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1. Introdução 

Este trabalho dedicou-se ao estudo da dinâmica das migrações entre 

trabalhadores rurais de vários estados brasileiros para o município de São Carlos e que 

atualmente atuam no mercado de trabalho rural das cidades vizinhas desse município. A 

questão inicial da pesquisa era entender como os agentes sociais da migração, os 

migrantes, significavam esse processo e a noção generalizada de que “melhoraram de 

vida”. 

 A noção de “melhorar de vida” trabalhada na literatura sobre migração, como a 

encontrada no trabalho de Durham (1973), relaciona-se com a concepção de ascensão 

social. Essa noção considerava que a mudança de status social das famílias ou 

indivíduos por meio do trabalho da migração era sempre positiva. Ascender socialmente 

significava a mudança no status profissional e a melhora nos padrões de vida. A 

migração, nesse contexto, era o meio de ascensão social vivido pela maior parte da 

população rural que se deslocava para os centros urbanos. Nas décadas de 1960, 1970 e 

1980 a migração era fator estruturante da ascensão social. 

 No entanto, paralelamente ao processo de reestruturação produtiva e crise 

econômica do final da década de 1980, o conceito de ascensão social fora sendo 

substituído pelos estudiosos da questão pelo conceito de mobilidade social. Esse 

paradigma analítico trabalhava com duas dimensões a da mobilidade ascendente e a 

mobilidade descendente. (PASTORE 1979; SCALON, 1999; JANNUZZI, 2001, 2004). 

Segundo Scalon (1999), a idéia geral de mobilidade social é importante, pois traz ao 

debate a discussão da desigualdade social no país. E mostra ainda a maneira como a 

distribuição dos bens sociais é realizada no espaço social. As análises de mobilidade 

social estão calcadas no movimento interclasses. O conceito de Classe Social é 

                                                             
1 Este trabalho corresponde à discussão realizada na dissertação de mestrado cujo titulo é : O sentido de 

melhorar de vida: arranjos familiares na dinâmica das migrações rurais-urbanas em São Carlos –SP” 

defendida no Programa de Pós-graduação em Sociologia da Unicamp, sob a orientação da Profa. Dra. 

Rosana Baeninger e também faz parte do Projeto Temático “Observatório das migrações no estado de São 

Paulo”, financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo ( FAPESP). 
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encontrado nos estudos de mobilidade por meio de duas discussões clássica que opõem 

o conceito de Classe social de Karl Marx e Max Weber. 

 Jannuzzi (2004), considerando a tese de Pastore (1979), lembra que a formação 

da sociedade urbano-industrial brasileira teria sido acompanhada de um intenso 

processo de mobilidade social ascendente, cuja expansão dos serviços educacionais 

públicos teria sido um mecanismo importante para garantir a ascensão social. A 

mobilidade social é caracterizada nessa abordagem pela posição que os indivíduos 

ocupam na pirâmide social, entendida por meio da posição que eles desempenham no 

mercado de trabalho.  

 Assim, a mobilidade social “designaria, pois o movimento dos indivíduos ou 

famílias no interior do sistema de categorias socioprofissionais e por extensão do 

sistema de classe” (JANNUZZI, 2004, p.4). A ocupação é posta nessa abordagem como 

construto operacional para medir a mobilidade social das famílias e indivíduos. 

 Nos últimos 50 anos a pirâmide social brasileira teria experimentado uma 

intensa modificação, com a diminuição da parcela de famílias na base e o aumento das 

parcelas situadas na classe média (PASTORE, 1979). Especialmente os filhos de 

trabalhadores rurais migrantes teriam efetuado mobilidade intergeracional ao ocuparem 

carreiras diferentes de seus pais ligadas ao mercado de trabalho urbano.  

 Baltar e Dedeca (1997) se posicionam de maneira crítica aos encantamentos dos 

números positivos da mobilidade social no Brasil, ao considerarem que “o volume de 

mobilidade social não teria significado melhora efetiva nas condições de vida de uma 

massa considerável de trabalhadores vindos do campo” (BALTAR; DEDECA, 1997, 

apud, JANNUZZI, 2002, p.8), visto que como posto por Bianchi (1983), a mudança do 

campo para cidade implicou a elevação dos custos de vida da família e expôs os 

migrantes ao mercado de trabalho informal. 

 Já na década de 1990, segundo Jannuzzi (2004), a migração e a industrialização 

perderam a força transformadora das décadas passadas, e a mobilidade que outrora era 

desigual e restrita, porém ascendente, tendeu a apresentar-se de maneira descendente 

dada “as condições gerais do mercado de trabalho urbano [...], com baixa expansão do 

emprego formal, aumento da parcela dos trabalhadores por conta própria e dos 

assalariados sem contrato de trabalho formalizado e fortes oscilações do nível de 

desemprego e rendimento médio.” (JANNUZZI, 2004, p.3)  
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 Nesse contexto, a percepção de “melhorar de vida”, encontrada nas falas dos 

migrantes e em diversos trabalhos sobre migração, é deslocada e não mais se relaciona 

estritamente com os ganhos econômicos conseguidos com a migração. Há, portanto, 

outras dimensões e motivações no que tocam os condicionantes do processo migratório 

que serão consideradas. Assim sendo, não devemos tão somente relacionar a ideia geral 

de “melhorar de vida” com mobilidade social, cujo caráter economicista é estruturador.  

  

2. Caracterização do campo de pesquisa  

O município de São Carlos está localizado na Região Administrativa Central e 

conta atualmente com uma população de 221.950 habitantes, segundo o Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2011). Possui uma economia diversificada e 

fundamentada nas atividades industriais e do setor de comércio e serviços.  

São Carlos está localizado a 232 km da capital, São Paulo, cujo acesso 

rodoviário entre as duas cidades se faz pela rodovia Washington Luiz. Como boa parte 

das cidades do Oeste Paulista, o município é resultado do ciclo do café, e sua 

industrialização derivou-se do processo técnico alavancado pela antiga lavoura 

(TRUZZY, 2000).  

A partir dos anos 1970, seu dinamismo econômico foi consequência de uma 

série de incentivos estaduais e federais e da vinda de duas grandes Instituições de 

Ensino Superior (IES), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a 

Universidade de São Paulo (USP), cujas áreas de ciências exatas em ambas IES 

conferiram à cidade o caráter tecnológico que possui hoje. Foi também por volta da 

década de 1970 que atingido por diversos fluxos migratórios o município consolidou 

sua expansão demográfica. 

 

2.1. São Carlos: a formação dos bairros da Cidade Aracy 

   O novo caráter econômico assumido pós a década de 1970 atraiu população de 

diversos estados brasileiros para o município de São Carlos. O beneficiamento desse 

município pelas políticas do Programa de Médias Cidades do governo federal, em 

relação a sua infra-estrutura, bem como a chegada de novas indústrias a cidades 

recolocou o município nos horizontes das populações rurais que migravam nesse 

período. A chegada dessas populações por meio de várias redes familiares e de amizade 

e o deslocamento massivo de população da área rural para a periferia da cidade 
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confirmava o caráter urbano do município. A partir do censo de 1960 já é possível 

verificar a inversão do número de habitantes da área rural para a urbana no município. 

Assim, abriu-se um lento e gradual processo de expansão do perímetro urbano derivado 

do processo de esgotamento do terreno urbano central.  

A partir dos anos 1980, Lima (2007) verifica um verdadeiro descontrole da 

expansão urbana com a aprovação da lei n. 7821/77 de zoneamento urbano. Essa lei 

possibilitava à alteração do perímetro urbano em qualquer circunstância, o que 

propiciou um aprofundamento do processo de especulação imobiliária em determinadas 

áreas do município. Segundo esta autora, a partir deste momento, houve um descontrole 

no processo ocupação do espaço. Ao sudoeste do município a prova mais fiel desse 

processo foi a formação do loteamento Cidade Aracy. 

 O espaço ao sudoeste, onde derivou loteamento Cidade Aracy, era uma antiga 

fazenda da Família de Ernesto Pereira Lopes – médico e emergente industriário 

imigrante italiano. Na década de 1980, essa região de terreno arenoso e 

topograficamente desfavorável para habitação e de difícil acesso dado a disposição de 

seu relevo marcado por um “morro” ou “serrinha” na categoria local, tornou-se uma das 

áreas de expansão urbanas mais expressivas do município de São Carlos (FAZANO, 

2001). Atualmente a “serrinha” denomina-se Avenida Integração. 

 O loteamento Cidade Aracy I
2
, foi organizado a partir da venda de terrenos pela 

imobiliária Faixa Azul. A propaganda agressiva somada aos baixos valores dos lotes 

atraiu a população recém-chegada à cidade para essa região e supostamente criou novos 

fluxos migratórios para o município na medida em que as redes de informação dos 

migrantes e de suas famílias eram ativadas.   

 Nos anos 1990, este bairro contava com uma fraca infraestrutura urbana, as ruas 

eram sem asfaltamento devido, a cobertura de água e esgoto era precária
3
, e o 

abastecimento de energia elétrica não atendia todas as residências. Até meados dessa 

década, o atendimento em sistema de saúde era realizado no Posto de Saúde do bairro 

mais próximo, Cruzeiro do Sul. Ainda em 1995, era inexistente a presença de escolas de 

Ensino Fundamental e Médio; então, algumas salas de aula eram improvisadas, na única 

                                                             
2Agradeço a paciência de alguns entrevistados na narrativa sobre a formação dos bairros pesquisados. 

3
 Na falta de uma rede de esgoto, a população abria fossas sépticas para o armazenamento dos dejetos.  
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estrutura institucional pública, hoje privada, presente no bairro: o Cemitério Jardim da 

Paz, fundado em 1984 que atendia uma inexpressível clientela.  

 Nessa década, também os bairros Presidente Collor, Cidade Aracy II e Antenor 

Garcia surgiram na esteira do desenvolvimento do bairro de Cidade Aracy I, loteados 

pela mesma imobiliária. Nesse momento, a tática comercial de promoção de venda fora 

a doação de 125 metros quadrados de um terreno de 250 metros. O loteador nutria a 

expectativa da compra do lote ao lado pela parte beneficiada.  

 A centralidade da construção da casa própria para o projeto de melhorar de vida 

para a população migrante alocada nesta região tornava os aspectos topográficos e a 

infraestrutura local irrelevantes. A maior parte do primeiro grupo de migrantes chegados 

ao bairro, como demonstrado por Silva (2007), realizou uma migração do tipo Rural – 

Urbana. Esse processo migratório era maciçamente formado por paranaenses e 

mineiros, o que nos leva a supor que estes aspectos supracitados coerentes com a vida 

urbana não faziam parte do universo das necessidades imediatas destes migrantes.  

 A casa, o terreno, a horta e o precário acesso aos benefícios da cidade tornavam-

se significativos no projeto de melhorar de vida. Apesar das condições precárias 

existentes, os migrantes estavam na “Cidade”, e o valor atribuído a esta era 

demasiadamente grande. 

 Em termos locais, há pouca diferenciação quanto à nomeação dos bairros – 

Aracy I, Aracy II e Presidente Collor –; os mesmos são conhecidos apenas como 

“Aracy”. Já nos fins dos anos 1990, estes bairros, juntamente com o bairro de Antenor 

Garcia, passaram a receber pesados investimentos em infraestrutura do governo 

municipal. Hoje, a região conta com escolas de Ensino Fundamental e Médio, dois 

postos de saúde, as ruas são asfaltadas e há o devido abastecimento de água e luz bem 

como rede de esgoto.  

 Segundo o Censo de 2010, na região dos bairros que compõem a Cidade Aracy, 

como é popularmente conhecida, soma-se uma população de 19.079 habitantes, 

distribuídos em quinze setores censitários. Essa população formou-se durante os anos 

1990 e 2000 e emprega-se em diversos setores da economia local – dentre eles, no 

assalariamento rural oferecido na região.  

 A maior parte da população é composta por pretos e pardos, como Ávila (2006) 

e Silva (2007) já chamavam a atenção, e seguindo dados sistematizados por Oliveira 

(2001) e Mancuso (2004), nos anos de 1991, 1996 e 2000. E é a área que mais 
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concentra chefes de família com menos anos de escolaridade no município de São 

Carlos. Os estudos de Oliveira (2001) e Mancuso (2004) apontam que a maior parte dos 

chefes de família dessa região ganha até dois salários mínimos, o que reforça a 

vulnerabilidade social da área em questão. Por muitos anos, principalmente entre as 

décadas de 1980 e 1990, como mostra o texto do Plano Municipal de Assistência Social 

de São Carlos (2003, p.6) a Região Sudoeste do município de São Carlos foi 

considerada um bolsão de pobreza.  

Outra característica apontada por Ávila (2006) e Silva (2007) é a trajetória 

migratória das famílias que compõem os bairros da Cidade Aracy. Essa população é 

composta majoritariamente por nordestinos, mineiros e paranaenses. Na década de 

1980, segundo Baeninger (1995), entraram no município de São Carlos 

aproximadamente 60.681 migrantes vindos de vários estados brasileiros.  

  

2.2. Assalariamento rural de moradores dos bairros da Cidade Aracy 

Diferentemente do que ocorre em outras cidades da Região de Governo de São 

Carlos, o assalariamento rural que atinge a população dos bairros considerados é 

marcado pelo trabalho nas roças de cítrico e café. Esses trabalhadores atuam 

principalmente nas safras da laranja e são arregimentados por “Turmeiros”, antigos 

safristas e moradores desse bairro para o trabalho nas fazendas da região, destacam-se 

as colheitas nas cidades de Brotas, Bebedouro, Ribeirão Bonito e no distrito de Água 

Vermelha do município de São Carlos.  

Os trabalhadores possuem em média o Ensino Fundamental Completo, estão na 

faixa entre 30 e 50 anos, obtém em média dois salários mínimos por mês na safra e são 

em grande maioria registrados pelas empresas que os contratam. Na região são pelos 

menos duas empresas as que mais contratam trabalhadores dessa região a Citrosuco do 

Grupo Fisher, com sede em Matão e Brotas e a americana Louis Dreyfus, com sede em 

Bebedouro.  

Mesmo os trabalhadores rurais relatando o quão “duro” e precário é a atuação no 

mercado de trabalho rural da região há pelo menos três motivações para essa população 

se empregue nesse tipo de trabalho: Por conta de certa “falta de oportunidade” no que 

toca a inserção nos trabalhos urbanos, em segundo pelo trabalho na roça quando 

comparado com os trabalhos oferecidos a eles no mercado urbano serem tão precário 

quando o da safra, e por último, pela possibilidade de gestão da própria instabilidade 
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que esse setor gera em seu favor, alguns entrevistado da pesquisa realizada confirmam 

que mesmo os contratos dos trabalhadores sendo firmados como de prazo 

“indeterminado”, sabe-se que a safra ocorre de um determinado período e que, entre os 

meses de dezembro a maio, serão dispensados para serem recontratados no mês de 

junho, quando a safra inicia-se novamente.  

Durante cerca de cinco meses, esses trabalhadores realizam “bicos” na cidade, 

geralmente aqueles relacionados à construção civil, no caso dos homens, e aqueles 

relacionados ao trabalho doméstico como as diaristas, no caso das mulheres, ou ainda 

atuam em outras culturas como da goiaba, do café e do eucalipto. Esses trabalhos 

permitem a manutenção do núcleo familiar na entressafra. 

 Mas, a cada dois anos, estando submetidos ao contrato por tempo indeterminado 

e recolhendo o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), podem usufruir de três 

a quatro meses em seus lugares de origem. Uma das participantes dessa pesquisa 

coloca-nos que, caso os trabalhadores estejam vinculados a outros tipos de trabalhos 

formalizados pelo contrato por tempo indeterminado e que realmente não se sabe 

quando será mandado embora, os mesmos só poderiam voltar para seus locais de 

origem nas “curtas férias”, que vão de 20 dias a um mês, tornando a volta muito 

custosa. Assim, é preferível “voltar” a cada dois anos usufruindo do seguro desemprego.  

 Nesse sentido, para que os trabalhadores rurais migrantes do Paraná, Paraíba, 

Bahia e de tantos outros estados possam realizar o retorno, tão essencial no curso de 

suas vidas, o trabalho rural aparece como alternativa na medida em que libera o 

trabalhador migrante das amarras do trabalho permanente, possibilitando idas mais 

constantes – mesmo que sejam a cada dois anos, ou ano “sim” e ano “não” como dizem 

– a seus locais de origem, com os quais ainda mantêm contato.  

 Esses trabalhadores migrantes estão sempre na encruzilhada entre o trabalho 

formal rural, com registro e sem registro, entre o trabalho urbano que, como no caso das 

diaristas e trabalhadores da construção civil, pode ser com ou sem registro também. 

Para além dos determinantes macroestruturais que colocam essa população nesses 

trabalhos, deduzimos a partir dessa pesquisa que a ação desses indivíduos na negociação 

de suas trajetórias de vida deve ser sempre considerada nas análises das migrações. 
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3. Aspectos gerais da relação entre migração e a expressão “melhorar de 

vida”  

Na investigação dos significados da expressão “melhorar de vida”, foi possível 

mapear e categorizar, a partir da pesquisa qualitativa, quatro aspectos que expressam 

para os migrantes pesquisados a noção “melhorar de vida”. A primeira delas se 

relaciona com o acesso ao consumo de bens, sejam eles duráveis e não duráveis. O 

segundo aspecto vai de encontro com o acesso aos serviços sociais e / ou direitos 

sociais. Em terceiro, podemos citar a noção de libertar-se de esquemas de dominação – 

no caso das mulheres, essa máxima significa construir autonomia frente a seus maridos 

e, nos caso dos homens, distanciarem de seus pais. E por fim, a própria circulação no 

espaço social de vida significava “melhorar de vida” para alguns dos entrevistados. 

Lembramos ainda que essa categorização é meramente formal, pois é possível perceber 

que, muitas vezes, esses quatro aspectos são ressaltados nos discursos, entretanto, em 

alguns casos, um ou outro toma maior relevância.  

 

3.1.1 “Melhorar de vida” como expressão de acesso ao consumo 

A precariedade das condições de vida foi relatada por muitos dos entrevistados 

desta pesquisa e a impossibilidade de reprodução social nos espaços de origem ainda 

constituem, como em Singer (1976), um dos motores da migração. Para trabalhar esse 

aspecto, selecionamos dois fragmentos de história de vida de dois casais: a de Regis e 

Karla, migrantes de Aurora-CE e de Paraíba e Marlene, migrantes da Paraíba.  

Regis, 34 anos, é ex-trabalhador rural da laranja, e, há cinco anos, mora no 

bairro de Presidente Collor em uma das poucas ruas sem asfalto. É casado com Karla, 

29 anos, com quem tem dois filhos. A casa em que moram possui somente um cômodo, 

subdividindo-se em quarto e cozinha. Em muitos momentos da entrevista, Karla diz que 

esse cômodo será a sala da futura casa ainda em construção, cujo alicerce pudemos 

observar aos fundos. Regis acredita que “se lá estivesse bom, ninguém viria pra cá”. 

Seu relato é permeado por descrédito ao homem do campo, a qual o considera 

ignorante, por não conseguir potencializar os recursos a ele destinados pelo governo 

estadual ou federal via empréstimos em prol do desenvolvimento local.  

O entrevistado visualiza que o problema não está na seca, nem na terra, mas na 

falta de capacidade de o homem do campo partir para novos empreendimentos. O 
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indivíduo aparece em seu discurso com único responsável por sua trajetória de vida; os 

fatores estruturais são menosprezados ou quase não são lembrados em sua narrativa. 

Regis ainda nos conta que em Aurora-CE, sua cidade de origem, a criação de 

ovelha garante sustentabilidade às famílias de pequenos agricultores e constitui uma 

alternativa frente à seca, mas o enorme preconceito com sua carne e derivados 

inviabiliza a criação. Segundo nos conta, seu rebanho de 37 ovelhas teve que ser 

vendido para outros locais. A decisão de migrar parte da seguinte condição: da 

inviabilidade da agricultura, por não gerar excedente, ou renda que possibilite o 

consumo elementar para sua família.  

 No que toca à situação de pobreza dos municípios considerados pelo 

entrevistado, a ausência de um de mercado consumo dinâmico é um dos grandes 

problemas regionais que forçam a migração; Regis lembra que a economia local de seu 

município de origem é precariamente dinamizada pelos programas de redistribuição de 

renda, como bolsa família, e pelos benefícios recebidos pelos aposentados – renda essa 

que considera insuficiente para manter os mínimos necessários de existência:  

Nem para viver do comércio lá dá, pois quem movimenta o comércio são os 

aposentados e a bolsa família. Se você tem um comercio são os aposentados que vão 

comprar tudo que produzimos. Só são os aposentados que vão comprar e ainda é muito 

pouco. 

 Karla (29 anos, ex-trabalhadora rural da laranja, hoje diarista), esposa de Regis, 

conta-nos que a maioria das pessoas de Aurora – CE hoje só anda de moto e ostenta 

celulares caros: 

Coisa que não existia quando eu morava lá, hoje pessoas como meu cunhado, vem para 

cá e fazem a safra da cana ou laranja e voltam ostentando coisas de São Paulo. 

O significado do acesso a “coisas de São Paulo” estão para além do seu valor de 

uso. O status gerado pode reorganizar relações nos locais de origem quando os 

migrantes voltam, seja para visitar seus familiares que lá ficaram, ou quando voltam 

com a expectativa de reconstituírem suas vidas nestes espaços. O habitus, como 

esclarece Bourdieu (1994), gera e opera distinções que remetem a um estilo de vida 

socialmente valorizado. 

Nesse sentido, Bourdieu (1996) está de acordo com Veblen (1899) e Douglas 

(1978), pois, de alguma maneira, descarta a ideia meramente utilitária e economicista 

sobre o fenômeno do consumo. Os autores acima citados estão preocupados em 
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interpretar o consumo como um fato social classificatório, dotado de significados. 

Trata-se de uma linguagem que aproxima ou afasta grupos sociais, ancorada a um 

sistema classificatório hierárquico que cria distinções. Há, portanto, um significado 

cultural embutido no consumo das “coisas de São Paulo”. Voltar ostentando essas 

“coisas” insere os indivíduos numa teia de relações de comparabilidade, de consumo 

ideal, como nos lembra Veblen (1889).  

João Carlos, (54 anos, morador do bairro Cruzeiro do Sul, turmeiro da laranja), 

tem sua história de vida marcada pelos trinta anos em que trabalha “na laranja” no 

interior de São Paulo. Ele nos conta enfaticamente que trabalhou dois anos nas 

indústrias da família Pereira Lopes em São Carlos e que encontrou “na laranja” a 

possibilidade de “melhorar de vida” pois foi, através da roça, que conseguiu se 

estabelecer na cidade, educar seus filhos, comprar o terreno, no qual construiu sua casa, 

e o ônibus que utiliza para transportar a turma até os locais de trabalho. Houve uma 

alteração substantiva em seu padrão de consumo e no de sua família:  

 

Vim para São Paulo, para comer carne e hoje nem acho carne tão bom assim, o 

trabalho na roça aqui me deu muito mais, e meus parentes de lá me admiram por ter 
conseguido sobreviver de roça aqui. 

 Paralelamente ao processo de alteração dos padrões de consumo desses 

migrantes, outros desejos foram criados pela lógica da cidade. A possibilidade de ter 

uma casa própria mesmo que, em uma área de topografia desfavorável, construída pelo 

próprio morador, também faz parte da trajetória dos migrantes estudados. Há também a 

absorção de valores e princípios consumistas, estimulados por uma política de crédito, 

como posto por Faria (1991).  

 No campo desta pesquisa, até mesmo os bens de consumo considerados de 

primeira ordem estão inseridos dentro da lógica do Consumo Conspícuo (VEBLEN, 

1899), ou seja, até mesmo esses produtos podem sugerir distinção. O caso de Edneide, 

35 anos, migrante de Alagoas, mãe de oito filhos, moradora do bairro de Cidade Aracy 

II, é representativo dessa abordagem. 

 

Entrevistadora: Muitas pessoas quando vem dizem que vieram para melhorar de vida. 
Como as outras pessoas, você acha que melhorou de vida? 

Edneide: É eu acho, por exemplo, lá não era todos os dias que dava para comer 
mistura com feijão e farinha, nós nunca comíamos pão. Aqui é diferente. Abre a 

geladeira tem Danone para ela (apontando para filha de 4 anos), tem bolacha. 
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Entrevistadora: vocês têm a bolsa família, aqui?  

Edneide: Sim, tenho e é importante, o meu dá 134 reais. Com esse dinheiro eu 
comprava pão, o Danone dela, mas era de mês em mês, não era sempre, de manhã eles 

comiam cuscuz, feito de fubá solto. Ali ainda tem, a gente tinha umas vacas de leite, 

meu marido ia tirar leite de manhã e era isso que eles comiam. Aí à noite, para variar, 
também fazia cuscuz com feijão, às vezes, eles comiam com leite de novo. Eles tinham 

muita força. 

 

Quando avaliamos o valor nutricional dos alimentos citados por Edneide, 

concluímos que o feijão e o cuscuz possuem até mesmo maiores porções de proteínas e 

carboidratos. No entanto, o que faz o “Danone” e o “pão” serem melhores é uma 

conjunto de padrões ideais de consumo disseminados pelos veículos de comunicação de 

massa. A própria entrevistada chega à conclusão, no final da fala, que os filhos “tinham 

muita força” mas mesmo assim, há sobreposição valorativa de um alimento sobre o 

outro. Para Faria (1991), os padrões de classe média consumidora são, a todo o 

momento, disseminados pela televisão, por exemplo, e assim influenciam diretamente o 

universo cultural dos indivíduos. 

No caso da família de Edneide e de muitas outras, há uma pressão por 

determinados padrões de consumo, ainda mais se considerando a extensa família de 

Edneide que é justificada por um “planejamento familiar” negociado entre ela e o 

marido. A decisão de migrar está atrelada também à insuficiência da terra arrendada e 

ao precário acesso aos serviços de saúde, educação, consumo, entre outros.  

Precisava ter muitos filhos para roça.  Ele sempre me falava isso, mas o que aconteceu 

foi que a terra não dá mais; hoje a renda da terra dá muito pouco. O ano passado nós 

não passamos fome porque tinha feijão e farinha, mas, não teve como vender o feijão, o 
pouco que vendeu compramos roupa pras crianças, pagamos uma conta, porque todo 

mundo tem conta, né? e aí? mais nada; tenho o bolsa família que ajuda, mas ainda 

falta. 

Nesse caso, o uso da força de trabalho familiar para a roça de subsistência 

estruturou o planejamento familiar e possibilitava o “não passar fome”. A família de 

Edneide morava em uma “terra” de Pilar – PB, e o contato com a vida urbana da própria 

cidade de outras regiões, bem como com os parentes em São Paulo, reorganizou 

definitivamente suas expectativas de vida. 
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3.1.2 “Melhorar de vida” como expressão de acesso a direitos sociais 

A melhora nas condições de vida aparece, nos discursos dos entrevistados, como 

acesso aos direitos sociais
4
 que se apresentam como aspecto positivo dos ganhos com a 

migração. São dois os direitos ou “serviços” principais: aqueles relacionados à saúde e à 

educação. A grande maioria dos entrevistados desta pesquisa lembra-se do quão custoso 

era ter acesso à escola ou aos serviços de saúde em seus municípios de origem. Mesmo 

que o país, nas últimas décadas, tenha expandido sua rede de atendimento nesses 

serviços, ela ainda se apresenta como precária em muitos municípios, como comprovam 

Nogueira et al. (2007). 

A possibilidade de acessar direitos sociais já estava presente nos discursos dos 

migrantes rurais de Durham (1973), porém de maneira pouco definida; pois mesmo no 

período estudado pela autora, as noções de direitos sociais já sendo ratificadas, desde a 

Era Vargas, somente a partir da Constituição de 1988 que eles tomam o caráter de 

inalienáveis que hoje possuem.  

A Constituição de 1988 marca, segundo Castro e Delgado (2004), a organização 

de uma estrutura política que permitiu o alargamento dos serviços sociais que por meio 

dessa Constituição assumiram de fato o status de direito.  

 Garcia (1988) verifica que o acesso aos direitos sociais – principalmente os que 

tocam às questões do trabalho – apresentava ao migrante, na década de 1970, a 

possibilidade de retirar-se de um esquema de dominação tradicional a qual estavam 

submetidos em seus locais de origem. Em seu estudo, a maior parte das necessidades 

dos moradores era suprida pelas trocas de favores entre os mesmos e os senhores de 

engenho. Nas cidades, a lógica dos dons transvestidos em favores é parcialmente 

substituída pela lógica dos direitos; os migrantes, como lembrado por Garcia (1988), 

inserem-se em outros esquemas de dominação, nas quais a forma, mais acabada, é a 

dominação legal burocrática, definida nos termos weberianos. 

                                                             
4 Nos termos definidos por Marshall.T. H (1968) em Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: 

Zahar; os direitos sociais, diferentemente dos direitos políticos e civis, abrangem os direitos ao trabalho, à 

seguridade social, à educação, à saúde, à habitação etc. No Brasil, como explicita José Murilo de 
Carvalho (2005) a conquista dos direitos não seguiu os moldes dos países europeus, nas quais a conquista 

de um direito favoreceu o desenvolvimento de outros. No caso brasileiro os direitos não foram 

conquistados e sim transmitidos por uma elite de governantes cujos interesses eram próprios. A timidez 

no exercício da cidadania por meio dos direitos é devida a inversão da pirâmide dos direitos produzida 

por Marshall, no Brasil, os direitos civis – aqueles que tocam a propriedade, liberdade e igualdade – 

foram dados após os direitos sociais. A doação desses direitos por parte dos governantes, e não a 

conquista dos mesmos por parte da população interessada, estimulou a lógica dos favores. 
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A questão colocada pelo discurso do acesso aos direitos sociais – principalmente 

educação e saúde – revela uma dimensão importante da problemática social em que 

estes migrantes se inserem. Os assalariados do corte da cana e da colheita da laranja, no 

interior paulista, fazem parte do movimento global de precarização do trabalho e, 

mesmo quando são contratados formalmente, esse é temporário até o fim da safra. Estes 

trabalhadores transitam entre as situações de desemprego, emprego e trabalho informal. 

Telles (2001), ao discutir os dilemas da constituição da cidadania brasileira, considera 

que esses – trabalhadores – “fora ou no limiar da trama de representatividade que 

constrói identidades reconhecíveis, ficam, a rigor, sem lugar na sociedade: não se 

constituem plenamente como trabalhadores, não são cidadãos e não se singularizam 

como sujeitos de direitos” (p.106). 

Mesmos os migrantes considerando que o acesso aos direitos sociais como um 

ganho, na migração, a leitura de Telles (2001) é bastante pessimista sobre a expansão ou 

a consolidação desses direitos no Brasil. Se olharmos o problema sob a luz do estudo 

dessa autora, podemos considerar que os migrantes inserem-se na problemática, com a 

totalidade da população, do esfacelamento dos direitos sociais nesse país.  

Esse acesso aos direitos sociais reconhecidos na fala dos migrantes trabalhadores 

“temporários” da colheita da laranja ou do corte da cana não deixa de ser também 

precário, já que, sem terem a mediação pública de seus direitos via representatividade, 

esses se perdem na invisibilidade social que os corteja. Como citado por Telles (1999) a 

esses trabalhadores sobra o espaço da assistência social, o lugar do “não-direito” e da 

“não cidadania”. Em nosso campo de estudo, são muitos os migrantes que reproduzem 

as falas de Regis (34 anos, migrante do Ceará, ex-trabalhador rural) que, mesmo 

considerando que São Carlos “sendo ruim de emprego”, o acesso ao serviço público de 

saúde e à educação é bom, quando comparado aos seus locais de origem, onde as 

crianças ainda vão para escola de caminhão ou a pé, encarando uma caminhada de sete a 

oito quilômetros diariamente.  

Esse aspecto também é lembrado por Edneide (35 anos, dona de casa, moradora 

há cinco meses no bairro de Cidade Aracy II, migrante de Alagoas) que reconhece a 

importância de morar, mesmo afastada do centro, a 10 minutos do posto de saúde e da 

escola dos filhos. 

Edneide, Regis e tantos outros entrevistados demonstram certo anseio por uma 

inclusão social menos marginal. Essa ambição conduz esses migrantes a apostarem na 
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educação dos filhos como forma de mobilidade social geracional. A realização do 

Ensino Fundamental e Médio pelos filhos é tomada como um valor e representa aos 

migrantes a possibilidade deles atuarem em outros trabalhos que não os oferecidos pelo 

agronegócio. Assim, representa a possibilidade real de afastarem os filhos da colheita da 

laranja, considerado “pesado”, porém não menos digno. 

 

3.1.3 “Melhorar de vida” como libertar-se de esquemas de dominação  

 Desvincular-se de esquemas de dominação tradicionais também é um aspecto 

levantado, quando os entrevistados são questionados sobre o significado da expressão 

“melhorar de vida”. Nesse caso, o campo tem mostrado que as mulheres, quando 

migram pós-casamento, buscam tornar-se livres da dominação masculina seja do pai ou 

do ex-esposo. Os homens relatam o desejo da construção da autonomia frente à roça do 

pai e a possibilidade de gestão autônoma dos ganhos. Na tentativa de modificarem suas 

histórias de vida, ambos encontram, no processo migratório, a resolução dos conflitos 

da vida particular. Essa expressão do “melhorar de vida” – libertar-se de esquemas de 

dominação – constituiu, entre os aspectos por nós categorizados, o mais importante no 

que toca a criação de novos arranjos familiares.  

 Em outra dimensão, Garcia (1985) já chamava a atenção para esse aspecto ao 

analisar a posição que os trabalhadores rurais passavam a ocupar após a migração, 

mostrando como o processo migratório alterou definitivamente a posição desses 

trabalhadores. 

 A dominação é entendia, sob a luz da teoria weberiana, como a probabilidade de 

encontrar obediência ou aceitação a um determinado mando; esse se transforma na 

máxima da conduta sem levar em consideração a opinião própria sobre o valor ou 

desvalor do mando, procurando assim despertar a crença de sua legitimidade.  

 Ainda segundo o autor, existem três tipos puros de dominação. O fundamento da 

legitimidade pode estar centrado em três condições básicas ou tipos puros. 1) 

Dominação racional, que toma como característica a crença na legalidade da ordem 

instituída; 2) Dominação tradicional, fundada na crença cotidiana das tradições passadas 

de geração para geração; 3) Dominação carismática, firmada em características 

relacionadas à santidade, ao heroísmos ou à exemplaridade de uma pessoa. 

 Para a dominação tradicional, foco de nosso interesse, Weber (1987) ainda 

pontua que os mandos são legítimos porque, “em parte, pela força da tradição que 
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assinala inequivocamente o conteúdo das ordenações, e cuja comoção por causa de uma 

transgressão dos limites tradicionais poderia ser perigosa para a própria situação 

tradicional do individuo dominante” (p.143). 

  Assim, para Weber (1987), teremos pelo menos dois tipos de dominação 

tradicional: a que se vincula a gerontocracia, autoridade exercida pelos mais velhos, 

conhecedores da tradição sagrada, e pelo patriarcado, cuja dimensão do espaço privado 

é ressaltada. “Chama-se patriarcalismo à situação em que dentro de uma associação, na 

maioria das vezes primeiramente econômica e familiar, uma só pessoa exerce a 

dominação de acordo com regras hereditárias fixas” (WEBER, 1987, p.145). 

 Não é raro a dominação tradicional estar ligada à figura masculina. Bourdieu 

(1998) demonstra como as mulheres inseridas numa economia de bens simbólicos 

foram historicamente submetidas a esquemas de dominação masculina, cujo dispositivo 

central é o mercado matrimonial. Na ordem social, “as mulheres só podem aí ser vistas 

como objetos, ou melhor, como símbolos em poder dos homens.” (BOURDIEU, 1998, 

p.55) 

 Edneide (35 anos, migrante do Alagoas), citada no tópico anterior, mesmo 

possuindo uma família nuclear típica, possui uma trajetória migratória marcada por 

arranjos familiares diversos. Em entrevista, conta-nos que a primeira migração ocorreu 

ainda adolescente quando acompanhou a mãe, que “fugia” de um namorado. Essa 

vendia amendoim na cidade de origem e plantava roça de mandioca em uma terra 

cedida.  

Minha mãe tinha um namorado que não queria somente ela. Mas queria muitas. Aí ela 
não quis, era assim: se ela comprava uma casa em outra rua ele ia atrás. Então, a 

gente saiu sem dizer para ele, para onde ia. 

 Muitas trajetórias de migrantes mulheres mostram essa tentativa de desvincular-

se de padrões de dominação masculina e de situações que as contrariam. Nesse caso, um 

padrão de masculinidade não consentido é central para o início do processo migratório. 

Na trajetória da mãe de Edneide, a tensão de posições identitárias de gênero 

caracterizam suas motivações para a migração. Mais uma vez Edneide relata esta 

situação quando, ao passo de seu casamento, a mãe migrou, pois nas palavras da 

entrevistada:  
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Quando eu casei ela veio também, vendeu a casa lá (Pilar – PB) e comprou uma terra 

em Olivença – PB, porque assim, ela gostava muito de mim, e tinha medo de eu sofrer, 

porque falavam que eu não era carne nem peixe, e meu marido ia bater em mim. Mas 
Graças a Deus, olha já tem 13 anos, e ele nunca bateu em mim, e depois disso viemos 

para cá, e ela ficou, ela não quer vir para cá. 

 A proteção à filha, considerada frágil, e a recusa a certos padrões de 

masculinidade influenciaram na trajetória migratória da mãe de Edneide e, 

consequentemente, na da filha, que só pode migrar com o marido após a mãe certificar-

se através da convivência no mesmo povoado com o genro que ele era digno de 

confiança. 

 O Caso de Cilene (38 anos, trabalhadora rural) também se torna exemplar nesse 

aspecto. Sobre sua trajetória migratória, ela contribui com a seguinte intervenção: 

Entrevistadora: E como foi que você decidiu migrar? vir para cá? 

 

Cilene: Eu vim passear. Eu tinha meu irmão que já morava aqui há um ano. Aí esse 

meu irmão me disse para vim para cá, pois o pai das meninas estava enchendo o saco 
para mim voltar para ele, ai eu peguei e vim escondida, quando ele soubesse eu já 

estaria aqui em São Paulo, eu fiquei com medo da família dele roubar as meninas de 

mim. 
 

 Mesmo o significado de “melhorar de vida” sendo um projeto familiar e se 

realizando na família, as percepções para homens e mulheres podem ser diversas. Nesse 

sentido, as disposições de gênero e geracionais são relevantes para o entendimento deste 

significado. Cilene migra “escondida” do marido, que estava parcialmente separada, já 

que ele e a família exerciam forte pressão sobre ela. 

 O campo da pesquisa apontou que muitas mulheres, quando partem sozinhas, 

passaram por situações traumáticas que envolviam separação de suas famílias ou de 

seus esposos. Para dar início ao processo migratório, elas dependem de recursos 

emprestados de algum parente, geralmente irmão, como no caso de Cilene (38 anos, 

trabalhadora rural, moradora do Bairro de Cidade Aracy II), Marlene (40 anos, 

trabalhadora rural, moradora do bairro de Cidade Aracy II) e Alice (50 anos, 

trabalhadora rural, moradora do Bairro de Cidade Aracy I).  

No caso dos homens, como Paraíba (55anos), Regis (34 anos), lançaram-se no 

projeto migratório com algum recurso economizado do trabalho na roça dos pais e, 

diferentemente das mulheres, geralmente migram sozinho, buscando mulher e filhos 

somente quando há condições propícias para esse objetivo. Há uma preocupação geral 

com o padrão de consumo da família; desvincular-se de padrões de dominação paterna é 
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importante em suas trajetórias, mas não aparece tão evidente como nos discursos das 

mulheres. 

Portanto, essas foram as primeiras constatações: a alteração nos padrões de 

consumo, acesso a direitos sociais, a possibilidade de acumular recursos, seja para 

comprar motos, eletrodomésticos e propriedades, bem como a substituição de 

determinados padrões de comportamento e dominação para outros, aparecem como as 

expressões do “melhorar de vida” entre os migrantes estudados. Essa noção é construída 

no jogo entre indivíduo e família podendo ser modificada na dinâmica dos arranjos pós-

migração.  

Quando se analisa a família, o caso da segunda geração ou dos filhos pequenos 

que acompanharam os pais no processo migratório é bastante revelador sobre os 

projetos e as noções do que seja “melhorar de vida”. Nos casos que selecionamos – e 

trataremos no tópico sobre família –, o conflito entre Cilene e as filhas é exemplar. 

Melhorar de vida para as filhas não mais condiz com as expectativas da mãe, que parece 

ter cumprido uma etapa do processo migratório. 

 

3.1.4 “Melhorar de vida” e movimentação nos espaços sociais de vida 

A noção geral de “melhorar de vida” ainda pode ser representada pela 

possibilidade de movimentação e de criação de novos “espaços de vida”. As três 

representações de “melhorar de vida” anteriormente citadas podem também ser 

incluídas nessa noção, pois articulam a produção social do espaço. Romper com um 

determinado espaço de relações sociais ou reproduzi-lo, como os trabalhos de Menezes 

(2002, 2010) e Woortaman (1990) atestam, também representa a noção geral de 

“melhorar de vida” na medida em que os migrantes reelaboram suas vidas pelas 

perspectivas gestadas no próprio processo migratório. 

 A trajetória migratória de Paulo (33 anos, nascido em Brumado-BA, morador do 

bairro de Cidade Aracy II), por exemplo, é marcada por diversos deslocamentos, a partir 

de 1986, quando seu pai “sumiu no sertão” deixando sua mãe com sete filhos pequenos. 

Antes de trabalhar em comércio, eu trabalhei em vários estados, como Minas Gerais, 
donde herdei o sotaque “mineiro”, pois acho o mais bonito de todos que conheci, nas 

minhas andanças. (Paulo). 

 

 A valorização de aspectos da cultura de outras localidades é presente na 

trajetória dos migrantes que chegaram aos bairros que compõem a Cidade Aracy na 
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década de 1980, 1990 e 2000. Os diversos deslocamentos ora os distanciam dos seus 

locais de origem ora os aproximam. Paulo, ao mesmo tempo em que agrega elementos 

da identidade mineira, possui uma casa de comércio, denominada “Do norte”, onde 

reconstitui o espaço cultural outrora deixado.  

 

Aqui vendo de tudo um pouco, e o que não vendemos nós comemos e compramos outras 

coisas para vender; trabalho com a demanda, mas prefiro ter um pouco de tudo: doce 

de buriti, cana, pingas diversas, inclusive a Pitu, a mais vendida, tempero, farinha 

grossa e fina, feijão de fava, corda e andu. Ainda tenho a parte do sacolão com fruta, 
abóbora, batata, tomate. Gosto de coisas de diversas localidades do Piauí, Bahia, 

Sergipe, Pernambuco entre outros. 

 

 A identidade desse e de outros migrantes constrói-se na dinâmica de seus 

deslocamentos no acúmulo de referências que o faz, enquanto baiano de sotaque 

mineiro, dono de uma “Casa do Norte” e Sacolão – denominação paulista interiorana de 

mercado de frutas. É esse acúmulo de referências que ele chama de “melhorar de vida”.  

 Cilene (38 anos, migrante do Pernambuco, colhedora de laranja) define-se como 

pernambucana trabalhadora rural em São Carlos. A vida em Palmares-PE é positivada 

pelas festas e por sua gente. O retorno para visitar a família é também o reencontro com 

a vida anterior que a definia enquanto trabalhadora rural da cana. Voltar depois dos 

“lucros” auferidos na cidade modifica as relações sociais em torno dela e de sua família.  

 Já Marcinho (23 anos, paraibano, trabalha na laranja há cinco anos) viu no 

assalariamento rural-urbano a possibilidade de modificar sua condição de vida no local 

de origem. A migração representou para esse trabalhador rural o ritual de passagem da 

adolescência para a vida adulta, marcando a construção de sua própria masculinidade. A 

renda auferida pela colheita da laranja em São Carlos possibilitou-lhe sustentar um 

núcleo familiar recém-formado e ajudar a sua família extensa.  

 Esse aspecto fora amplamente trabalhado por Woortamann (1990) quando 

discute a família camponesa e sua reprodução. Para esse autor, a migração, ainda pré-

casamento, marcava a construção da autonomia individual masculina frente ao pai na 

medida em que os ganhos com a migração possibilitavam aos sitiantes “fracos” o 

acúmulo de recursos a serem empregados na volta do filho migrado, para o sítio. No 

entanto, não somente os filhos dos sitiantes considerados “fracos” migravam; os filhos 

dos sitiantes conhecidos como “fortes” também eram atingidos pela condição de 

migrante. Migrar, para essa população, significava tomar contato com o “mundo” com o 
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desconhecido, e a superação dos desafios impostos pela socialização desse mundo, 

operava a modificação no status social dos sujeitos. 

 
A migração tem um sentido simbólico-ritual, para além de sua 

dimensão prática. Ela é parte de um processo ritual que reintegrará a 

pessoa na sociedade com o status transformado de rapaz para o de 

homem. A comparação entre fracos e fortes é útil justamente porque 
ela nos permite perceber essa dimensão simbólica, que poderia ficar 

oculta por traz das necessidades práticas do fraco. (WOORTMANN, 

1990, p. 36, grifos nossos). 

 

 Assim, essa dimensão simbólica gerada pela movimentação nos espaços sociais 

pode marcar positivamente a trajetória individual ou familiar. Os deslocamentos 

múltiplos são somados às experiências de vida. 

 Silva (2006), ao estudar redes migrantes nos bairros que compõem a Cidade 

Aracy, considerou que a noção da própria origem indicava múltiplos deslocamentos e 

pertencimentos. Portanto, conceituar origem como local de nascimento tornava 

problemático. 

 Os migrantes quando questionados sobre seus locais de origem levavam em 

consideração um conjunto de fatores que não necessariamente se encontram atrelados 

ao local de nascimento, mas a um ou a múltiplos “espaços de vida”, ou seja, aqueles 

espaços nos quais os indivíduos se ligam ou se relacionam, como posto por Courgeau 

(1988). Isto é, por aqueles lugares nas quais os indivíduos constroem identidades e/ou 

representações sociais.  

 Segundo Silva (2006), na investigação realizada nos bairros que compõem a 

Cidade Aracy, as representações de nordestinos, mineiros e paranaenses eram diversas e 

deveriam ser também consideradas no jogo das identidades. Os nordestinos eram 

reconhecidos como mal-sucedidos, pois atuavam nos trabalhos rurais da região e 

moravam nas piores ruas, já os paranaenses, por exemplo, estavam envolvidos em 

trabalhos urbanos e a identidade destes relacionava-se ao uma trajetória de sucesso 

migratório.  

 Para Silva (2006), ser paranaense ou ser nordestino era uma categoria social de 

classificação que envolvia representações presentes no bairro que estavam para além do 

local de nascimento. O que Silva (2006) não percebeu foi que este critério de 

classificação dependia da situação na qual se desenrolava a relação social no bairro; 

nordestinos, paranaenses, mineiros e paulistas encontram-se distribuídos nos bairros 
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conforme ordem de chegada e dada à própria expansão do bairro e o esgotamento de 

algumas áreas. Portanto, os migrantes não estavam concentrados em “guetos” como o 

trabalho de Silva (2006) parece indicar. 

 O argumento de Silva (2006), para quem o bairro se divide entre os bem-

sucedidos e os mal-sucedidos, desqualifica a própria trajetória social e de 

desenvolvimento das áreas das quais estes sujeitos foram expulsos. Nesse caso, como já 

citado, estar na “roça” (e não nos empregos urbanos) não é sinônimo de sucesso ou 

fracasso.  

 

Conclusão 

Ao iniciarmos essa pesquisa, tínhamos como objetivo estudar as migrações de 

origem rural-urbana para o município de São Carlos. Assim sendo, recortamos como 

objeto de pesquisa os trabalhadores rurais dessa cidade, moradores da região que 

popularmente é chamada de Cidade Aracy. O interesse maior era entender o que esses 

migrantes empobrecidos – moradores de uma região que, por anos, foi reconhecida com 

um dos maiores bolsões de pobreza da cidade de São Carlos – chamam de “melhorar de 

vida”. Perguntávamos então qual era o sentido ou o significado dessa expressão para os 

migrantes e suas famílias. O desafio era visualizar o que estava por de trás dessa 

máxima interpretada de maneira economicista e encontrar os elementos que poderiam 

ser considerados como “melhorar de vida” entre esses trabalhadores rurais.  

Então  partiu para um verdadeiro deslocamento na análise de mobilidade social, 

considerando para além do caráter objetivo e econômico de sua mensuração o caráter 

subjetivo do que os migrantes chamam de “melhorar de vida”, o mapeamento das quatro 

disposições apresentada no tópico anterior avança na análise sociológica do processo na 

medida em que traz novos elementos para a discussão, e articula a esfera das macro 

relações econômica com da micro relação social da população em questão. 
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