da Bahia para viver a experiência constante de ir-e-

vir da Bahia a São Paulo. Esse trabalho esclarece para nós que a migração já era uma 

realidade que acontece desde o início do Brasil República. Assim, o que estava 

acontecendo na década de 1960 não era nada de tão novo, mas uma intensificação do 

processo que via acontecendo em momentos anteriores. Mesmo que seu objetivo não seja 

contar a história da migração no pós-abolição, a autora nos leva a entender que este 

processo não era algo novo para esses sujeitos.  

Ely Estrela não se propõe a fazer uma gênese da migração ou explicar esse 

processo através da teoria do desenvolvimento. Está muito mais preocupada com as 

relações cotidianas e representações envolvidas no processo de deslocamento regional 

desses sujeitos do que com as relações macro, ligado à economia, que é comum nos 

trabalhos voltado a essa temática, que produzem um levantamento de dado sobre a taxa 

de migração e os possíveis motivos econômicos que forçaram esses sujeitos a migrarem. 

O trabalho dela se diferencia dos demais quando ela está mais preocupada com os sujeitos 

que retornaram, e suas múltiplas razões, que justificaram o deslocamento desses sujeitos, 

entre as suas idas e vindas, como foi o processo de se deparar com as expectativas, desde 

do processo de deslocamento à realidade que é viver em uma cidade com lógica de vida 

totalmente díspares das suas ao seu retorno, daí eles serem  denominados como 

Sampauleiros.   

Outro conceito que ela cunha que é muito importante para entendemos como o 

fenômeno da migração incide no imaginário dos migrantes: o do rito de passagem.  Ela 

defende que o processo de migração seja também entendido como uma forma de 

amadurecimento desses sujeitos, ato de desprendimento do seu núcleo familiar e 

enfrentamento dos desafios da cidade grande (ESTRELA, 2006). Sendo assim, esses 

jovens, quando saia do seu seio familiar para enfrentar a cidade grande, passariam pela 

experiência de morar em condições muito diferentes daquelas que conheciam, 

enfrentando novos desafios.  

 Sendo assim, no retorno aqueles jovens estariam mais maduros para enfrentar a 

vida adulta. Esse conceito deixa muito mais complexo o processo de migração, pois foge 

das abordagens mais econômicas, que tendem a centrar o processo de migração na 

necessidade econômica causada pelas secas, o que não deixa de ser verdade, mas que não 
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pode ser levado em conta como a única justificativa para que esse fenômeno acontecesse. 

Estavam envolvidas as interferências subjetivas, como sonhos, desilusões e as múltiplas 

narrativas individuais, para além das estruturais, que podiam fazer com que um sujeito 

migrasse.  

 A autora vai colher nos depoimentos orais dos sujeitos envolvidos no processo de 

migração, fontes impressas para analisar as representações dos migrantes dentro da 

impressa local do jornal penna, recorre às literaturas construídas sobre esses sujeitos. O 

trabalho de Ely Estrela é um dos trabalhos referenciais para entendermos as novas 

abordagens sobre aspecto cotidiano dos nordestinos que estavam no constante ir e vir de 

São Paulo, principalmente os migrantes de retorno. 

É muito comum encontrar trabalhos que estão preocupados em contar as histórias 

dos migrantes que se fixaram em São Paulo, exemplo desse tipo de trabalho é Um 

nordeste em São Paulo, que demonstra uma grande erudição do autor Paulo Fontes 

(2008), mas que se aproxima dos trabalhos tradicionais quanto ao recorte espacial 

trabalhando, tendo com objetivo narrar o cotidiano social dos migrantes que conseguiram 

se fixar em São Paulo, na vila de São Miguel, mas que, na abordagem do tema, está 

voltado ao cotidiano. Ele traz grandes inovações com o seu olhar sensível às preocupações 

do dia a dia dos migrantes, para assim entender os processos de luta e resistência dentro 

da vila de São Miguel e da indústria Nitro Química. 

  Porém, nem todos os migrantes conseguiram se adaptar ou migraram com 

objetivo de se fixar em São Paulo, sendo assim, são com esses sujeitos que a autora Ely 

Estrela (2003) está preocupada, tendo uma maior proximidade com o meu trabalho.   

(ESTRELA, 2003) e (MENEZES, 2006) são duas grandes inspirações, sendo um 

relevante suporte bibliográfico para a produção desse trabalho, pois elas são uma das 

poucas autoras preocupadas com os migrantes de retorno, colocando o status de migrante 

como algo que não é fixo, pois estão em constantes migrações.  Outro ponto em comum 

que bebo do trabalho dessas pesquisadoras é a crítica à negligência das abordagens 

estatísticas e demográficas quanto aos aspectos do cotidiano desses sujeitos, não 

demonstrando atenção sobre as suas histórias. Não quero aqui cair em uma crítica 

negacionista dos efeitos estruturais da decisão dos migrantes, mas entender como os 

sujeitos envolvido nesse processo significaram esse momento (MENEZES, 2007). Pode-

se, assim, abrir outras perspectivas sobre o processo de migração, e as possíveis 

motivações que fizeram com que eles migrassem. 
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Outra abordagem que vem ganhando muitas forças nas produções acadêmicas que 

versa sobre a temática da migração é a interpretação sob a ótica da migração enquanto 

processo social. Nesse tipo de abordagem os autores tendem a definir a migração não 

como um mero modelo de deslocamento populacional, ocasionado pela desigualdade no 

desenvolvimento das regiões, mas como um acontecimento histórico. Sendo assim, os 

sujeitos envolvidos nesse processo são constituídos por elementos objetivos, estruturais, 

ideológicos, culturais e subjetivos, vis-à-vis as organizações sociais de classe, gênero e 

raça/etnia sendo essas construções estruturais que irão definir quais tipos de estratégias 

esses sujeitos iriam tomar na luta por sua sobrevivência. Como as autoras mesmo 

definem: 

O principal eixo das preocupações gira em torno da análise a partir da 

ótica dos sujeitos envolvidos nos processos migratórios. Partimos da 

ideia de Marx, segundo a qual, os sujeitos fazem a história, porém em 

condições determinadas. Logo, as estruturas objetivas – classe, gênero, 

raça/etnia – são as organizações sociais, no interior das quais as ações 

dos sujeitos migrantes se desenrolam. (MENEZES, 2007, 4-5). 

 

Para esses autores é necessário que se analise todos esses aspectos para que 

possamos entender as referências estruturais e subjetivas que fizeram com quer os sujeitos 

migrassem, sendo só possível entender com mais clareza, situando-o dentro da estrutura 

objetiva, pois esses sujeitos estão constituídos em uma realidade social que é atravessada 

pelo os conflitos de classe, raça/ etnia, gênero e que vão influenciar nas suas tomadas de 

decisões subjetivas. Os autores com essa abordagem não querem negar a importância dos 

trabalhos demográficos, mas as condições econômicas nem sempre vai ser, em última 

instância, definidora da decisão da migração. Sendo assim, os sujeitos que experienciaram 

esses processos passam a serem os protagonistas de suas ações, não somente vítimas da 

disparidade de distribuição do desenvolvimento entre as regiões Nordeste e Sudeste. 

Mesmo com o intuito de tornar esses sujeitos protagonistas, esses trabalhos são 

cientes de que os migrantes são um(a) trabalhador(a) produzido no bojo de determinadas 

relações sociais, que, muitas vezes, resultam de processos de violência e expropriação 

(MENEZES, 2007, p. 5). Sendo assim, é importante entender as condições históricas que 

forjaram essas situações que nos forçaram a saírem de sua região.  Os migrantes tinham 

que inserir-se em uma realidade social completamente diferente, tendo que 

desenvolverem estratégias de sobrevivência, sendo essas estratégias escolhido através de 

suas relações sociais - familiares grupos de vizinhança, valores, ideologias. 
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Como já tinha dito antes, o autor Paulo Fontes (2008) é uma grande expoente 

dessa análise metodológica. Em sua tese de doutorado Paulo Fontes (2002) ele analisa os 

migrantes que trabalhara na indústria Nitro Química, onde se fortalece a Vila de São 

Miguel, através do aumento pela demanda por mão de obra, são atraídos os migrantes da 

região nordeste. O autor vai trilhar, através de cruzamento de fonte como documentos do 

Deops, Biblioteca Municipal de São Paulo, Acervo pessoal, revistas e entrevistas orais.  

Assim, ele entrelaça classe, comunidade e bairro (FONTE,2008).  

Sendo assim, ele tente abordar os diversos aspecto da vida do trabalhador, 

tentando nos mostrar de onde eles eram; como eles viviam no nordeste, quais eram as 

condições estruturais em que vivia o Brasil, naquela época,  como o sujeitos 

experienciaram esse processo, como foi se adaptarem, formas de resistências individuais 

e organizadas, política e sindicalizadas. As autoras Maria de Aparecida De Moraes Silva 

e Marilda Aparecida Menezes fazem um brilhante resumo de como esses trabalhos 

conseguem mesclar as abordagens, sem ser excludente:  

Além das determinações estruturais, as relações de representações 

sociais dos agentes da migração explicam suas trajetórias e seus 

destinos entendidos numa dialética de aceitação-recusa, determinação-

indeterminação, realidade-ilusão. A migração, enquanto processo, 

responde às necessidades materiais de sobrevivência (comida, roupa, 

remédios) e também às necessidades de manter vivas as ilusões (de 

melhoria, de ascensão social, de projetos de vida) (MENEZES, 2006, 

p. 5). 

 

Sendo assim esse imaginário está calcado em uma base material, se migrantes se 

deslocam para o sudeste, as condições estruturais da época condicionam para que isso 

aconteça. Sendo assim, endossada por diversas narrativas, como de Ely Estrela (2003), 

com a ideia do rito de passagem, ou com o Paulo Fontes (2008) chama de “febre da 

época”, que uma séries de histórias contadas por eles de sujeitos que teve uma grande 

mudança econômica, ou como uma das minhas fontes falam: vou para São Paulo, pois lá 

é terra de rico, é evidente que nem todos que migraram conseguiram alcançar tal feito, 

mas, possibilitam pensar que essa mudança social nos primeiros anos do “ bull da 

migração” tenha acontecido, em pequena escala, mas foi o suficiente para criar toda uma 

narrativas sobre esse processo. Em Nordeste em São Paulo, é possível encontrar, por meio 

dos relatos orais, como os sujeitos experienciam esse processo.  
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Após fazer um breve apanhado sobre os trabalhos que versaram sobre a temática 

da migração, apresentarei aqui a perspectiva de investigação  de Maria Aparecida de 

Moraes Silva e Marilda Aparecida Menezes com a análise de trajetórias individuais, no 

artigo “Migrações rurais no Brasil: velhas e novas questões”, assinado conjuntamente, 

autoras apresenta as contradições nos conceitos de migrante de retorno e migrante fixo. 

Mesmo não aprofundando na investigação metodológica, nos apresentado como faria essa 

inquirição, porém elas nos deixam grande inquietação sobre como, ao perquirimos esse 

processo com um certo distanciamento temporal, esse fenômeno apresento-nos novas 

dinâmicas de migrações.  

Neste sentido, entendemos que a análise de trajetórias individuais 

e sociais pode ser um instrumento metodológico importante, pois 

questiona algumas interpretações correntes, tais como a de que 

os processos migratórios possam ser compreendidos como fases 

em que um tipo de migração como a sazonal significaria o 

primeiro passo para uma migração permanente, tal como aparece 

no relatório de pesquisa de B. Andrade, Migrações sazonais no 

Nordeste, publicado em 1979, e na tese de R. R. Ringuelet, 

Migrantes estacionales de la región del Agreste del Estado de 

Pernambuco de 1977 (SILVA; MENEZES,2006, 09) 

 

Sendo essa ideia maturada por Maria Aparecida Menezes (2002) especificamente, 

faz um panorama de como a questão da migração vem sendo abordada por novas 

perspectivas,  que visam entender como a dinâmica de migração se complexificou ao 

longo do tempo; e com as novas relações políticas, geográfica e econômica, faz-se 

necessário criar conceitos que  sinalizem como se configuram esses novos processos. 

 Menezes (2012) aponta que a partir da década de 1970 começou se notabilizar a 

noção de migrações múltiplas, se apoiando em artigo do demógrafo George Martine, “que 

aponta que um conjunto de informações que dá premissa da existência de um substrato 

importante de trabalhadores que se deslocavam repetidas vezes sobre o espaço a fim de 

encontrar uma forma de sobrevivência” (MARTINE Apud MENEZES, 2012, 24).  Em 

sua maioria, constituem mão-de-obra sazonal na construção civil e canaviais, sujeitos que 

vivem na constante processo de migrações na procura na procura da sua reprodução de 

vida, sendo que seus empregos não apresentam perenidade para que consigam se 

estruturar somente em uma região, necessitando estar  sempre circulando atrás de 

empregos. Assim: 
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As noções de origem e destino, conquanto importantes para as 

classificações das migrações, apresentam limitações para compreender 

tipos de migrantes que se deslocam permanentemente, como é o caso 

dos trabalhadores migrantes safristas, dos migrantes em grandes 

projetos ou construção civil ou outras trajetórias migratórias individuais 

ou de famílias marcadas por deslocamentos diversos, como é o caso dos 

brasiguaios; dos migrantes que se dirigiram para a fronteira agrícola do 

Paraná, Mato Grosso, Rondônia nas décadas de 1960 a 1980 

(MENEZES 1992; Apud MENEZES,2012, 25 ).  

 

As noções de origem e destino apresentam lacunas, pois nem sempre o lugar de 

origem se torna o lugar de retorno, e nem sempre o retorno é representa se fixar no seu 

local de origem. muitos desses trabalhadores irão ficar em constante ir e vir na tentativa 

de manutenção de sua via rural, devido a ter aprendido a se socializar por meio do trabalho 

com a terra, mas não ter como sustentar tal modo de vida que fazia parte de sua 

socialização, então essas viagens para são Paulo é mais para manutenção do modelo de 

vida rural, do que para se incorporar ao modo de vida urbano.  

Atualmente Sr. Manuel residente, no centro da cidade de São Estevão aposentado 

e tendo casas de aluguel como sua principal fonte de renda, ainda narrar formas de ganhar 

dinheiro plantar e criar animais:   

A Bahia é... ziquiel farta é os homes que não tem mais coragem 

de trabalhar! mas o cara que coragem de trabalhaia, ele vivi aqui 

óh, não precisa trabalhar para ninguém, aqui tem um ramo  que 

não precisa trabaia para ninguém. Você compra duas tarefinhas 

de terra e você chega e divide de duas parte: uma tarefa para isso 

e uma tarefa para aquilo, “olias”, divide meia tarefa para um meia 

outra e deixa um e plantas as coisas ai. Pode milho feijão e as 

coisas e faz “criamentozinho”  de porco e galinha  com pouco 

tempo tu está com dinheiro nas mãos... por isso que te digo o 

Brasil é um lugar do cara que...do cara que... quiser tocar a vida 

vou juntar um dinheiro ela vai passar dificuldade, mas é o melhor 

lugar do mundo! é aqui, por isso que todo mundo vem de fora e 

enrica. Japonês que vocês ver, pode chegar para dentro dos 

interiores de São Paulo tudo tu so ver japonês chinês como horta, 

flores essas coisas são coisas que da dinheiro rapaz... hum! 

(SANTIAGO, 2020) 

 

Suponho que essa fala é carregada de memorias das suas experiências em São 

Paulo principalmente por ele citar Japonesa e Chinesa. Sendo São Paulo sendo marcado 

por uma forte urbanização, o entrevistado pouco fala sobre o modo de negociar urbano.   
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Devido à escassez de emprego em suas respectivas regiões e baixa qualificação 

de sua força de trabalho, lhes forçaram, mesmo não se adaptando ao modo de vida urbana, 

estarem em constante circulação a procura de emprego na região sudeste. Na construção 

de novos laços, o que significa nem sempre o migrante de retorno irar voltar para seu 

local de origem. como Marilda Aparecida Meneses coloca, o que significa que seus 

lugares de pertença estavam nos laços que construíram do que na região onde moravam: 

 

Assim, as noções de campo, espaço migratório e território 

circulatório aproximam-se da visão mencionada de Flores 

(2010), em que os migrantes não apenas são capazes de circular, 

mas de apropriarem-se desses espaços, então, produzindo 

territórios e participando da criação de riquezas de novas 

identidades sociais. Assim, há um deslocamento do olhar da 

migração para os sujeitos dessa ação – os migrantes – enquanto 

sujeitos que, embora condicionados por condições estruturais, 

econômicas, sociais, políticas e culturais, também, atuam sobre 

essas condições, significando-as, atribuindo-lhes significados a 

partir de seus projetos de vida individuais e familiares.( 

MENEZES, 2012, 35).  

 

Discordamos de categorias rígidas para se analisar trajetórias de migração de 

retorno e migrante fixo. Isso não significa o completo abandono dos usos dessas 

abordagens, mas sim a ampliação destas para que possamos dar conta das complexidades 

nas análises de trajetórias coletivas e individuais, ressaltando os significados presentes 

nessas experiências (MENEZES, 2012). Posto que os migrantes estão em constantes 

circulação, indo e voltando através do espaço de acordo com necessidade materiais e 

simbólicas.   

A partir dessa reflexão, passo a desenvolver a análise de meu objeto de pesquisa, 

que é a trajetória do Sr. Emanuel e D. Argemira no processo de migração. No início de 

minha pesquisa, eu situei o Sr. Emanuel dentro do recorte espacial de Santo Estevão, 

devido aos relatos e às memórias afetivas relacionadas a esta cidade, ao trabalho no campo 

e às dificuldades no seu deslocamento para São Paulo, sempre convicção que o seu lugar 

de retorno sempre foi Santo Estevão, o que o transparecia que o Sr. Emanuel sempre ter 

residido no município; outro ponto que me fazia crer nessa hipótese era a  sua mãe ter um 

pequeno terreninho na cidade, sendo um elemento a mais para a minha interpretação sobre 

o seu lugar de origem ao desenvolver uma conversa mais aprofundada sobre as suas 

origens, a fim de mapear a sua história para elaborar as perguntas da entrevistas, me 
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deparo com a informação que o Sr. Emanuel era natural de Rafael Jambeiro, o que me 

apresenta uma grande dificuldade metodológica em mapear esse sujeito conceitualmente, 

pois ele passou boa parte de sua trajetória se deslocando entre o ir e vir 

 Mesmo que o conceito de Ely Estrela de ir e vir sirva para elucidar os constantes 

deslocamentos que os migrantes realizavam, ainda não abarca a zona de circularidades da 

qual os personagens de minha pesquisa partilhavam, pois o conceito trabalhado por 

Estrela dá ideia de fixidez, como se circulassem entre esse ir e vim para as mesma regiões 

quando na verdade o ponto de pertencimento desses sujeitos não estariam na sua região, 

mas quem estará na sua região, amigos e familiares que irão se tornar o seu lugar de 

pertencimento. O que não se repetiu a partir da trajetória do Sr. Emanuel, pois sua 

narrativa está marcada por migração regionais e intrarregionais, tanto em São Paulo como 

na Bahia. Assim, o seu lugar de pertencimento mudou muda conforme seus familiares 

mudam, sendo agora Santo Estevão, o município no qual mulher dele nasceu.   

Ao me deparar com conceitos de espaços migratórios (FLORES, 2010; 

MENEZES, 2012), pude ampliar o olhar para o meu objeto, não necessitando adequá-los 

ao conceito, mas encontrando uma perspectiva que dava conta de organizar a experiência 

desses sujeitos, no seu processo de migração. sendo possível compreender como senhor 

Emanuel conseguiu se apropria do espaço de Santo Estêvão, e torná-lo seu lugar de 

naturalidade em suas narrativas, ao mesmo tempo que é grato por São Paulo proporcionar 

mudanças nas condições socioeconômicas que objetivava quando migrou para lá se sente 

pertencente ao município. Através da análise dos seus depoimentos orais, eu irei 

questionar os motivos dessa apropriação e construção de memória atrelada a Santo 

Estevão.  

O que vem ao caso de outra personagem de minha pesquisa dona Argemira, que 

tem sua migração vinculada matrimonio com seu marido aos 26 (vinte e seis) anos, e D. 

Argemira relata que o relacionamento deles começam por aprovação e incentivo de sua 

sogra. Os relatos de dona Mira14 cruzados com o do Sr. Emanuel podem nos proporcionar 

uma outra visão sobre a migração, revelando as intersecções de gênero e raça  e as 

temporalidades em que ambos migram. Ao viajar em uma idade relativamente tarde e ter 

construído toda uma lógica de sociabilidade pautado no modo de vida rural e Sr. Manuel 

que migrou adolescente, com 14 anos, vamos ver como essa família através dos seus 

 
14 Apelido ao qual a senhora Argemira é conhecida cotidianamente. 
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lugares sociais na sociedade15 experenciou e os entraves por serem atravessados pela, ela 

por raça e gênero e ele raça experenciou a sua trajetória.   

 

Definindo o pós-abolição: 

 

As autoras Ana Maria Rios e Hebe Maria Mattos (2004) fazem uma análise sobre 

o que seria o pós-abolição e a importância desta noção para a historiografia. Por muito 

tempo a historiógrafa focou nas análises dos projetos das elites para inserção formação 

da identidade nacional. Sendo assim, tais pesquisas estavam voltadas para analisar como 

o projeto de “integração do negro na sociedade de classe”16 dando pouco atenção aos 

principais sujeitos que são os negros se apropriaram desse projeto para a manutenção 

desse projeto na busca por cidadania como autoras colocam, Melhor dizendo, o pós-

abolição como questão específica se diluía na discussão sobre o que fazer com o “povo 

brasileiro” e a famosa “questão social” pra quem (RIOS; MATTOS, 2004).  

Rios e Mattos (2004) apontam que após o início abolição de 1880 vão cada vez 

mais saindo do protagonismo enquanto a historiografia vai privilegiando a formação do 

Estado nacional brasileiro e o projeto que as elites estavam pensando para a incorporação 

dos negros ao novo Estado. Somente a partir da década de 1990 começaram a surgir 

trabalhos17 que começassem a visar as estratégias tomadas pelas famílias negras no pós-

abolição na luta por incorporação ou não a sociedade. 

Sendo assim, esses trabalhos que visão mapear essa trajetória de família negra na 

manutenção de sua existência tende a usar dos artifícios das fontes orais para analisar as 

estratégias dos ex-escravos e seus descendentes. 

 

A análise das fontes orais assim produzidas possibilitou não apenas 

complementar as lacunas das fontes escritas para o estudo das 

populações libertas. Elas abriram perspectivas de análise das várias 

formas possíveis de passagem da escravidão para a liberdade. Mostram 

como, ainda sob a vigência daquela instituição, alguns marcos desta 

 
15 A pesquisa de Andréa atesta relativa precocidade sexual e nos casamentos entre os segmentos 

populares para o caso de SSA. É muito provável que tal fenômeno fosse plausível para demais 

regiões da Bahia. Sobretudo, pela especificidade dos casamentos no segmento pobre, em que o 

enlace matrimonial estava atrelado às táticas de sobrevivência. 
16 Faço aqui uma paródia do importante livro do Florestam Fernandez. A integração do negro 

na sociedade de classes. São Paulo: Ática, 1978.  
17 Na historiografia brasileira, Isabel Reis – vida familiar e afetiva escrava na Bahia 1998; 

Robert slenes- senzala e a flor; 
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passagem (como a lei do ventre livre, por exemplo) ficaram marcadas 

na memória familiar, apropriadas e ressignificadas por seus 

descendentes ao longo do conturbado século XX (RIOS; MATTOS, 

2004, 177). 

. 

Sendo assim, o pós-abolição pode ser entendido como um período que vai do final 

do século XIX até hoje. Os objetos que tenho nesse trabalho é localiza-me nesse tempo 

histórico que as autoras apresentam em suas entrevistas que podem mapear as trajetórias 

da família do Sr. Manuel e D. Argemira na segunda metade século XX e suas estratégias 

de sobrevivência dos descendentes de liberto por manutenção de suas famílias.  

O dado específico que coloca o estudo desta migração, em particular, 

como um dos elementos da história do pós-abolição é que ela se origina 

de um contexto criado tanto no processo de fixação das novas formas 

de trabalho no campo, quanto da ausência de políticas especificamente 

destinadas a garantir algum tipo de acesso à terra e ao crédito aos 

libertos e seus descendentes (RIOS; MATTOS, 2004, 1820).  

 

Estudar as trajetórias de migração dos descendentes de libertos se torna uma parte 

importante para entender as estratégias tomadas pelas as famílias negras na luta por 

cidadania e como a comunidades rurais se organizarão na estratégia na luta por 

sobrevivência sua e de sua família no imediato pós-abolição. 

  

minha infância foi sempre trabalhando, trabalhando com minha 

mão, que minha mãe  não tinha as condições pra... dá muito 

estudo pra suprir as nossas necessidade. A casinha não tinha casa, 

ela morava numa casa de pindoba ela buscava vara fazia... trazia 

vara, trazia cipó, e ali amarrava as varas com cipó e cobria a 

casinha de palhaia e colocou a gente. Depois que a gente cresceu, 

que a gente ficou grande, que... que ficaram moça e tudo moco e 

e... rapaz dentro de casa ela pediu para nois ajudar ela, que ela 

sozinha não dava ne?! Prar... ter as coisas só, nos tinha que 

precisar ajudar nosso... ai... o povo de Zé de Delima  ela não tinha 

onde morar, ela não tinha nada qu.. onde morar. Ele se...que ela 

foi pedir um pedacinho de terra pra ele, ele pego deu pra ela, inter 

hoje ela está no mesmo lugar que eles deu um pedacinho de terra 

(SANTIAGO, 2019). 

 

Esse fragmento da entrevista da D. Argemira me fez ter um insight sobre quanto 

às experiências de sua mãe da falta de terra. Foi um drama muito comum para as famílias 

negras nos pós-abolição sendo ela a filha mais nova de sua mãe nascida nos anos 1950, 

sentia os impactos diretos da falta de acesso à terra que foi muito comum as comunidades 

negras no pós-abolição, então o uso de genealogias permite acompanhar sagas familiares 
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que remontam ao início do século XIX e desdobram-se até as últimas décadas do século 

XX (RIOS; MATTOS, 2004, 178) que é o caso da trajetória que investigo. 

 No decorrer das minhas entrevistas foram encontradas falas que remete a 

experiencias do pós-abolição, principalmente no que se referem a luta pela terra, 

encontradas principalmente na falas  de D. Argemira quando se referem a sua experiencia 

na infância, tanto como o trabalho quanto da narrativa de sua mãe pedindo ao um 

fazendeiro um pedacinho de terra para morar.   sendo assim a experiencia de outro tópico 

que também aparece em minha pesquisa é as estratégias das famílias negras para sua 

sobrevivência, encontradas nas narrativas cruzados dos dois sujeitos de minha pesquisa. 

Iniciaremos pelas trajetórias de Sr. Manuel o que primeiro migrou para São Paulo.   

Trajetória de Sr. Manoel.  

Sr. Manuel filho de trabalhadores rurais, mãe negra Pai Branco, o terceiro filho de 

11 irmãos, do quais 3 morreram na infância e 8 sobrevieram. Desses 8 só 6 não migraram, 

tem 5 desses irmãos com a migração diretamente ligada a ele, tirando o seu falecido irmão 

mais velho Nedino, que foi o primeiro a migrar segundo os seus relatos. Hoje tem 73 

anos, Analfabeto, aposentado e pensionista, divide seu tempo entre cuidar de suas casas 

de aluguel e nos finais de semana se diverte com jogos de azar. Quando perguntado como 

foi que chegou em São Paulo ele responde:   

 

Eu fui para São Paulo fui para uma pensão a mulher chamava dona 

Helena, rua da Tapues, ai, quando eu cheguei lá, quando chegui, la o 

meu irmão não estava na pensão que eu fui.  

Ai pronto, naquela época tinha um bonde aberto ai eu peguei o bonde e 

sair e sair coisa pronto e desci no vergueiro do bonde e cora queria 

brigar comigo porcaso que eu desci eu sair correndo ai depois eu fui 

parar nas clinicas, cheguei lá nas clinicas tinha um abrigozinho eu 

encostei e fiquei por lá. 

É a coisa que eu aprendi. (isso com 12 anos de idade) ai ela pegou e 

falou vou falar com meu marido se eu voltar, eu ou voltar aqui. Se você 

estiver aqui eu vou levar você lá para chacra. 

Ai pronto, ela falou com Ademar. aí Ademar falou assim: traz ele aí 

para nós ver. Aí eu fui. 

Ele chegou parou o carro aí a gente foi aí lá aí chegou na chácara de 

Osasco, lá era tudo mato, aí eu comecei a minha vida assim, com ele, 

limpava piscina arrancava os matinhos limpava casa barria o fundo e o 

quintal todo da piscina todinha. Tinha  uma senhora de idade, aquela 

senhora de idade que era empregado dele ai ela pegou e falou assim : 

quando  eu já está com um mês, mais ou menos, pode botar o menino 
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para vim dormir mais eu, que eu tou vendo que esse menino é boa gente, 

deixa eu aqui dormindo mais eu. Aí eu ficava dormido no quarto da 

empregada mais ela, e cuidado da minha obrigação (SANTIAGO, 

2020). 

 

Em sua entrevista Sr. Emanuel informou que migrou para São Paulo em 1962 com 

14 anos de idade só voltou para casa com 24 anos18, nessa época sua mãe já tinha migrado 

para Santo Estevão na região do Sitio do Aragão: 

 

... minha vida lá de São Paulo como migrante foi muito difícil por causa 

disso. e a gente muito novos não sabia de nada... sair daqui do mato, do 

sitio pra lá... Eu Sair do Sitio do Sitio dos Aragões. 

 já... Sua suas duas avós morava lá no sitio, tanto da dona Argemira 

como minha mãe...” vulgo Zé.  

“Eu lembro que a gente saiu dai do Sitio ele veio passeia e me levou aí 

A gente foi para Paulista né! almeida Franca, esquina com a Planpona 

(SANTIAGO, 2020). 

 

 Tenho acesso a essa informação cruzando a narrativa do Sr. Manuel com a do seu 

irmão mais novo José que foi para São Paulo com apoio do Sr. Manuel. As narrativas do 

Sr. José não é o central dessa pesquisa, mas ajuda a rastrear o deslocamento da família do 

Sr. Manuel da região, que hoje corresponde ao município de Rafael Jambeiro para o 

município de Santo Estevo. Por ser o irmão mais próximo conseguem contar por outra 

perspectiva a trajetória de migração do seu irmão, pois foi o Sr. Manuel responsável pela 

a migração de Sr. José, sendo a sua principal fonte de apoio na hora dos apertos 

financeiros, como Sr. Manuel relata:  

 

O Zé19 ai ôh, ele não fica assim, eu ajudei ele que nem bicho! 

Também. Quantos as vezes mesmo ele foi morar de aluguer, meu 

irmão foi morar de alugue eu eu chegou, ele não podia pagar o 

alugue e o cara queria jogar ele na rua, a maioria tá vivo ainda ia 

que pode chegar e falar, A mulher que foi dele, ai... eu pegava ia 

lá no barzinho – comercinho que eu tinha na vila Prel que eu tinha 

esse comercio ain ia lá pegava açúcar, arroz, fejão, óleo - dona 

 
18 Informação que deduzo a partir da entrevista do Sr. José e os seus marcos temporais, pois 
não faria sentido nos relatos do Sr. José relatar que quem levou para São Paulo foi Sr. Manuel, 
sendo que Sr. Manuel relata que só voltou já com 50 anos. Eles só consideram retorno uma 
volta definitiva quando retorno é para fixa moradia, visitas e datas comemorativas ou em 
momentos de férias do serviço ele não consideram retorno. 
19 Ele está falando do Sr. José o seu irmão mais novo.  
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Mira viu isso ai se não é verdade pode pergunta a ela 

(SANTIGO,2020). 

 

Informação confirma pelo seu irmão José: “Ajudava! Antes, avemaria!  Aqui ôh 

as vezes, fio.  se ajudava muito, muito! Sr. Mané sempre que eu precisei lá em São Paulo 

ele nunca negou...”  (SANTIGO,2020). Sr. Manuel foi a ponte que possibilitou a migração 

de José, como o seu irmão Nedino20 foi para Sr. Manuel, mesmo que na ideia do quê na 

pratica, assunto que trataremos mais adiante.  

Sr. Manuel relara que Antes de migrar sempre trabalhou na roça para ajudar os 

seus familiares, e acompanhando sua mãe na venda de louças de barro para completar a 

renda. A procura de seu irmão mais velho para trabalhar na construção civil, devido a 

divergências com o pai nos trabalhos na roça devido a castigo aplicado por seu pai por ter 

pego a espingarda do mesmo, culpa que ele atribui ao seu irmão Camerino. 

Foram feitas duas entrevistas com Sr. Manuel e uma com Sr. José que aponta 

motivações para migração; sendo que na primeira Sr. Manuel ficou receoso em justificar 

as motivações de ter saído de casa atribuído a somente a falta de emprego “e imagina que 

era uma lugar de ganhar um dinheirinho a mais. A pobreza!  Com meu pai não...  meu pai 

não tive desentendimento por que eu sair porque eu mesmo “quise”21, aqui ele tenta criar 

um distanciamento do conflito com o pai atribuído somente a culpa a pobreza. Outra 

hipótese que levanto é que ele considera desentendimento um confronto direto com o pai, 

coisa que me parece não ter acontecido, sendo o castigo do pai o responsável por ter 

fugido de casa. 

Na segunda entrevista por se tratar de uma entrevista livre, onde o entrevistado 

narra com mais riquezas de detalhes o processo de migração, deixando mais claro as 

motivações por ter saído de casa, sendo o principal motivador a chateação pelo o “castigo 

injusto” do seu pai;  

 

parece até negócio... eu fui, foi na época que papai, Nedino tinha 

dado um tiro com a espingarda de papai, papai chegou a me bater 

aí fui parar em Unas depois de Coronhas.ai eu fui lá trabalhar, fui 

de caminhão! Trabalhar com um seringueiro... de lá que eu 

conheci um senhor que chama Avelado, aí... seu Avelado me 

levou para São Paulo foi a época que eu fui de caminhão aí e 

pronto... (SANTIAGO, 2020) 

 

 
20  Irmão falecido de Sr. Manuel.  
21 Fragmento retirado da entrevista de Sr. Manuel.  
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Nesse fragmento da entrevista, com maior descrição como foi as etapas do seu 

processo de migração, o ponto que me chamou atenção foi a entonação de sua voz em 

negar o conflito com o seu pai, Mattos (2004) aponta como a reconstrução da memória 

desses sujeito passa pela necessidade construção e manutenção reputação, acredito que 

esse desconforto em aponta essa conflito se atenua pela proximidade do seu entrevistador.  

São Paulo não foram a sua primeira opção aparecendo uma outra região que é 

Unas22. Ele não deixa muito clara quanto tempo durou nesse local. Ainda podemos ver o 

como é importante as redes socias para possibilitar a migração pois foi o caminhoneiro 

que possibilitou que ele migrasse sem ter muito ou nenhum dinheiro coisa que ele não 

deixa muito claro em sua entrevista, para São Paulo.  

E entrevista feita com o seu Irmão José Bispo Santiago irmão mais novo de Sr. 

Manoel que dá uma motivação climática sua julga de casa:  

 

Um lá de Família branca outro negro! E aí... Meu pai foi sempre 

estruturado nunca faltou nada para gente. Meu pai foi era bem 

estruturado... nunca faltou! a casa dele era lotada de tudo assim! 

Sabe? Não tina esse negócio de frescura se entrar dentro de casa 

e passar necessidade era muito pelo o contrário... 

 Agora eu viajei mesmo por que queria sair de São Paulo para 

ganhar dinheiro, ah...seu mané foi por necessidade né. Já foi em 

62 na época da seca muita crise muita crise, muita necessidade 

ele passou aqui. Trabalhou que só um doido aqui e não fez nada 

e não foi necedade de comida foi necessidade de não achar nada 

para fazer aqui, né! Nem meu pai, nem os animais do meu pai 

morreu tudo, que era um monte de burro que ele tinha uma tropa 

e tal, foi pra seca de 1962 Sr. Mané, foi por cauda seca que teve 

aqui em 62. Mas em 62 eu era tão pequeno que eu nem lembrava 

direito de Seu Mané (SANTIAGO, 2020)  

 

A partir na análise desses fragmentos das entrevistas posso concluir que uma 

justificativa não anula a outra. Todas essas narrativas podem ter composto o cenário que 

ele fazia parte. sejam esse os motivos que alavancaram o processo de migração do Sr. 

Manuel, devido à seca que possivelmente devem ter alimentado as tensões familiares com 

a diminuição da renda familiar a falta de emprego na região que podem ser uma 

consequência direta da seca, dificultado que conseguisse se manteasse fora de casa, porém 

na mesma região, tendo em vista que o processo de migração sempre é visto como última 

 
22 Não consigo identificar que município é esse que ele relata. Todos os municípios que 
procurei com esse nome não tem nenhuma informação sobre extração de látex.  
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saída por esses sujeito por se distanciar de por parte de suas relações familiares; a 

esperança de mudança de vida que remetiam a migração para São Paulo, devem ter sido 

os principais motivos que possibilitaram que o Sr. Emanuel só visse como uma única 

possibilidade o processo de migração para São Paulo tendo como possiblidade de se 

instalar na casa de seu Irmão. 

 O que me causa um pouco de desconforto as narrativas do Sr. José em uma fartura 

dentro de sua casa, o que me levanta uma questão o que ele coloca como fartura? será que 

ele coloca como fartura o fato de não passar fome?  Ou se por existir um ambiente com 

confortáveis condições econômica?  Hebe de Mattos (2004) problematiza o como para 

muitas famílias negras era importante construir uma boa reputação para manter o respaldo 

dentro de suas redes de influencias, o que ela caracteriza de um “pequeno poder”, mas 

sendo um possível.  

Voltando aos anos imediatamente após a abolição podemos detectar 

alguns outros elementos da experiência dos libertos que permaneceram 

no meio rural, dentre os quais alguns aspectos culturais, como a busca 

de regularizar formalmente suas relações familiares, de enfatizar o 

poder paterno de construir uma imagem positiva enquanto trabalhador, 

traduzida na idéia de ‘boa reputação’ estão entre os mais importantes 

(RIOS; MATTOS,2004,p. 183).  

 

Partindo da reflexão das autoras analiso que ele deve colocar como fartura é o fato 

dele não passa fome do que uma fartura e de uma tentativa de distanciamento de um 

passado pobre na positivação da imagem de seu pai como homem trabalhador e provedor, 

o que vejo também na postura de Sr. Manuel pois, na primeira entrevista ele não deixa 

muito claro o conflito com o seu pai, outro fato que devem ser levantado é que 

possivelmente estejam amenizando as narrativas pelo o fato que o entrevistador  ser o seu 

familiar.  

Ao decidir ir para São Paulo com um amigo caminhoneiro senhor Manuel se 

depara com a frustação de não consegui encontrar o seu irmão Nedino a princípio, só 

localizando-o já de maior, quando tinha dezoito anos de idade. Desabrigado foi orientado 

a morar em um abrigo, passando um curto período de tempo nesse local. Até que um certo 

dia o abrigo recebeu uma visita, Leonor Mendes de Barros, esposa do político Ademar de 

Barros23 que procurava um menino para capinar a sua chácara em Osasco: 

 
23  Ademar de barros foi um político que atuou politicamente no Estado de São Paulo entre os 

anos de 1930 a 1969. 
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ai foi na época eu fiquei uns três dia lá nesse abrigo, ai a mulher 

de Ademar passou, me alembro como hoje no carro que chamava 

um aero wilis, um  aero wilis , ai ela parou lá e perguntou assim:   

ô meu filho você é de onde ? eu digo : eu sou da Bahia. E tu faz 

alguma coisa ? e sua família seu pai, sua mãe  como é que é ? ai 

falei assim: meu pai é trabalhado vim de roça não tenho estudo, 

e... e a gente só capinava de inchada e plantava milho feijão e 

corria só atrás das cabras, ai ela falou assim: e seu levar você para 

lá, éh arruma para chácara para você capirna, você capirna ? eu 

falei eu carpino!24 

 

  Após o jovem  Emanuel, ter apresentado os seus talentos com o trato da terra foi 

contratado pelo político, trabalhando de caseiro na sua chácara por toda a sua 

adolescência, quando completou a maioridade foi trabalhar na construção civil Fontes 

(2008) relata que o trabalho na construção civil é a primeiro passo para que o migrante 

entre para outros setores e procure formas mais rentáveis de acumular renda, o que 

também foi a motivação inicial no caso de seu Emanuel, porém não foi a sua primeira 

fonte de renda, mais foi a sua principal.  

Até se consolidar na carreira como marceneiro25 se empregou foi que se empregou 

como trabalhando de segurança, comerciante, entre outros serviços não relatado na 

entrevista, mas que resume na fala dele que “trabalhei de tudo”26 que é uma exagero 

linguístico, por ser impossível trabalhar com todos os serviços que era disponíveis a 

época, mas conseguem expressar o quanto ele teve que diversificar as suas áreas de 

trabalhos para poder manter uma renda.  O trabalho na construção civil é marcado pelas 

Empreitadas, que é um serviço que a grande maioria dos trabalhadores inicia com prazo 

para o seu fim, os deixando sempre a risco para o próximo emprego, não encontrando 

vaga na construção civil se faz necessário arrumar outras formas de rendas.  

Mesmo nesse tempo a demanda por emprego, na época eram fartas  segundo dados 

do colhido pelo IBGE  no ano de 1976 a taxa de índice de desemprego beirava a 1,8% 

com crescimento do PIB chegando a 10,2%27 sobre esse fato meu entrevistado relata a 

sua impressão sobre a época: “o bom da aquela época, ruim só era que migrante 

 
24 Fragmento retirado da entrevista com o Sr. Emanuel.  
25 Informação retirada da sua certidão de casamento.  
26 “de carpinteiro aí depois encarregado de carpinteiro e já trabalhei também de... de vigia a 

noite por poucos dias” trechos retirados da entrevista. 
27 Informação retirada da monografia de Daniel Amorim, estudante de economia que faz um 
levamento sobre o desemprego a partir de 1970 até o início dos anos 2000.  
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nordestino sofria com preconceito, mas era um lugar muito bom para trabalhar era só ter 

força para trabalhar”28 na década de 1970 são Paulo passava pelo o milagre econômico 

onde as taxas de empregos estavam altíssimas e foi o momento da vida de Sr. Emanuel 

mais fez dinheiro tanto no trabalho na construção civil, como no início da abertura de sua 

granja. Mas antes de falamos dos granja é necessário apresentar a dona da granja, ou pelos 

menos o que aponta as documentações29 de D. Argemira.  

 

Trajetória de D. Argemira 

Dona Argemira da Paixão Santiago, filha de trabalhadores rurais negros, nono filho de 10 

filhos que seus pais tiveram, desses 10, tendo só 4 filhos, hoje residente no centro do município 

de Santo Estevão tem 70 anos, Alfabetizada no momento que realização da entrevista, aposentada 

como lavradora e tem como fé o protestantismo assembleano. Divide o seu tempo entre cuidar da 

casa e se dedicar a atividades religiosas. quando perguntada como era a sua vida antes de Casar e 

viajar para São Paulo ela responde:  

 

Minha juventude... foi sempre trabalhando para ajudar a minha mãe! foi 

sempre trabalhando para ajudar a minha mãe... que ela não tinha 

condições. Meu pai ele... ( é pra falar né o testemunhu) meu pai sempre 

bebia, ele bebia ele caia ela buscava, minha mãe sempre foi uma pessoa 

boa, você entedeu ? ele ia atrás de noite levantava da cama e ia buscar, 

meu pai caído no mato. 

Irmão tive seis irmão! Não... dez! mas morreu três e sobreviveu seis... 

26 anos... sim... 26 anos. 

Nois casamos aqui na prefeitura, daqui de Santo Estevão. o casamento 

foi na prefeitura de Santo Estevão. 

Não... foi graças a Deus que toda a vida eu gostei de trabalhar eu gostei 

de trabalhar eu o ajudava bastante também, quando tive as crianças e 

botava um do lado outro de outro as três crianças e trabalhava! Vivia 

trabalhando.30 

 

Vem o caso apresentamos a Dona Argemira, que em sua entrevista informou que 

é trabalhadora rural que tem sua trajetória de vida toda marcada pelo trabalho na roça, e 

no sustento de sua mãe que estava muito doente e seu pai que sofria com Alcoolismo, elas 

e os seus irmão eram responsável por trabalhar plantando para o próprio sustento. Dona 

Argemira é natural de Santo Estevão, nascida no povoado que conhecemos hoje como 

 
28 Fragmento da entrevista de Sr. Manuel. 
29 Em uma carteirinha do sindicato do comerciante varejista de gênero alimentícios de São 
Paulo, D. Argemira aprece como titular    
30 Fragmentos retirado da entrevista com D. Argemira. 
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Fazenda Sítio, na sua certidão de casamento informa que ela residia na Fazenda quebradas 

e que a sua profissão era lavradora.  

Dona Argemira suprime parte da sua juventude ligado as suas diversões, em 

nenhum momento da entrevista ela relata que ia em festas, sempre afirmando que a sua 

vida toda só fez trabalhar, informação que aparece no Relato do Sr. José: “D. Argemira 

era minha amiga! Ia... sair de festa direto! Dia de sábado, domingo... quando eu vinha de 

São Paulo para cá, né! Mas... a gente sair direto, saia quase todo os dias, ela e monte de 

menina que nem lembro mais o nome... as irmãs dela os pessoal que tinha ai” 

(SANTIAGO, 2020). suponho que a omissão sobre essas informações deve-se a 

atualmente ela ser protestante e na reconstrução de sua memoria essas experiências não 

tenha mais tanto significado.   

Ela relata que conheceu primeiro a família de Sr. Manuel, que a mão dele gostava 

muito dela e os irmão eram seus amigos:  

Eu conhecia através que eu vivia com a mãe... dele sempre ian na 

casa da mãe dele ia...  brim...ian ajudar... vivia com os povo dele 

sempre nois ian lá e brincava tudo juntos eu, Terreza, Carmosa... 

Lurdes, Zé, quando era solteiro, o finado Garso, Carmerino, era 

no tempo que tinha os meninos dentro de casa (SANTIAGO, 

2019). 

 

Ela informa que o casamento foi incentivado pela a mãe dele que gostava muito 

dela, essa afeição da mãe do Sr. Manuel estava muito ligada ao comportamento prestativo 

que D. Mira, sempre apresentou a ela, fato ressaltado pela própria entrevistada: 

Não... foi traves da família dele, da mãe né! Esse casamento foi 

mais assim... que a mãe dele gostava tanto de mim, ai ela 

isentivou esse casamento, ela gostou de mim do meu jeito  da 

minha maneira de viver da minha maneira de andar e ela sempre 

ver os casamentos quando era as mães que queria que eu casasse 

com os filhos dela, todas as mães gostava de mim... 

(SANTIAGO, 2019). 

 

Em nenhum momento da entrevista D. Argemira relata que existiu um interesse 

romântico pelo o Sr. Manuel, sendo o casamento justificado pelo o gosto familiar do quer 

por algum encanto romântico de ambas as partes. Segundo a sua certidão de casamento31 

a cerimônia foi realizada no dia dezesseis de março de mil novecentos e setenta e sais na 

 
31 Informação retirada de sua certidão de Casamento. 
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comarca de Santo Estevão no cartório de registro civil pessoas naturais. Logo após o a 

consumação do casamento ela viajou para São Paulo32. “Foi de ônibus! Foi para São 

Paulo... Aqui no triângulo”33 

Narrativas Cruzadas 

Bom! Quando eu cheguei lá em São Paulo era muito bom! Só que 

quando a gente chegou em São Paulo lá ele tinha a casa, só a casa depois 

que ele foi comprando as coisinhas e botando dentro de casa.  E nois 

não tinha... assim água para beber, nois não tinha agua. “soutro”.... 

“nois” pedia, assim, agua na casa “soutro” buscava no “bardinho” na 

cabeça trazia o “bardinho” pra casa pra quando ele chegasse de noite 

beber e tomar “banhe”. 

Morava na villa Prel, é vila Prel!  até hoje tem a casa da vila Prel, ta lá. 

No mesmo lugar onde a gente morava tá lá a casa tá lá. De junto do 

mercado Sé onde tem aqueles apartamentos, entendeu? 

Cuidava de casa! Toda vida...ele assim, não trabalhava fora, nunca... 

trabalhei para ajudar ele sempre... em granja; trabalhei em granja, mas 

ele lá no jardim Macedônia trabalhava em casa, assim... buscava assim 

carne, carne de ... de vaca uma vez de vaca. Eu ajudava ele em casa, em 

casa ajudava na granja entendeu? Trabalhando mais ele pelando frango 

na granja no Macedonia “nois” fizemos” (SANTIAGO, 2019). 

 

Antes de se casar com Sr. Emanuel, nunca tinha saído de Santo Estevão, sua 

trajetória de migração para São Paulo se inicia com o seu casamento, seu trabalho, que 

eram antes predominante rural e relacionado aos afazeres domésticos e do trato com a 

terra, passou a se concentrar somente nos afazeres domésticos, sem isso significar que 

ocorreu uma mudança total das antigas práticas e hábitos rurais, mas que a organização 

da vida no espaço urbano forçou que ela adequasse as suas práticas de trabalho à cidade.  

Outro ponto importante a ser destacado o quanto a entrevista faz questão de 

afirma-se como Dada de casa, cuidava de casa! Toda vida...ele assim, não trabalhava fora, 

nunca... 34. O status de dona de casa para uma migrante é muito importante para essas 

mulheres, pois existe uma desvalorização do trabalho doméstico (ANGELIN, 2012), 

 
32  Fragmento retirado da entrevista de Sr. Manuel:  [...] cheguei aqui... com mês arrumei a D. 

Mira aí, mandei dinheiro, mandei roupa casar e tudo. Casei em trinta dias por tudo isso foi de 

raiva que eu estava com a outra[...] 
33 Fragmento retirado da entrevista com D. Argemira. Rua de Santo Estevão que é cortada pela 

BR 116. 
34 Fragmentos retirado da entrevista de D. Argemira.  
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então se faz necessário afirma como Dona de casa ligado aos afazeres domestico e 

cuidado com os filhos.  

A nova experiência urbana desembocou no fato de que Dona Argemira precisou 

adaptar-se para a sua sobrevivência cotidiana, assim, o que era antes um meio de sustento 

e sobrevivência (a criação e o trato de galinha) se torna principal vetor de mudança 

econômica. Na criação de galinha para que o seu marido vendesse, a sua mão de obra é 

explorada para usufruto da sua renda pelo esposo, ao mesmo tempo que essas 

responsabilidades domésticas e recaia sobre ela. O casal abril uma granja no bairro do 

Jardim Macedônia35 local esse onde foi construído a sua granja. Consegui mapear uma 

nota fiscal de compra de uma chocadeira no ano de 1981 feita por senhor Manuel36.  

 

Figura 1 Carteirinha de Membros do Sindicato do comercio Varejista de 

Gênero Alimeticio de São Paulo de D. Argemira: 

 

Fonte: Ezequiel Santigo Gomes (2020). 

 
35 É um bairro que faz parte do distrito do Capão Redondo. 
36 anexo 
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Figura 2 Verso Carteirinha de Membros do Sindicato do comercio Varejista de 

Gênero Alimentício de São Paulo de D. Argemira. 

 

Fonte: Ezequiel Santigo Gomes (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ezequiel Santigo Gomes (2020) 

 

 

 

Figura 3 Carteirinha de Membros do Sindicato do comercio Varejista de Gênero 

Alimentício de São Paulo de Sr. Manoel. 
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Fonte: Ezequiel Santigo Gomes (2020) 

 

Em nenhum momento da entrevista ela se coloca como dona da Granja, mesmo 

que em uma carteirinha do Sindicatos de comerciantes varejistas de gêneros alimentícios 

de São Paulo ela aparece como titular da empresa.  Em sua fala ela fala que ajuda o seu 

marido na granja. ANGELIN (2012) ressalta que por muito tempo o trabalho das 

mulheres fora ligado a uma ajuda ao marido, principalmente para as mulheres das 

camadas populares. parece ser a forma como D. Argemira significado o trabalho na granja 

com o seu marido, sendo a sua principal função a de cuidar da casa e de sua família.  

A partir da entrevista D. Mira pode-se concluir que a migração é marcada pela 

trajetória do marido, criação dos filhos e as relações que ela estabeleceu com a vizinhança, 

principalmente mulheres por meio de trocas de favores com o cuidado com os filhos e a 

casa (ANGELIN, 2012). 

Eu mais D. Lola! Eu gostava de D. Lola... eu gostava de 

Margarida, as pessoas que gostava Margarida, D. Lola.... E! as 

pessoas sempre mais que eu gostava Fatima!  

‘Nois’ cuidava de casa! Toda vida eu cuidei de casa... toda vida. 

Mané trabalhava, assim no bar e eu cuidava de casa.  

Bem... tudo bem graças a Deus! Nunca andei... graças a Deus 

nunca briguei com ninguém em canto nenhum.  

Figura 4- Verso Carteirinha de Membros do Sindicato do comercio Varejista de 

Gênero Alimeticio de São Paulo de Sr. Manoel 
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Não! O povo lá em São Paulo eles... cuida cada um em sua casa 

sua vida. Eles na cuida da vida do outro Cuida da sua vida! 

(SANTIAGO, 2019).   

 

Nessa relatos pode notar como o que a partir da experiencia com o trabalho 

doméstico ela constrói laços de solidariedade por onde podem ocorrer ajudas mutuas.  

Paras as mulher que se desloca e não tem pessoas de seu antigo lá por perto, tendo como 

a sua principal rede social seu marido, e esse mesmo, trabalhar em um lugares muito 

distante de sua casa, foram as suas vizinhas  a sua principal rede de apoio quando o seu 

marido estavam no trabalho,  sendo elas fonte de apoio no auxílio no cuidado de seus 

filhos. 

Outro ponto a ressalta em sua entrevista é que ela percebeu em São Paulo a 

dimensão territorial em comparação com a sua cidade “Não! O povo lá em São Paulo 

eles... cuida cada um em sua casa sua vida. Eles não cuidam da vida do outro Cuida da 

sua vida!”37 nesse fragmento, ela que veio de uma região rural marcado pelas relações de 

parentescos se defronta com as relações cada vez mais interpessoais e do anonimato 

causado pela urbanização.  

Ao adentramos na relação do seu marido percebemos que é unida pelo o trabalho 

na granja, de onde veio sua mudança econômica. Quando perguntado a ela se gostava de 

morava em São Paulo Argemira responde: 

 

não! Chegando eu me sinto bem em qualquer lugar, você entendeu 

como é que é? eu me sinto bem em qualquer lugar. Só vim através desse 

problema que aconteceu com ele. Só isso... que acontece. Não dava para 

mim ficar. Ficaria lá! Ficaria, gostava de lá. Gostava de mais... 

gostaria...vim embora mesmo porque não deu pra ficar. Por causa do 

problema que aconteceu com ele (SANTIAGO, 2019). 

 

Já tendo consciência da resposta D. Argemira por conta de já ter feito a entrevista com 

ela. Desconfiando de sua resposta pergunto ao seu marido se ela gostava de residir em 

São Paulo, a procura de que ela pudesse argumentar alguma queixa dela quanto a morar 

lá, Sr. Manuel respondeu:  

 

Gostava... ela só veio de São Paulo por que o ladrão queria me 

pegar aí ela... ficou assustada, ficou assustada!  Ela não que ir...Se 

ela fosse na escola a turma está atrás dela se ela fosse para o canto 

dela. Ela ficou meia chocada depois desse tiro que levei... tem 

 
37 Fragmento da entrevista da entrevista de D. Argemira.  
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hora que fico mais coiso mas... quando eu tava pela essa vida aí 

ela me ajudou muito.... apois foi um sofrimento da porra em São 

Paulo. Trabalhei de mais em São Paulo, nossa senhora... 

(SANTIAGO, 2019). 
 

E as respostas deles acaba tendo narrativa parecidas, tendo principal motivo de ter 

voltado para a Bahia o tiro na perna que Sr. Manuel levou. Levando em conta o momento 

financeiro em que a família passava avalio que provavelmente seja essa motivação de seu 

retorno.  

Avaliado a narrativa dos dois posso concluir que com todas as dificuldades que 

foi se adaptar em São Paulo para os dois, Os meus personagens falam com Saudades do 

tempo e de como foi o processo por que como Flore (2010) ressaltas a importância do 

senso de pertencimentos desses sujeitos está para além da terra esta na relações que ela 

estabelecem com o lugar, mais importante também são as pessoas que elas constrói  

relações de solidariedades através do compartilhamento cotidiano.  Em suas falas forma 

todas marcas por ressaltar o quantos ele trabalhou em São Paulo. 

 Não romantizando as suas dores causadas por viver na periferia de São Paulo na 

década de 1960 a1980, a convivência a com a violência e falta de estrutura. Entretanto, 

ali não só existia dor, existiu sonho e vontades de mudanças socias, que a historiografia 

vem começando a retratar nas temáticas que versão sobre a migração.  

 Deve-se Tratar os sujeitos que ali habitou, e os que ainda habitam lá, personagens 

esses, que vem lutando contra o passado com as armas possíveis, para os meus 

personagens a armar possível foi usar da sua origem rural para ganhar o seu sustento, 

transformando o que era um modo de vida em renda,  

As periferias não surgiram com os migrantes nordestinos, mas eles foram grandes 

responsáveis pelo o crescimento delas, pretos e pretas despossuídos de terras sonhando 

por melhores condições de vidas foram quem também construíram São Paulo, mas não 

moraram, só lhes restando a periferia como forma de lutar com as alta especulação 

imobiliária que impactavam em perca  de parte significativa dos seus salários 

(KOWARICK 1979) 38..  

Esse trabalho não consegue da conta das diversas histórias, e nem pretendi, mas 

que esse seja o ponta pé inicial para pesquisas futuras. Sendo um primeiro passo para 

 
38 Kowarick (1979) para o autor morar na periferia era uma forma de reduzir o seu custo 

de vida, autor relata que que o preço dos alugueis chegavam a custar metade do salário 

de um trabalhador assalariado. 
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mapear como família negras lutaram por sua sobrevivência usando como mecanismo a 

migração na segunda metade do século XX.  

 

Considerações Finais 

 

Esse é um trabalho que mais deixa dúvidas do que lhes trazem conclusões, mas 

ensaia algumas reposta sobre a migração de retorno e suas justificativas. Nem sempre a 

migração é determinada pelas motivações estruturais, Sr. Manuel sai de sua casa pelo o 

desentendimento com o seu pai e D. Mira só migra por um acaso da frustração amorosa 

de Marido e um repentino casamento arranjado.  

O que vem ao caso de falamos sobre a migração de retorno, pois a volta deles para 

a Bahia não se dá por não conseguirem se adaptar economicamente e territorialmente  a 

cidade de São Paulo, pelo o contrário, o momento que eles retornaram, segundo os seus 

relatos, foi no melhor momento financeiro, devido ao crescimento econômico da família. 

O que chamar atenção das vizinhanças que moravam nas periferias do Capão Redondo 

região que tinha, e ainda continua tendo fortes demarcadores de desigualdade social. 

Devido a tensões com delinquentes da região fizeram com que assustasse sua mulher, que 

o convencesse a Sr. Manuel retornar para Bahia.  

O distanciamento histórico nos permite ver que que resposta sobre eles se sentirem 

pertencentes ao lugar para onde migrou vai depender do momento histórico que eles estão 

vivendo, provavelmente se perguntássemos na década de 1980, quando moravam em São 

Paulo, antes do incidente, se queriam voltar para Bahia, provavelmente responderiam que 

não.   

Outro ponto que esse trabalho traz como resultado é a significação da experiência 

de trabalho urbana passa por suas lentes rurais de organizar os espaços urbanos. Não 

quero dizer que a experiência urbana não transformou a sua forma de pensar o mundo e 

atuar nele, não tanto, migração para a cidade não significa somente querer adequa-se a 

ela, mas de por meio dela construir formas continuidade do modelo de vida rural Menezes 

(2006). Em todos os momentos da entrevista as falas giravam em tornos do modelo de 

vida Rural, plantar e vende o que planta, e retratava uma São Paulo não tão Urbana.  

O que faz com que a família mude de vida não foi a incorporação ao trabalho 

urbano de Marceneiro, em que Sr. Manuel trabalhou, mas a pequena empresa de abate de 
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frango que era chefiado por sua mulher e os investimentos dos lucros da empresa da 

família em imóveis39. 

E por fim, chegamos no desfecho desse artigo, que analisar trajetórias como uma 

experiencia de continuidade do pós-abolição, baseada nas leituras da autora Hebe Mattos 

(2004) sobre o pós-abolição percebi que nas suas memorias de infância dos entrevistados 

tem muitas proximidades com experiencia vivida pelos os objetos de estudo pela autora. 

Principalmente quando relatam a suas experiencias rurais vivenciada por D. Argemira 

batem muito com as narrativas das primeiras gerações de libertos estudada pela autora.  

Nesse ponto, a analises de trajetória de migrantes negros podem ser de muita 

validar para elucidada os caminhos trilhados na lutar por cidadania das famílias negras na 

segunda metade do século XX, sendo a migração um dos caminhos percorridos por elas. 

Como D. Argemira bem pontua: então... o que faço... e a pró também da minha família, 

para ajuda a minha. Pra não ver a família passar necessidade. “Porque se minha família 

passar necessidade eu tou sofrendo, se minha família me sofrer tou sofrendo também 

(SANTIAGO, 2019)”. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

AMORIM, Dinaldo de. O desemprego no Brasil a partir da década de 1970: uma análise 

na perspectiva do sistema-mundo. UFSC. Florianópolis, 2005 Disponível em: 

http://tcc.bu.ufsc.br/Economia295579.pdf Acesso em: 29/04/2020. 

ANGELIN, Paulo Eduardo. Mulheres migrantes no contexto das fronteiras de gênero e 

arranjos familiares. 255 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Federal 

de São Carlos, 2012. 

BARBOSA, Andréa da Rocha Rodrigues. A História (quase) Secreta: Sexualidade 

infanto-juvenil e crimes sexuais na cidade de Salvador (1940-1970). Sagga, 1. ed. 

Salvador: 2019. 

BRITO, Fausto. A transição para um novo padrão migratório no Brasil. Textos para 

discussão. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2015. Disponível em: 

 
39 Encontrei algumas documentações de contrato particular de promessa de cessão e 
transferência de direito de venda e compra, todos datado dos a partir dos anos 1980 no Jardim 
macedônia, mesmo bairro que tinham uma empresa.   

http://tcc.bu.ufsc.br/Economia295579.pdf
http://lattes.cnpq.br/8435059295729972
http://lattes.cnpq.br/8435059295729972


45 
 

https://www.cedeplar.ufmg.br/publicacoes/textos-para-discussao/textos/2015/790-526-

a-transicao-para-um-novo-padrao-migratorio-no-brasil. Acesso em 08/12/19 

CARMO, Ana Rosa da Silva; CARMO, Edna Marta Pereira do CARMO, Eleneildes 

Souza do. et al. Aspectos Gerias do Município de Rafael Jambeiro- Bahia, Nossas Raízes, 

2013. Disponível em: http://nossasraizesrj.blogspot.com/2013/04/aspectos-gerais-do-

municipio-de-rafael.html. Acesso em: 08/08/2019.   

Chauí, Marilena. Apresentação: os trabalhos da memória. In BOSI, E. Memória e 

sociedade: lembranças de velhos. Companhia das Letras. São Paulo (1987). 

COLLINS, Patrícia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica 

do pensamento feminista negro. Soc. estado., Brasília, v. 31, n. 1, p. 99-127, 2016 

DORNELAS, Sidnei Marcos. Migração de retorno. O que é isso? Travessia - Revista do 

Migrante, 1995. Disponível em http://revistatravessia.com.br/menu/apresentacao, Acesso 

em: 07/11/19. 

DURHAN, Eunice. A caminho da cidade: a vida rural e a migração para São Paulo. São 

Paulo. Perspectiva, 1978. 

ESTRELA, Ely Os Sampauleiros: cotidiano e representações São Paulo, EDUC-Editora 

da PUC 2003. 

FERREIRA, Marieta de Moraes. História, tempo presente e história oral. Topoi, Rio de 

Janeiro, dezembro 2002, Disponível em: http://www.uel.br/cch/cdph/ 

arqtxt/Historia_tempopresenteehistoriaoral.pdf  Acesso em: 28/04/2020 

FLORES, Lara Sara María, Migraciones de trabajo y movilidad territorial. México: 

Conacyt e Miguel Ánghel Porrúa, 2010. 

FONTES, Paulo Roberto Ribeiro. Comunidade operaria, migração nordestina e lutas 

sociais: São Miguel Paulista (1945-1966). 2002.Tese (doutorado) - Universidade 

Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Campinas, SP. 

Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/280752>. Acesso 

em:  20 set. 2019. 

GARCIA, Afrânio Raul Junio. O Sul: caminho do roçado: estratégias de reprodução 

camponesa e transformação social. Brasília: Editora Marco Zero: Universidade de 

Brasília e CNPq, 1989. 

 GOFF, Jacques. “O tempo de trabalho na crise do século XIV: do tempo medieval ao 

tempo moderno”. In: LE (1979).   

https://www.cedeplar.ufmg.br/publicacoes/textos-para-discussao/textos/2015/790-526-a-transicao-para-um-novo-padrao-migratorio-no-brasil
https://www.cedeplar.ufmg.br/publicacoes/textos-para-discussao/textos/2015/790-526-a-transicao-para-um-novo-padrao-migratorio-no-brasil
http://nossasraizesrj.blogspot.com/2013/04/aspectos-gerais-do-municipio-de-rafael.html
http://nossasraizesrj.blogspot.com/2013/04/aspectos-gerais-do-municipio-de-rafael.html
http://revistatravessia.com.br/menu/apresentacao
http://www.uel.br/cch/cdph/%20arqtxt/Historia_tempopresenteehistoriaoral.pdf
http://www.uel.br/cch/cdph/%20arqtxt/Historia_tempopresenteehistoriaoral.pdf


46 
 

GOMES, Flávio dos Santos. "No labirinto dos rios, furos e igarapés": camponeses negros, 

memória e pós-emancipação na Amazônia, c. XIX-XX", História Unisinos, v. 10, n. 3 

(2006). 

KOWARICK, Lucio. A Espoliação Urbana. Coleções Estudos Brasileiros: v. 44. Rio de 

Janeiro:   Paz e Terra. 1979.  

MATTOS de Castro, Hebe Maria O pós-abolição como problema histórico: balanços e 

perspectivas Topoi (Rio J.) vol.5 no.8 2004, Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/2237-101X005008005. Acesso em: 09/02/2020. 

MENEZES, Marilda Aparecida. Redes e enredos nas trilhas dos migrantes. Um estudo de 

famílias de camponeses –migrantes. RJ: Relume Dumará, JP: Ed. UFPB, 2002. 

MENEZES, Marilda Aparecida; SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Migrações rurais 

no Brasil: velhas e novas questões, UDESC. 2006. Disponível em: 

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1416/migracoes_rurais_no_brasil_velha

s_e_novas_questoes.pdf. Acessado em 20/03/2019.  

MENEZES, Marilda. Aparecida.  Migrações: implicações passadas, presentes e futuras: 

Migrações e Mobilidades: Repensando Teorias, Tipologias e Conceitos -Oficina 

Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 21-41.  

MENEZES, Marilda. Aparecida. “Da Paraíba prá São Paulo e de São Paulo prá Paraíba” 

[migração, família e reprodução da força-de-trabalho]. M. Phil. thesis. Campina Grande: 

Universidade Federal da Paraíba, 1985.  

MENEZES, Marilda. Aparecida. Questionamentos às categorias migrantes de retorno e 

migrante, Cadernos de Ciências Sociais, nº. 3, p. 47-51, 1992.  

OLIVEIRA, Carlos Alberto Quem é do mar não enjoa: Memória e Experiências de 

Estivadores do Rio Grande/RS (1945-1993) - Tese de Doutorado. PUC/São Paulo, 2000. 

RIOS, Ana Maria; MATTOS, Hebe Maria. O pós-abolição como problema histórico: 

balanços e perspectivas. Topoi (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 5, n. 8, p. 170-198, 

SARMENTO, Walney Moraes, Nordeste, a Urbanização do Subdesenvolvimento. Front 

Cover. Mercado Aberto, 1984. 

SILVA, Maria Aparecida Moraes. Destinos e trajetórias de camponeses migrantes. In: 

Anais VIII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Vol. 3. ABEP, pp.161-77, 1992  

SINGER, Paul. Migrações internas: considerações teóricas sobre o seu estudo. In: 

Economia política da urbanização. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1976. 

https://doi.org/10.1590/2237-101X005008005
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1416/migracoes_rurais_no_brasil_velhas_e_novas_questoes.pdf
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1416/migracoes_rurais_no_brasil_velhas_e_novas_questoes.pdf


47 
 

SOUZA, Sônia Maria de. Terra, família, solidariedade... estratégias de sobrevivência 

camponesa no período de transição - Juiz de Fora (1870-1920). Tese de doutorado. 

História. Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2003. 

THOMPSON, Afora Paul. voz do passado – história oral. São Paulo: Paz e Terra, 1992.  

VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André  and  GIAMBIAGI, Fabio. Determinantes do 

"milagre" econômico brasileiro (1968-1973): uma análise empírica. Rev. Bras. 

Econ. [online]. 2008, vol.62, n.2, pp.221-246. Disponível 

em:  https://doi.org/10.1590/S0034-71402008000200006. Acesso em: 27/04/2020 

WOORTMAN, Klaas. Migração, família e campesinato. Revista Brasileira de Estudos de 

População, January-June1990, p. 35-51, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VELOSO,+FERNANDO+A.
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VILLELA,+ANDRE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GIAMBIAGI,+FABIO
https://doi.org/10.1590/S0034-71402008000200006


48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



49 
 

 
 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 



52 
 

 

  

 


