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Resumo: O trabalho aqui propostotem por objetivo refletir acerca das migrações 
contemporânease suas reconfigurações, tendo como parâmetro as reestruturações 
laborais da agroindústria canavieira paulista na última década.Apresento os 
deslocamentos laborais oriundos de Estados da região Nordeste brasileira para o 
trabalho agrícola nos canaviais de São Paulo enquanto um processo social 
historicamente consolidado, apontando mudançassignificativas em função deuma 
novadinâmica produtiva desta agroindústria. Interessadiscutirneste novo contexto – 
a partir dos valores e símbolos correntes entre os migrantes –as finalidades 
materiais e simbólicas das práticas migratórias direcionadas para esta região. 
Discuto a importância que os rendimentos estáveis obtidos a partir do trabalho nos 
canaviaisassumem nos projetos de vida dos agentes que empreendem tais práticas 
– em contraposição àqueles obtidos com o trabalho na terra no sistema de parceria 
em suas localidades de origem –constituindo-se como via de acesso para a 
aquisição da casa própria e bens de consumo. Por fim, estabeleço vínculos entrea 
casa própria e a constituição de novos núcleos familiares, e discuto a sustentação e 
ou atualização de relações sociais a partir dos bens de consumo adquiridos. Para a 
apreensão deste cenário desde a ótica dos sujeitos concretos envolvidos tomo as 
redes sociais como categoria analítica, colocando em relevo o ponto de vista dos 
agentes como produtores de sentidos e relações. O universo empírico da análise 
toma por base um município paulista inserido naeconomia sucroalcooleira da região 
de Ribeirão Preto/SP, maior polo nacional de produção e de açúcar e álcool. 
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Introdução 
 

Desde meados da década de 1980 os municípios que estão inseridos na 

economia canavieira do Estado de São Paulo constituem-se enquanto destinode 

trabalhadores que, oriundos de outros Estados, especialmente da região Nordeste 

brasileira, dirigem-se para o trabalho agrícola nas usinas.  

 As dinâmicas migratórias são processos sociais historicamente consolidados 

entre grupos de diversas regiões e marcam os espaços sociais no país de forma 

mais intensa há pelo menos um século. Percebidas como opção de acesso ao 

mercado de trabalho e de concretização de projetos individuais e familiares, as 

práticas migratórias comumente condensam-se em torno da categoria “melhorar de 

vida”, que é a forma usual e abrangente em torno da qual se expressam o desejo e a 

escolha de deslocar-se (DURHAM, 2011).  

 Considerando-se os fatores de ordem econômico-estrutural, tais práticas têm 

suas raízes históricasno desenvolvimento de um mercado de trabalho urbano-

industrial no Sudeste do país, ocasionando durante todo o século XX um intenso 

deslocamento populacional (SINGER, 1976; DURHAM, 1979; GARCIA JUNIOR, 

1989). Vinculam-se, ainda, ao chamado processo de modernização da agricultura 

brasileira que, privilegiando o modelo da grande produção agroindustrial, colocou 

entraves para a permanência no campo e fez emergir com maior intensidade a figura 

do trabalhador assalariado rural1. Os deslocamentos migratórios constituem, 

portanto, para uma grande parcela da população das áreas rurais brasileiras uma 

experiência histórica (MENEZES, 2009).  

 No Estado São Paulo, a consolidação de um mercado de trabalho rural tem 

na agroindústria canavieira da região de Ribeirão Preto sua expressão mais sólida. 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990 esta região constituiu-se como um grande 

polo de atração migratória para amplos contingentes populacionais. Se durante a 

década de 1980 para esta área se dirigiam trabalhadores oriundos dos Estados de 

Minas Gerais e Bahia (SILVA, 1999) a partir dos anos de 1990 acentua-se a 

presença de trabalhadores dos Estados do Nordeste brasileiro2, em sua maioria de 

áreas rurais destas localidades.  

                                                 
1
 Para compreensão do processo de modernização da agricultura brasileira e os elementos de ordem 

econômica e política que contribuíram para a formação do assalariamento rural, conferir Graziano da 
Silva (1980); Silva (1999); Stolcke (1986); Ricci (1999).  
2
 Para o caso aqui tratado é marcante especialmente a presença de migrantes do Estado do 

Maranhão. 
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A vinda para “São Paulo”3 congrega uma diversidade de projetos e 

expectativas de obtenção de uma condição de vida mais digna do que aquela que 

podem acessar em suas localidades de origem, sendo percebida como alternativa 

para contornar a escassez dos rendimentos por lá obtidos.  

Deste modo, as práticas migratórias foramconsideradas enquanto estratégia 

para a reprodução social de uma condição camponesa (GARCIA JR., 1989; 

MENEZES, 2002; WOORTMAN, 1990), formas de acesso a trabalhos remunerados 

que podem possibilitar em alguns contextos a passagem de uma condição de 

morador ou parceiro a pequeno proprietário – modificando-se assim a condição 

social diante da terra – ou mesmo suprir as necessidades de pequenos proprietários 

que enfrentam dificuldades para manterem esta condição.  

 Na última década, o trabalho nos canaviais paulistas passou por uma intensa 

reconfiguração, com destaque para a mecanização da atividade da colheita manual 

de cana de açúcar. Em sua maioria os trabalhadores que se dirigiam para o trabalho 

nas usinas inseriam-se nesta atividade,que tinha como principal característica o uso 

intenso de mão de obra e a temporariedade – as chamadas “safras da cana” –, o 

que condicionava a permanência temporária dos trabalhadores nos municípios 

paulistas.  

Para este trabalho, fundamento-me em pesquisa realizada com informantes 

residentes em Santa Lúcia, pequeno município paulista inserido na economia 

canavieira regional, em um bairro específico cujo nome é Nova Santa Lúcia, e que 

tem como principal característica ser formado principalmente por moradores mais 

novos na cidade, oriundos de outras localidades. 

Considerando que este cenário transformado do trabalho nos canaviais 

paulistas reconfigura os processos migratórios na região, ele compõe aqui o pano de 

fundo para a discussão que apresento. Baseando-me natemática mais geral sobre 

mobilidades e trabalho, amplamente abordada por uma gama de estudiosos de 

variadas áreas, que compõem um mosaico de perspectivas e matizes de análise 

sobre os trabalhadores que se deslocam para o “Sul” ou para “São Paulo”, o objetivo 

                                                 
3“São Paulo” é a forma pela qual nossos entrevistados referem-se aoSudeste brasileiro; todas as 
cidades que compõem o estado de São Paulo são indiscriminadamente tratadas com esta referência, 
de maneira muito próxima ao “Sul”, termo analisado por Garcia Jr. (1989) em pesquisa com os 
migrantes paraibanos em meados da década de 1970.A vinda para São Pauloé sempre permeada 
por expectativas baseadas na ideia de melhoria, de progresso, de evolução em relação às condições 
e ao modo de vida de suas localidades. Tais elementos são próprios à cultura migratória destes 
grupos, que compartilham de uma espécie de “moral de êxito” associada aos deslocamentos. 
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aqui é apresentar os sentidos e as finalidades das práticas migratórias para os 

sujeitos que, vindos de outros estados,dirigiram-separa os canaviais de São Paulo 

na última década4.  

 

O trabalho em “São Paulo”: transformações na produção canavieira  
 

No meio rural paulista e, em especial na região nordeste do Estado de São 

Paulo, é amplamente observável o modelo hegemônico de desenvolvimento adotado 

para a agricultura brasileira. Caracterizado, sobretudo, pela concentração da 

propriedade da terra e pela integração da produção agrícola às cadeias produtivas, 

financeiras e comerciais globais, este “território do agronegócio” é uniformemente 

coberto pela imensidão verde dos canaviais que se espraiam por todas as porções 

do Estado.  

A produção canavieira nesta região consolidou-se há pelo menos três 

décadas e seu desenvolvimento sempre contou com amplos subsídios 

governamentais. Desde sua expansão em São Paulo, que remonta a meados da 

década de 1950, este setor produtivo passou por várias fases de desenvolvimento, 

consolidando-se na década de 1970, muito em função dos investimentos advindos 

do PROALCOOL5.  

Já no início dos anos 2000 uma retomada fundamental de crescimento no 

setor assemelhou este novo ciclo aos tempos do programa governamental de 1975, 

proporcionada novamente por subsídios que tiveram como resultado a expansão e 

modernização tecnológica da produção. Os chamados biocombustíveis tornaram-se 

chave para uma nova “diplomacia do etanol” e sob muitos aspectos, erigiu-se um 

“novo” setor: na gestão, passa-se das “famílias aos acionistas”6; no campo da 

representação dos interesses empresariais, consolida-se a União Nacional de Cana 

                                                 
4
 As entrevistas foram realizadas entre os meses de março e agosto de 2015 com trabalhadores que 

iniciaram seus deslocamentos para a região nos anos 2000 e que se estabeleceram no referido 
município.  
5
 A regulamentação do setor canavieiro adquiriu novas bases a partir da criação do PROALCOOL – 

Programa Nacional do Álcool, em 1975. A origem deste programa está vinculada à queda nas 
cotações internacionais do açúcar, verificada a partir de 1973 tendo como objetivo um incremento da 
produção de álcool. Em âmbito internacional a alta do petróleo também fez com o que o álcool se 
tornasse uma alternativa energética para o momento de crise. Os recursos fartos oferecidos pelo 
Estado brasileiro dinamizaram a produção no estado de São Paulo, que expandiu sobremaneira a 
área cultivada com cana e a produção do combustível.  
6
 Cf. Mundo Neto (2012). 
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de Açúcar (UNICA); no processo produtivo introduzem-se tecnologias que 

reconfiguram profundamente o labor nos canaviais.  

Tendo em vista que a introdução de tecnologias produtivas teve como 

contrapartida a redução de trabalhadores empregados, a este cenário somaram-se 

iniciativas governamentais e empresariais para “qualificar” os trabalhadores para o 

uso destas novas tecnologias.  Programas empresariais de qualificação profissional 

que carregam nomenclaturas como as de “Cana Limpa” 7, ou “Renovação” 8 – 

complementadas por arranjos tais como o Protocolo Agroambiental (2007) e o 

Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana de 

Açúcar (2008) – contribuíram para a construção da imagem que se desejava 

consolidar, qual seja: a de uma produção nova e limpa em seus aspectos ambientais 

e trabalhistas, haja vista a redução das queimadas da cana de açúcar e a 

conseguinte substituição do trabalho do corte manual pelo corte mecanizado.  

Historicamente, a atividade do corte manual da cana de açúcar fora realizada 

por trabalhadores marcados por cíclicas trajetórias de deslocamentos entre os 

Estados do Nordeste brasileiro – não só, mas principalmente – e os municípios da 

chamada “Califórnia brasileira” – porção nordeste do Estado de São Paulo que tem 

como polo principal a cidade de Ribeirão Preto. 

Tais práticas migratórias para o trabalho nos canaviais paulistas vieram 

paulatinamente reconfigurando-se em função de uma nova dinâmica produtiva deste 

setor e a imagem dos grandes batalhões de trabalhadores manuais deslocando-se 

para o “eito”deu lugar a uma vultosa maquinaria que eliminou muitos postos de 

trabalho. Assim, a modificação dos fluxos migratórios na região forma parte da 

reestruturação deste setor que continuamente vem transformando os padrões 

anteriores de deslocamentos, já que o trabalho é a espinha dorsal da presença 

destes sujeitos nos municípios paulistas.   

Neste novo cenário há duas mudanças importantes a serem destacadas. A 

primeira delas refere-se à redução do número de trabalhadores empregados neste 

setor, em função da introdução de tecnologias poupadoras de força de trabalho. O 

avanço da mecanização na lavoura canavieira promoveu profunda mudança na 

composição da ocupação sucroalcooleira. Conforme aponta Baccarin (2014) o 

                                                 
7
 Cf. Pera (2011). 

8
 Cf. Salata (2013). 
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número de trabalhadores canavieiros formalmente ocupados em usinas de São 

Paulo reduziu-se em próximo de 84 mil entre 2007 e 2013, ou seja, em 47,1%.  

Não tenho como objetivo principal a explicação da natureza das forças 

sociais, políticas e econômicas que continuamente vem transformando o trabalho 

nas usinas, mas é importante destacar que as inovações tecnológicas deste setor se 

inseriram em um quadro mais amplo de reorganização do agronegócio no Brasil, 

especialmente durante os governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) e 

sustentaram-se através de processos de fusões, aquisições e transnacionalização 

deste setor produtivo. Enquanto um dos carros-chefe das exportações brasileiras, os 

investimentos neste setor possibilitaram a utilização dos recursos disponíveis para a 

modernização do parque produtivo e para a compra de maquinários agrícolas.  

Além dos recursos fartos, há ainda outro elemento a ser considerado quando 

se trata de abordar a introdução de progresso técnico nesta região. A assinatura 

pelas empresas paulistas do Protocolo Agro Ambiental, colocando metas para o fim 

das queimadas, atuou no sentido da aceleração da mecanização. Assinado no mês 

de junho de 2007, este arranjo institucional foi uma iniciativa do Governo do Estado 

de São Paulo juntamente com a UNICA, representante dos industriais produtores9.  

Além desta modificação, há outra que interfere sobremaneira na dinâmica 

migratória para esta região e diz respeito à mudança nos padrões de contratação da 

força de trabalho. Classificadas como “migrações permanentemente temporárias” 

(SILVA, 2005) por seu caráter de repetição todos os anos, trabalhar nas usinas hoje 

impõe outra dinâmica para as idas e vindas destes trabalhadores.  

Para aqueles que se mantém na atividade canavieira, há a necessidade de 

fixação na região, uma vez que os contratos de trabalho em sua maioria são 

realizados hoje não mais por safra, mas por tempo indeterminado. A figura do 

trabalhador sazonal, aquele sai de seu “lugar de origem” e passa os meses da safra 

nos municípios canavieiros paulistas dá lugar ao trabalhador que agora necessita se 

fixar nestes locais. Assim, há uma inserção diferenciada destes trabalhadores nestes 

municípios e uma reconversão de mobilidades espaciais e profissionais10.  

                                                 
9
 A assinatura indicou o aceite das usinas paulistas em antecipar os prazos legais para o fim da 

colheita de cana queimada. Como o processo de colheita manual sempre foi realizado através da 
queima prévia, a assinatura acelerou o processo de introdução de tecnologias.  
10

 Importante destacar que ao descrever tais mudanças de maneira ampla não tenho por intenção 
generaliza-las como realidade homogênea para toda a produção canavieira do Estado, pois há 
diferenças que dizem respeito à realidade regional e também às diferentes unidades produtivas

10
. No 
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Ao reconstruir as trajetórias de trabalho na região se pode notar como tais 

mudanças interferiram na dinâmica migratória e foram sentidas pelos trabalhadores. 

Como no início dos anos 2000, devido ao momento de pujança econômica do setor, 

a demanda por mão de obra ainda era considerável, todos tem em seu histórico de 

trabalho as “safras da cana”, período que condicionava sua permanência na cidade. 

Hoje, o município de Santa Lúcia não possui mais trabalhadores que executem o 

corte da cana manualmente e, por conseguinte, as contratações em caráter 

temporário não fazem mais parte da realidade do trabalho para quem costumava se 

dirigir ao local nestes períodos.  

 Esta nova configuração do trabalho condiciona a permanência destes 

trabalhadores na cidade por todo o ano e a volta aos estados do Nordeste ocorrem 

agora apenas no período das férias, para passar a festas com os familiares que lá 

ficaram. Implica também no movimento contrário, o da vinda de parentes para 

passarem temporadas nas casas dos filhos.  

Observo assim, neste contexto, a reconversão de mobilidades, tanto 

espaciais quanto profissionais11.Se considerados apenas os aspectos demográficos 

na definição da migração, pode-se considerar que a reconfiguração da mobilidade 

espacial  implicou num processo de migração definitiva para os trabalhadores que 

lograram se manter na atividade canavieira. Faz-se importante, assim, analisar quais 

finalidades as práticas migratórias assumem neste novo contexto de trabalho 

reestruturado.  

 

“Nas terras dos outros” 12: as práticas migratórias e a busca por autonomia  

  
Os processos migratórios fazem parte de dinâmicas complexas, constituídas 

por múltiplas determinações – políticas, históricas, econômicas, ambientais, etc. Se 

                                                                                                                                                         
entanto, no que toca à realidade de trabalho no contexto aqui analisado, são válidos os aspectos 
apontados.  
 
11

 Os trabalhadores que tiveram sua permanência nas usinas assegurada hoje são remanejados para 
outras funções que dão suporte ao processo agora mecanizado. A maioria dos trabalhadores que 
antes executava o trabalho no corte manual é remanejada para a função do rastelo; o trabalho no 
rastelo dá suporte ao trabalho das colhedoras mecânicas e consiste em reunir os restos de cana 
deixados pelas máquinas, evitando desperdícios. Outros trabalhadores, através do acesso a 
qualificação profissional, assumem vagas no manejo de equipamentos, assumindo a função de 
tratoristas.  
12

 A expressão é bastante utilizada entre os trabalhadores quando se referem ao regime de trabalho 
em parceria nos seus locais de origem. Utilizo em itálico neste trabalho as expressões dos 
entrevistados para diferenciá-las de outras citações. 
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faz necessário, assim, qualificar os inúmeros deslocamentos, haja vista que há 

tantos “tipos de migrantes” quanto de indivíduos ou grupos sociais envolvidos nos 

processos migratórios (HAESBAERT, 2004).  

Trato aqui, conforme apresentado,das migrações ditas “econômicas”, ou seja, 

daquelas vinculadas à mobilidade para e pelo trabalho. Quando se trata, assim, das 

movimentações destes grupos sociais, estas não devem ser compreendidas 

enquanto uma mobilidade realizada “por cima” – através da circulação de 

trabalhadores qualificados, por exemplo– mas sim de uma mobilidade feita desde 

baixo, já que me refiro a trabalhadores migrantes ditos “não qualificados” 13.  

Aqueles que chegam para o trabalho nos canaviais paulistas são 

provenientes em sua maioria dos espaços rurais brasileiros. As configurações 

socioeconômicas dos pequenos municípios de partida não permitem a estes 

trabalhadores obter rendimentos estáveis, colocando dificuldades para a reprodução 

de seus núcleos familiares. O traço comum a conformar suas trajetórias são os 

inúmeros e cíclicos deslocamentos, orientados através de redes sociais de 

parentesco, vizinhança e amizade. Constituem, por assim dizer, um “campesinato 

móvel”, que tem nas práticas migratórias estratégias para sua reprodução social.  

Contudo, ao tratar dos deslocamentos de grupos camponeses é preciso 

qualificar a que campesinato me refiro, haja vista sua composição heterogênea, 

expressa principalmente pela diversidade de situações sociais e vínculos com a 

terra. O campesinato brasileiro apresenta alguns traços distintivos que dizem 

respeito à instabilidade estrutural desta condição e à sua mobilidade espacial14. 

Assim, mais que apenas resultado de um processo que coloca dificuldades de 

reprodução em seus locais de origem, os deslocamentos espaciais muitas vezes 

possibilitam a continuidade de sua permanência nestes locais, possibilitando a 

reprodução de sua condição camponesa.  

                                                 
13

 Para falar sobre “mobilidade feita por cima” ou “desde baixo”, inspiro-me em Haesbaert (2004). A 
partir dos apontamentos feitos pelo autor depreende-se que os deslocamentos de executivos de 
grandes corporações transnacionais são realizados dentro de um circuito que tem seus riscos 
calculados e controlados, diferentemente dos “globalizados de baixo”, aqueles que, enquanto 
trabalhadores temporários e sem estabilidade, vivem viajando ou mudando de cidade em busca de 
emprego.  
14

Paoliello (1999) – inspirada em autores como Queiroz (1973) e Candido (1964) – fala sobre um 
“habitus de mobilidade” presente entre os camponeses, classificando-o como a expressão positiva 
deuma capacidade de reconstruir situações e redes de relações em condições objetivas adversas, 
mais do que fator causal de uma suposta sociabilidade esgarçada destes grupos. 
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Woortman (1990) já afirmara que os camponeses, além de produtores de 

alimentos, são “produtores” também de migrantes e migrar é condição para a sua 

permanência camponesa15. Considero características pertinentes à definição dos 

grupos camponeses, em termos de sua economia, a organização produtiva fundada 

em unidades familiares de produção e consumo (CHAYANOV, 1966). Além de se 

utilizarem fundamentalmente do trabalho familiar, produzem essencialmente para 

seu autoconsumo e para o cumprimento de obrigações com os detentores do poder 

econômico e político local.   

No entanto, para alguns autores, esta definição apresenta certa incompletude, 

por ter como pressuposto de definição de um grupo apenas características que 

sereferem a aspectos econômicos, reduzindo assim a condição camponesa à suas 

condições materiais de existência(PAOLIELLO, 1999; WOORTMANN, 1990). 

Woortmann (1990) aponta que no Brasil o campesinato com grande frequência foi 

construído como uma economia. Para este autor, seria necessário tratar o camponês 

não como um “pequeno produtor”, mas “deseconomicizar” a definição deste grupo e 

atentar para outro aspecto importante – aquele de uma ética ou de um ethos 

camponês – tratando-o como um grupo que expressa uma moralidade própria.  

De outro modo, também para Paoliello (1999) a demasiada ênfase sobre a 

unidade familiar como unidade de produção e consumo acabaria por subsumir a 

condição camponesa às condições materiais, reduzindo estes grupos a cultivadores 

de terra, redução a partir da qual as condições econômicas adquiririam o status de 

um pressuposto de toda a sociabilidade do grupo. 

Deste modo, além de considerar como características do campesinato o 

vínculo entre terra, trabalho e família no plano de suas condições materiais de 

existência, é importante atentar para a terra, o trabalho e a família em suas 

dimensões simbólicas, ou seja, enquanto símbolos organizadores de uma condição 

camponesa. É necessário apontar que tal condição se expressa empiricamente, 

contudo, numa diversidade de situações de trabalho no campo, de vínculos com a 

terra e de relações de parentesco que constantemente se atualizam e, dependendo 

                                                 
15

 É bastante conhecida a atribuição da não existência do campesinato no Brasil, muito em função de 
uma transposição imediata de interpretações que dizem respeito ao contexto europeu – tendo como 
modelo as formas camponesas medievais – para o nosso contexto nacional(PRADO JR., 1966; 
VELHO, 2009) De outro modo, quando reconhecida sua existência, o campesinato foi fadado ao 
desaparecimento, tendo-se como parâmetro algumas “leis gerais” do desenvolvimento capitalista que 
imporiam a esta forma seu fim.  
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da forma como estes elementos se apresentam também se apresentam diferentes 

maneiras de valora-los e significa-los.  

O acesso à terra se realiza, para a maioria dos entrevistados, não através da 

posse ou da propriedade jurídica da terra, mas principalmente pela parceria e suas 

derivações, como é o caso da meação. Como já indicara Antônio Cândido no 

célebre Os Parceiros do Rio Bonito, “essencialmente a parceria é uma sociedade, 

pela qual alguém fornece a terra, ficando com direito sobre parte dos produtos 

obtidos pelo outro” (CANDIDO, 1964, p.81) 16.   

Este regime de trabalho é elemento importante a informar a valoração positiva 

que os entrevistados fazem de suas saídas17 para o trabalho em São Paulo e 

correntemente costuma ser classificado como trabalho nas terras dos outros.  

Dentro de uma condição camponesa é bastante desvalorizado, já que 

sintetiza a um só tempo a ausência de liberdade que a propriedade da terra poderia 

conferir e uma relação de dominação, que implica em ter de dispor de uma parte de 

seu trabalho – o pagamento previamente acordado com os proprietários da terra que 

cultivam.  

 
[...] aí então, vou pra lá e trabalhar na terra dos outros? Não, prefiro 
ficar aqui. Vou ter que pagar renda, pagar tudo, então aqui não, o 
que eu ganho durante o mês eu “ganho limpo” (Entrevista realizada 
em Santa Lúcia. Março de 2015). 

 

A remuneração obtida através do assalariamento, possibilitada pelas práticas 

migratórias, é vista assim como “ganho limpo”, livre de obrigação do pagamento da 

renda e, portanto, dinheiro do qual o trabalhador pode dispor sem ter de arcar com 

as prestações devidas aos proprietários da terra.  

 São ainda observáveis situações características do regime de morada, em 

que os trabalhadores recebem dos grandes proprietários de terra regionais moradia 

e uma pequena área para cultivo. Ao tratar sobre sua condição de vida antes de sair 

para São Paulo, fica clara a importância conferida aos rendimentos fixos que 

acessam através do trabalho assalariado nas usinas.   

 

                                                 
16Quando ocorre da divisão do produto ser estipulada em duas partes iguais entre o proprietário da 
terra e aqueles que a cultivam, temos a chamada meação, ou o trabalho de ameia, conforme se diz 
correntemente. 
17
“Sair” é termo corrente entre camponeses de diversos estados (Nogueira, 2010; Woortman, 1990) 

para referir-se aos seus deslocamentos geográficos em busca de trabalho em outras regiões. Nesse 
contexto tem sentido análogo à migração, ainda que não expresse migração definitiva.  
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Lá eu morava com meus pais na fazenda do dono da terra. Ele dava 
a terra, dava a casa e a planta pra plantar e depois o que colhia era 
dividido no meio. Sair de lá pra cá era mais fácil pra poder arrumar 
um dinheiro; lá você colhia, mas não tinha aquele emprego pra 
trabalhar direto, né? Às vezes você trabalhava uma semana e ficava 
o resto do mês parado (Entrevista realizada em Santa Lúcia, Março 
de 2015).  

 

Se a relação de parceria neste contexto é bastante desvalorizada, em alguns 

casos aparece ainda como condição melhor que ser morador, uma vez que o regime 

de morada expressa uma relação de dependência com o dono da terra, inserindo os 

trabalhadores num sistema de obrigações18 que faz recorrentemente as saídas para 

outros locais e as condições de trabalho nas usinas paulistas serem vivenciadas em 

termos da construção de certa autonomia por estes grupos,   

 
[...] os fazendeiros dão as casas pra gente morar, mas minha família 
nunca teve interesse em morar lá nas terras dos fazendeiros, hoje 
não compensa lá porque você só vai trabalhar no que é dos 
outros, então compensa mais você morar em outro lugar e ir lá só 
passar aquele período do trabalho mesmo (Entrevista realizada em 
Santa Lúcia/SP. Agosto de 2015, grifo meu).  

 
Trabalhar na terra dos outros pra lá é pior. Aqui eu também trabalho 
nas terras dos outros, né? Mas eu pego o carro bem aqui na porta, 
né? E vou até lá no serviço e aí de tarde ele me deixa na porta. E lá 
não. Pra trabalhar lá eu tenho que pegar um carro meu, ou uma 
bicicleta, ou um jumento pra ir trabalhar (Entrevista realizada em 
Santa Lúcia/SP. Março de 2015, grifo meu).  

 
Tanto a parceria quanto o regime de morada são negativamente valorados 

pelos entrevistados. Em um primeiro plano, pelos parcos e instáveis rendimentos 

que logram obter com o cultivo da terra. Simbolicamente, expressam ainda a 

inserção em relações de trabalho que os colocam em situação de dependência, seja 

pelo pagamento da renda de terra, seja pelas obrigações contraídas quando se 

recebe a casa para a moradia da família.    

Dentre as opções de trabalho que podem dispor em seus locais de partida e 

aquelas acessadas através dos processos migratórios, estas últimas são percebidas 

como um trabalho que se realiza para si, em oposição a um trabalho que se realiza 

em beneficio de outros. Em alguma medida, assim, as práticas migratórias são 

percebidas como sinônimo de tentativas de construção de umespaço de autonomia 

e liberdade pelos trabalhadores.  

                                                 
18

 Cf. Garcia Jr. (1989).  
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Trabalhar naquilo que é seu não se materializa na compra de terras em seus 

locais de partida, tampouco significa trabalhar por conta própria. No contexto aqui 

analisado significa dispor de recursos estáveis para a manutenção dos novos 

núcleos familiares construídos, concretizando-se na aquisição de terrenos para a 

construção de casas, elemento que discuto na sequencia.   

 

A casa própria: a constituição de novos núcleos familiares nos projetos 

migratórios  

 
A partir dos valores e símbolos correntes entre os agentes que empreendem 

práticas migratóriasnoto que aquisição da casa própria aparece como elemento de 

destaque na conformação de seus projetos migratórios.  

A possibilidade de constituição de novos núcleos familiares parece estar na 

base dos deslocamentos para o trabalho na região. Casar-se, construir uma casa ou 

melhorar a já existente, acessar bens de consumo destinados ao conforto e melhoria 

do ambiente doméstico, além do cuidado com os filhos assume centralidade em 

seus projetos de vida.  

Se a casa parece adquirir fundamental importância nos projetos de vida 

destes trabalhadores, deve-se atentar para o fato de que a construção de uma casa 

em determinada localidade indica a existência de um projeto de ali permanecer por 

um longo período ou um ponto certo para onde se pode retornar. As casas não são 

construídas a esmo. 

É comum em municípios que recebem consideráveis afluxos migratórios a 

formação de bairros que concentram a população que vem “de fora”. Outras cidades 

do interior paulista, assim como Santa Lúcia19, apresentam esta mesma 

configuração espacial. O bairro Nova Santa Lúcia localiza-se na periferia do 

município, local onde a maioria dos trabalhadores instalam-se.  

A conformação de bairros periféricos a partir dos processos migratórios deve 

ser entendida não apenas enquanto reflexo das relações de poder que permeiam o 

espaço, sinônimo de uma inserção precária ou marginal desta população, mas 

                                                 
19

 O município de Santa Lúcia situa-se na porção central do Estado de São Paulo. Possui 8248 
habitantes e tem características comuns a alguns pequenos municípios brasileiros, onde se 
combinamelementos (símbolos, relações e atividades) presentes tanto no mundo urbano quanto 
outros que são característicos dos espaços rurais no país.  
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refletem as próprias redes de relações sociais em que estão envolvidos os agentes 

para realização de seus deslocamentos20.  

As dificuldades em garantir um rendimento fixo ao longo dos meses nos locais 

de partida são sempre apontadas como motivação inicial para as primeiras saídas. E 

para estas dificuldades concorre uma série de fatores de ordem econômica e política 

que remonta a uma experiência histórica de deslocamentos dos estados do nordeste 

brasileiro para outros lugares e relacionam-se às configurações socioeconômicas 

dos pequenos municípios de partida21, onde se dispõe de poucas oportunidades de 

trabalho. 

  Queixam-se, assim, quase sempre, da ausência dos padrões de 

remuneração que estão geralmente associados ao exercício de um trabalho 

assalariado e em muito diferem daqueles que logram obter através da parceria e da 

meação da terra nos seus locais de origem, como já apontado. As práticas 

migratórias são assim percebidas como uma possibilidade de acesso ao mercado de 

trabalho e a certa estabilidade que permite a estes trabalhadores alguma margem de 

planejamento individual e familiar.Noto que a valoração positiva dos rendimentos 

estáveis vincula-se a um processo que tem relação muito próxima com a migração – 

identificado também por outros pesquisadores (DURHAM, 1979; 2004; MACHADO, 

2009; NOGUEIRA, 2010) – a construção de casas ou o sonho da casa própria. 

É certo que a valorização da casa própria e dos investimentos para sua 

aquisição não são uma exclusividade e um desejo apenas dos grupos que 

empreendem práticas migratórias. “Sair do aluguel” – este suor suado à toa para 

matar a sede do senhorio22 – é objetivo de parte considerável das classes populares, 

visto que confere certa segurança às famílias, figurando como garantia de um local 

de morada em momentos de dificuldades financeiras.   

Contudo, que as posses materiais cumpram a função de suprir certas 

necessidades, isso é um fato obviamente reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, 

conforme apontam Douglas e Isherwood (2013) dos bens é feito outro uso 

importante, que é o de estabelecer e manter relações sociais. Busco compreender a 

importância que a casa adquire para estes trabalhadores não apenas enquanto um 

                                                 
20

 Cf. Durham (1979). As próprias redes sociais dos trabalhadores conduziram-me ao bairro em 
questão.  
21

 No contexto aqui apresentado parte-se, principalmente do munícipio maranhense de Gonçalves 
Dias, localizado na chamada região dos cocais, pois é rico em palmeiras do coco babaçu, fonte de 
renda para a grande parte da população rural.  
22

RUFFATO, L. Vista parcial da noite. Inferno Provisório Volume III. São Paulo: Record, 2006. 



14 

 

bem material, que atende a uma necessidade física de abrigo ou a uma necessidade 

subjetiva de segurança, buscando compreender que relações sociais são 

sustentadas e/ou atualizadas a partir da aquisição da casa própria. A estreita 

vinculação, artificialmente rompida, entre trabalho e consumo de bens, e a função de 

mediação que estes cumprem na vida social é inspiradora para pensar tais relações. 

Assim,  

 
A ideia mesma do consumo tem que ser trazida de volta para o 
processo social, deixando apenas de ser vista como um resultado ou 
um objetivo do trabalho. O consumo tem que ser reconhecido como 
parte integrante do mesmo sistema social que explica a disposição 
para o trabalho, ele próprio parte integrante da necessidade social de 
relacionar-se com outras pessoas e ter materiais mediadores para 
essas relações. Esses materiais mediadores são: comida, bebida e 
hospitalidade da casa para oferecer, flores e roupas para sinalizar o 
jubilo compartilhado, ou vestes de luto para compartilhar a tristeza. 
Os bens, o trabalho e o consumo têm sido artificialmente abstraídos 
da totalidade do esquema social. O modo como essa abstração é 
feita prejudica a possibilidade de entender esses aspectos de nossa 
vida (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p.20).  

 

Apesar de todas as dificuldades e contradições em que estão envolvidos os 

agentes dos processos migratórios – a saída, a distancia da terra natal, a chegada e 

adaptação, o trabalho árduo nos canaviais paulistas, etc. – é recorrente entre eles 

valorizar os rendimentos estáveis e o acesso a determinados bens de consumo que 

se pode obter somente pela via destes processos.  

Num primeiro momento tal valorização poderia ser compreendida como 

expressão máxima do avanço das relações e símbolos próprios a chamada 

sociedade de consumo contemporânea, inclusive como representativa do avanço de 

um sistema de valores típicos do mundo urbano, em oposição àqueles presentes no 

universo rural. Mas não é exatamente disso que se trata, pois a ideia mesma do 

consumo de bens aqui gravita ao redor da casa e, por conseguinte, parece contribuir 

para a sustentação de relações familiares.  

Nogueira (2010) em estudo sobre a construção de territórios por famílias 

camponesas23 que empreendem práticas migratórias identifica esta relação muito 

próxima entre a migração e a construção de casas. Nos termos da autora, muito 

mais que a reprodução de um modo de vida camponês – entendido como o trabalho 

familiar numa terra familiar – as práticas migratórias constituem para estas famílias 

                                                 
23

 Pesquisa realizada no Nordeste brasileiro, município baiano de Aracatú. 
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uma estratégia de reprodução da casa camponesa. É em Levi Strauss (1999) que a 

autora se inspira para compreender a construção destas casas como a expressão 

de uma entidade moral24, ou seja, a casa camponesa aparece como elemento em 

torno do qual se articulam relações de parentesco e se demarca o “lugar certo onde 

se deve morar” (p.207).   

Apresentando a dinâmica de construção de várias casas de moradia dentro 

das fazendas, estas se relacionam ao mesmo tempo com a construção de novos 

núcleos familiares e, por conseguinte, com a autonomia dos novos casais, sem 

haver, contudo, um rompimento com a chamada “casa maior”, que se objetiva na 

fazenda sertaneja e se perpetua em razão de uma ligação a parentela. Ou seja, a 

partir do modelo analítico de casas empregado pela autora, pode-se afirmar que se 

perpetuam os grupos familiares e se reforçam seus laços de pertencimento a um 

lugar. Em outros termos, a construção de casas restauraria o traço tido por 

característico da vida camponesa, o vínculo entre terra e família.  

Em outro contexto, agora urbano, Machado (2009) também estabelece 

vínculos entre os processos imigratórios de moradores da cidade de Governador 

Valadares/MG e a aquisição de casas próprias, que conforma parte substancial dos 

projetos de quem se dirige desta cidade ao exterior, principalmente para os Estados 

Unidos e Portugal. Contudo, enquanto Nogueira (2010) atribui esta construção a 

perpetuação de relações com a parentela das fazendas, neste contexto o que se 

nota é o contrário.  

Em Valadares, segundo Machado (2009) as pessoas migram para construir 

um futuro de suas famílias e constituir novas centralidades em suas relações, assim 

como em Acaratú. Mas, em Valadares, estes projetos não pressupõem uma 

continuidade com a casa dos pais, mas sim uma ruptura. A construção de uma casa 

própria aqui simboliza a marcação de distanciamento em relação aos núcleos 

familiares anteriores e a formação de um novo núcleo familiar centralizado nos 

novos cônjuges e em seus filhos25.  

                                                 
24

 Em primeiro lugar, uma pessoa moral; em seguida, detentora de um domínio constituído por bens 
materiais e imateriais; e que enfim, se perpetua, ao transmitir seu nome, sua fortuna e de seus títulos 
em linha direta ou fictícia, considerada legítima com uma única condição – que essa continuidade 
possa se exprimir na linguagem do parentesco ou da aliança e, na maior parte das vezes, das duas 
juntas (LÉVI-STRAUSS, 1999, p. 23). 
25

 Machado (2009) explica que autores como Carsten (2004) têm reelaborado a ideia de "sociedades 
de Casa" de Lévi-Strauss (1986, 1999), usada como instrumento para renovar os estudos sobre 
parentesco. Conforme o autor Carsten (2004) não se interessa tanto pela ideia da Casa como uma 
pessoa moral, ou seja, uma entidade metafísica que perdura para além da vida dos seus membros, 
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Assim como nos contextos estudados por Machado (2009) e Nogueira (2010) 

a construção ou melhoria da casa – tanto no aspecto de sua infraestrutura física 

quanto no aspecto do mobiliário e dos eletrodomésticos – perpassam a maioria dos 

projetos migratórios de nossos entrevistados.  

Quando eu saí de lá eu pensava em arrumar minha casa. E se eu 
quisesse comprar umas coisinhas a mais, eu tinha de sair de lá. 
Minha casa lá era assim de barro. Não sei se você já viu casa de 
barro. Aí eu pensava primeiro em arrumar minha casa ou fazer 
outra mesmo.E comprar outras coisas mesmo pra dentro, igual 
geladeira, televisão melhor.(Entrevista realizada em Santa 
Lúcia/SP. Março de 2015).  

 
Na ausência de terra, o “valor-família”, tal qual apontado por Woortmann 

(1990) é reproduzido através do trabalho nas usinas, a partir do qual se constróem 

novas casas e novas centralidades nas relações familiares. 

 

Antigamente a gente não tinha casa própria, morava na fazenda 
dele mesmo. Ele dava a terra, dava a casa e a planta pra plantar e 
depois o que colhia era dividido no meio. Hoje eles são aposentados 
e moram na cidade mesmo. Lá a gente diz que eles têm uma 
rocinha, né? É no fundo do quintal, só pra comer mesmo (Entrevista 
realizada em Santa Lúcia/SP. Março de 2015).  

 

A casa própria aqui aparece na fala do entrevistado como aquela que se opõe 

à casa cedida pelo fazendeiro, dono da terra onde a família anteriormente morava e 

trabalhava. Relaciona-se, nesse sentido, em alguma medida, com a ideia de 

autonomia frente a relações de trabalho que extrapolam os limites do contrato 

individualizado de trabalho. Não ter casa própria aqui está ligado ao fato de 

estabelecer um vínculo de dependência com o fazendeiro. Mesmo com as 

incertezas advindas das mudanças na usina, não tem o retorno ao seu local de 

partida como horizonte, que já investiu todos os seus rendimentos na construção de 

uma pequena casa na cidade.  

Neste mesmo sentido, a construção da casa na fala de outros entrevistados 

aparece como possibilidade de se distanciar de seu núcleo familiar original. O 

trabalho em São Paulo contém ainda a possibilidade de acessar bens de consumo 

destinados à melhoria e conforto do ambiente doméstico,  

 

                                                                                                                                                         
mas sobre a Casa como um universo de construção de relações fundamentais da vida de pessoas no 
mundo inteiro.  
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Antes morava mais meu pai, era mais difícil. Morar mais pai eu não 
achei bom, não. Nós era nove irmão, era tudo unido, mas sei lá, é 
gente demais dentro de uma casa. Eu falava sempre, quando eu 
completar dezoito anos aqui eu não fico. Não sei como pai consegue 
ficar tanto tempo num lugar ruim desse. E eu sumi mesmo. Olha, de 
primeiro quando eu não morava ainda na minha casa, quando 
morava na casa de meu pai, lá tinha só um radinho e mais nada! 
(Entrevista realizada em Santa Lúcia/SP. Março de 2015, grifo meu). 
 
Ah, tipo assim, pra você fazer uma casa boa, pra você comprar um 
carro, você vaicomprar um móvel à prestação você não tem com 
que fazer uma prestação porque não tem de onde você tirar. Se você 
trabalhar, vamos supor duas semanas, três semanas boa, mas na 
outra semana você já não tem... Eu tenho um serviço fixo aqui. Aqui 
você, tipo assim, eu chego o final do mês eu sei da onde eu vou tirar. 
Lá, eu chego o final do mês eu não sei da onde eu vou tirar 
(Entrevista realizada em Santa Lúcia/SP. Março de 2015, grifo meu).  

 
A necessidade de sair de suas localidades de origem está assim sempre 

muito presente quandose constituem novos núcleos familiares.Como o trabalho que 

é realizado nas terras dos outros geralmente “dá só pra comer”, sai-se em busca de 

um “dinheiro extra” em São Paulo.  

 
Primeiro eu saí de lá porque eu casei muito cedo, com dezessete 
anos já estava casado e precisava cuidar da minha família.O dinheiro 
que eu ganhei aqui eu comprei lá um chão de casa26. Aí depois voltei 
aqui de novo e ajeitei um dinheirinho pra construir lá, aí olhei assim, 
aquela situação e não tive coragem de fazer não, porque naquela 
situação, ficar indo e voltando, não tive coragem. Daí eu vim pra cá 
cheguei aqui e comprei um terreno. Depois fui construindo aqui, 
sempre cortando cana. Aí chegou um tempo, eu trabalhando nas 
usinas e o pessoal sempre avisando, olha, volta a estudar que o 
corte de cana vai mudar, vai acabar, aí eu fui pela ideia deles, voltei a 
estudar, tirei habilitação, fiz uns cursos de tratorista lá, aí na hora 
certa eu tava preparado e hoje eu to como tratorista lá no ano 
passado, aí hoje as coisa melhorou muito (Entrevista realizada em 
Santa Lúcia/SP. Agosto de 2015).  

 
Conforme pode se notar, a compra de terrenos para a posterior construção de 

moradias é comum à maioria das trajetórias. Quando não se pode ter acesso a 

compra de um terreno, as casas são alugadas e nelas também os trabalhadores 

residem com seus cônjuges e filhos, o que coloca a família conjugal como modelo 

central de organização familiar. Por conseguinte, compreende-se a valorização do 

emprego e rendimentos estáveis obtidos com o trabalho assalariado na região por 

                                                 
26

Chão de casa equivale a um terreno, normalmente em área urbana que é destinado à construção 
de moradia. Há também o chão de roça, área destinada somente à agricultura.  
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parte destes agentes, já que lhes possibilitam em alguma medida a concretização de 

tais projetos.  

 

Considerações finais  

 
Autores como Garcia Jr. (1988) e Scott (2002), quando da realização de 

estudos com camponeses migrantes no Nordeste brasileiro apontam para conjuntos 

de representações dos trabalhadores que se expressam em pares de oposição, 

normalmente referidos às relações de trabalho disponíveis em seus locais de origem 

e aquelas que conseguem acessar através das práticas migratórias.  

Os termos ou categorias nativas utilizadas podem variar – “sujeitos e libertos” 

27, no caso de Garcia Jr (1988) ou a oposição entre o “cativeiro e meio do mundo” 28, 

em Scott (2002) – mas em ambos os casos tais categorias estão referidas às 

relações de trabalho onde se pratica o controle direto e externo do trabalho dos 

grupos domésticos.  

No contexto das práticas migratórias aqui apresentadas foi importante 

destacar a presença de uma oposição marcante entre o trabalho nas terras dos 

outros e aquele que é realizado nos canaviais paulistas. Os usos dos rendimentos 

no contexto aqui apresentado apontam para a construção de casas e a compra de 

bens que se fazem importantes para a manutenção de seus grupos domésticos.  

Parece ainda importante destacar que “o meio do mundo” – como categoria 

nativa que indica a existência de membros da família que saíram e estão há anos 

fora sem dar notícias – é pouco mencionado entre os trabalhadores de Santa Lúcia 

para se referirem a sua permanência na cidade.Conforme diz Scott (2002) a 

expressão é sempre usada com um ar de perda e de saudade por trabalhadores em 

todos os contextos locais, pois carrega, inclusive, o sentido de ser desarticuladora 

de estratégias familiares de sobrevivência.  

Na maioria dos casos a expressão não é utilizada e isso pode indicar que, à 

parte uma desagregação inicial de seus grupos domésticos – todos os trabalhadores 

                                                 
27

No contexto pesquisado por Garcia Jr. (1989) a condição de sujeito é vivenciada quando há 
relações de morada, ou seja, quando o trabalhador contrai com aquele que lhe fornece moradia 
obrigações adicionais; por seu turno, os libertos são aqueles trabalhadores que podem dispor 
livremente de sua força de trabalho para qualquer empregador.  
28

O cativeiro segundo Scott (2002) diz respeito a situações em que trabalhadores rurais colocam seu 
trabalho a disposição de empregadores locais em troca de salario e alguns favores; já o meio do 
mundo representa a mobilidade para empregar-se em áreas mais dinâmicas e afastadas de seus 
locais de origem.  
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residiam com os pais nos seus locais de origem e a família toda era mobilizada para 

o trabalho na terra – os rearranjos familiares em torno dos novos núcleos 

construídos durante e através dos processos migratórios tornam este “outro mundo” 

menos áspero e desagregador, ainda que desarticulador de estratégias de uma vida 

camponesa. Isso ainda parece fazer mais sentido à medida que, na maioria dos 

casos, não havia um patrimônio familiar a ser preservado e transmitido, dada a 

relação com a terra, acessível através do regime de parceria.  

No entanto, a valoração negativa associada ao trabalho nasterras dos outros 

está sempre muito presente quando se trata de comparar a situação de vida antes e 

depois dos deslocamentos para o trabalho em São Paulo. Assim, se Scott (2002) 

identificava em pesquisas das décadas de 70 e 80 no Nordeste brasileiro que, 

 
[...] a migração inter-regional é intensiva, mas fortemente circular. 
Não representa o abandono de uma estratégia de vida camponesa, 
mas, sim, uma tentativa de reforçar os próprios grupos domésticos 
com recursos que há poucos anos se apresentam como “disponíveis” 
[...] (SCOTT, 2002, p. ).  

 

Aqui, dadas as atuais condições de trabalho nos canaviais – que não 

permitem mais os mesmos padrões de migração circular e/ou temporária – o que se 

realiza a partir destas práticas migratórias não é mais a reprodução de uma 

estratégia de vida camponesa, reforçando os grupos domésticos de origem, mas sim 

a constituição e a sustentação de novos núcleos familiares.  

O trabalho nasterras dos outrosparece assim representar neste contexto a 

condição de “sujeição” ou o “cativeiro”, de dificuldades econômicas que impedem a 

manutenção de novos núcleos familiares. O trabalho nos canaviais de “São Paulo”, 

por seu turno e apesar de sua precariedade29, são a expressão da busca constante 

por se distanciar de tais padrões de utilização da força de trabalho. Deste modo, 

este trabalho não garante, mas representa em alguma medida o caminho da 

construção de certa autonomia destes grupos. Migra-se, neste contexto, para 

afastar-se da condição camponesa de suas localidades de origem, e não para 

reproduzi-la.A construção de casas no município apresentado vem ao encontro 

desta ideia, já que aponta para um projeto simbólico de aqui ficar.  

                                                 
29

 Há uma vasta bibliografia sobre as condições precárias em que este trabalho é desenvolvido.Para 
indicar apenas um importante estudo sobre esta problemática, conferir o trabalho de Silva (1999).  
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Ademais, é preciso dizer que ocorre também certa decepção em quem aqui 

chega pela primeira vez e vem informado apenas pelos relatos e impressões de 

quem já fizera antes o deslocamento. É bastante comum todos os entrevistados 

dizerem que sabiam o que vinham fazer aqui – trabalhar com o corte da cana – e 

que já estavam acostumados ao trabalho pesado. No entanto é recorrente – quando 

perguntados se encontraram aqui o que eles esperavam – dizerem que a realidade 

não era bem como os outros contavam, pois aqui não se ganhava tanto dinheiro 

quanto era dito e que nos primeiros dias “dava muita vontade de voltar”.  

Penso que essa “moral de êxito” possa formar parte da cultura migratória 

destes grupos, onde a possibilidade do fracasso nos projetos migratórios parece 

apresentar-se como um tabu. Ainda que a migração para este trabalho na região 

remonte há pelo menos três décadas, sendo, portanto, bastante conhecidas as 

condições nas quais se realiza, alguns símbolos e valores compartilhados e 

transmitidos, uma espécie de matriz de significados comuns acerca do trabalho em 

São Paulo continuam operando, de modo a manter em funcionamento esta corrente 

migratória. Hoje, por certo, ela se apresenta bastante reduzida, em função da nova 

dinâmica produtiva apresentada, mas ainda assim continua configurando-separa 

quem aqui ficou em alternativa para as limitadas oportunidades de trabalho 

presentes em seus locais de partida. 
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