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RESUMO 
 
No presente artigo, expõem-se conceitos e classificações sobre 
migração e seu contexto histórico no Brasil. Dicorre-se sobre a 
prerrogativa do Direito à Moradia como essencial à vivência em 
sociedade e para a conquista de direitos secundários como 
educação e saúde. Por fim, relata-se um estudo de caso, 
apresentando a problemática das questões habitacional a partir 
de um núcleo familiar. 
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ABSTRACT 
 
In this paper, they expose themselves concepts and 
classifications on migration and its historical context in Brazil. It 
talks about is the prerogative of housing right as essential to 
living in society and the achievement of secondary rights such 
as education and health. Finally, report a case study, 
presenting the problem of housing issues from a nuclear family. 
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INTRODUÇÃO 
 

As migrações populacionais atuais relembram os tempos pré-históricos, nos 

mostrando que o homem parece estar constantemente à procura de novos horizontes. 

Desta forma, migração é um movimento de pessoas, grupos ou povos de um lugar para 

outro com a finalidade de estabelecer-se ou trabalhar naquele lugar. É o processo de pôr-se 

a caminho, podendo ser forcado (de origem econômica, política, religiosa ou oriunda de 

calamidades naturais) ou espontânea (CEMCREI, 2012). Este deslocamento da população, 

de um lugar para outro, pode ser definitivos ou temporários, levando-se em consideração as 

causas do ato migratório. 

No Brasil, este processo ocorreu e forma mais acentuada nas décadas de 1950 e 

1960, mas seus maiores índices ocorreram na década de 1970. Um dos fatores que mais 

reconhecidamente impulsionou esse deslocamento foi o processo de transformação ocorrido 

na economia brasileira, acentuado pelo crescimento das indústrias e o avanço da técnica e 

do consumo nas sociedades capitalistas. 

Na primeira parte do trabalho abordaremos sobre os conceitos e classificações 

pertinentes a temática a ser trabalhada e seu contexto histórico no Brasil. Por fim, faremos a 

tentativa de expor um relato, apresentando a problemática das questões habitacional a partir 

de um núcleo familiar. 

 

1. MIGRAÇÃO: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS  

 

O ser humano quando se move de um lugar para outro, para outras terras, o faz por 

não sentir a satisfação de suas necessidades ou desejos. É muitas vezes impulsionado a 

buscar novos horizontes, quer seja pelo imperativo da necessidade de sobrevivência ou 

realização de projetos mais elaborados. Nessa acepção, a migração pode ser percebida 

como uma aspiração do ser humano pelo seu próprio desenvolvimento, em busca de 

melhores condições e qualidade de vida, podendo ser motivada por diferentes fatores, 

como: políticos, religiosos, culturais e econômicos. Este último é, provavelmente, o que mais 

se destaca (DIAS; COSTA, 2011).  

Segundo estas autoras, o aprofundamento do processo de globalização 

seguramente contribuiu para a intensificação dos fluxos de pessoas interna e externamente 

à escala nacional. Entretanto, partindo do pressuposto de que o ser humano é um ser social, 

esses fatores não podem ser analisados parcialmente, uma vez que a vida humana é 

complexa e sua explicação se dá pela totalidade e não pelas particularidades. 
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É importante ressaltar que o deslocamento da população, de um lugar para outro, 

pode ser definitivo ou temporário, sofrendo influencia das causas do ato migratório. É 

possível observar que, em toda historia da humanidade, o homem migrou a fim de buscar 

melhores condições. Desta forma observamos as mais diversas formas de migração, 

estando entre elas:  

 Migração interna: é aquela que se processa quando a população se desloca no 

interior de um país. O êxodo rural corresponde à migração campo-cidade, isto é, à saída da 

população do meio rural com destino ao meio urbano. Esse é o movimento interno mais 

importante e é o responsável pela grande leva de migrantes que se dirigiram, e ainda se 

dirigem, às grandes cidades. Existem outros dois tipos de migração interna: 

– Transumância é o deslocamento populacional que ocorre em certos períodos do ano; 

– Migração pendular é o movimento diário de ida e retorno da população que desloca-se 

da periferia para o centro e vice-versa; 

 Migração externa: deslocamento feito entre os países.  

 

Segundo Brito apud Germani (2009), a migração interna tem como pano de fundo, a 

teoria da modernização social, vertente sociológica das teorias do desenvolvimento 

econômico, como a de Lewis. A tese fundamental é que as migrações se constituem num 

mecanismo fundamental no processo de transição da sociedade tradicional para a moderna. 

As sociedades tradicional e moderna são tipos ideais assentados sobre a experiência 

histórica de desenvolvimento do capitalismo no Ocidente. 

A sociedade tradicional, extremamente integrada, do ponto de vista econômico, 

normativo e psicossocial, vinculada à economia agrícola, precisa ser “desestabilizada” para 

que as migrações possam ocorrer. Sem um efeito demonstração, através dos meios de 

comunicação de massa ou das redes de interação social, ou mesmo através do contato 

entre as economias, as migrações, como um processo social, não ocorreriam (Brito apud 

Germani, 2009). 

O autor teoriza que a população precisa ser mobilizada socialmente para que seja 

atraída pela sociedade moderna. Diante das novas possibilidades de participação social, ela 

se coloca disponível para a emigração. Esse processo de mobilização social dos migrantes, 

em direção à sociedade moderna, é o que define a migração e faz dela um processo que se 

estende desde o lugar de origem até a integração do migrante no lugar de destino. 

Desta forma, para o autor, a migração é um processo social que vai além dos 

mecanismos do mercado de trabalho, no plano econômico, e se insere em uma ampla 



 

4 

                   

mudança social, cultural e psicossocial, tanto individual, quanto coletiva, dentro do 

desenvolvimento da sociedade moderna. 

Desse modo, as migrações, dentro do processo de mobilização social, são 

necessárias e funcionais para a modernização da sociedade dos países em 

desenvolvimento (Brito apud Germani, 2009). 

 

2. O contexto brasileiro 

 

Para Santos e Martins (2010), a migração da população rural brasileira para os 

grandes centros urbanos teve sua ocorrência acentuada nas décadas de 1950 e 1960, mas 

seus maiores índices ocorreram na década de 1970. Um dos fatores que mais 

reconhecidamente impulsionou esse deslocamento foi o processo de transformações 

ocorridas na economia brasileira, acentuado pelo crescimento das indústrias e o avanço da 

técnica e do consumo nas sociedades capitalistas. 

Essa migração do campo para a cidade dá-se no contexto da mecanização do 

campo e das más condições de trabalho e de vida na zona rural, além da industrialização 

das cidades e as grandes transformações econômicas nos centros urbanos (SANTOS; 

MARTINS, 2010). 

As autoras mostram que nesse período, a expansão da fronteira agrícola, a 

introdução de novos cultivos, a substituição da agricultura por pecuária e a mecanização do 

campo foram algumas das razões que promoveram a expulsão do homem de suas origens 

rurais para os centros urbanos. A agricultura com base em grandes propriedades e baixo 

nível de incorporação de tecnologia era considerada como um obstáculo estrutural ao 

desenvolvimento. 

Assim, as migrações internas redistribuíam a população do campo para as cidades, 

entre os estados e entre as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras 

agrícolas em expansão, onde as cidades eram o pivô das atividades econômicas. Mas, o 

destino fundamental dos migrantes que abandonavam os grandes reservatórios de mão de 

obra – o Nordeste e Minas Gerais, principalmente – eram as grandes cidades, 

particularmente, os grandes aglomerados metropolitanos em formação no Sudeste, entre os 

quais a Região Metropolitana de São Paulo se destacava (BRITO, 2009), 

Para Santos e Martins (2010), faz-se necessário destacar que além da forte atração 

exercida pela cidade sobre a população rural e a estagnação das relações de trabalho no 

campo, existem também as expectativas da população rural quanto à vida na cidade ser 

melhor, mais moderna, com melhores condições econômicas e acesso facilitado a bens e 
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serviços como emprego, escolarização, moradia, melhores condições de vida. Essa é a 

razão básica, ou estrutural das migrações rural-urbanas. 

Por fim, as autoras afirmam que o deslocamento da população rural para os centros 

urbanos torna a cidade o local da diversificação cultural econômica e social e quando não 

acompanhado de políticas públicas de gestão do espaço urbano apropriadas para o 

crescimento, pode tornar a vida na periferia tão desgastante quanto era no campo, pois 

cercada de problemas estruturais e espaciais, a vida urbana não garante o emprego e as 

almejadas condições de moradia e segurança. 

 

3. O DIREITO À MORADIA 

 

Um dos reflexos da migração de populações dos espaços rurais para os urbanos é 

falta de moradia e de condições dignas de sobrevivência. Esse “problema social” que tem 

profundas raízes estruturais desde o desenvolvimento das primeiras cidades brasileiras 

(porque desde a sua concepção, elas foram espaços que se ampliaram conforme as 

necessidades da população instaladas nos pequenos vilarejos que mais tarde seriam sua 

origem) até a ampliação e construção de Planos Diretores3 para ocupação dos espaços, 

uma concepção mais contemporânea de ver a cidade. 

O resultado dessa intensa migração, motivada por situações de extrema pobreza, 

destruição ou deslocamentos causados por conflitos e desastres naturais causou o 

inchamento das cidades, que sem estrutura para abrigar a todos, impelia os que chegavam 

para moradias com condições indignas.  

 

“A falta de moradia, todavia, não é a única maneira pela qual as pessoas têm 
negado o seu direito à moradia adequada. Dados do UN-Habitat revelam que 
mais de um bilhão de pessoas, um terço da população mundial, vivem em 
assentamentos precários e favelas, sem acesso a serviços básicos e sem 
condições de vida adequadas. O impacto dessas precárias condições de vida 
e a consequente falta de reconhecimento legal ou administrativo vão além da 
privação material e ambiental impostas aos moradores das favelas. Viver em 
assentamentos não regularizados deixa os moradores sem o usufruto de um 

                                                           
3 Plano diretor é o Instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política 

de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. (ABNT, 1991). Seria um plano 
que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da 
cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infra-estrutura e de 
elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas para 
curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal. (VILLAÇA, 1999, p. 238) 
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amplo espectro de outros direitos humanos, civis e políticos, ou econômicos, 
sociais e culturais”. ROLNIK (2009. p. 41) 

 

Com isso, o direito à moradia, para além de um simples viver debaixo de um teto, é 

posto como condicional ou opcional, em especial, por fatores financeiros. Rolnik (2009) 

alerta ainda para o fato de que “(...) essas famílias correm o risco de tornarem-se ‘sem teto’, 

ou serão levadas a pagar pela moradia adequada com prejuízo à sua capacidade de usufruir 

os direitos à alimentação, saúde ou educação”. No Brasil, em especial o Maranhão na 

década de 1980 quando da chegada das grandes indústrias, o caminho de muitas famílias 

foram as favelas (invasões e assentamentos) ou à rua. 

Além do precário direito à moradia, muitas famílias que na ausência de melhores 

condições de reprodução social recorrem aos aluguéis de casa e quartos, sofrendo o 

agravante do despejo, situação muito recorrente até nos dias de hoje, como no caso recente 

da Favela Pinheirinho. 

Diante disso, Rolnik (2009) e as autoras do presente artigo questionam a ausência 

de uma “legislação apropriada que proteja os direitos, que seja cumprida com rigor, aliada a 

políticas habitacionais que levam em conta o direito à moradia adequada e impeçam esses 

despejos forçados”. 

Tal situação é reflexo também dos jogos de poder na sociedade capitalista, onde 

impera a obtenção por lucro de qualquer forma, e nos tempos de sonho pela casa própria de 

muitos brasileiros, a construção de residenciais e condomínios é imperativa. É fato 

mencionar que diante de tantos problemas habitacionais, algumas ações pontuais como o 

programa Minha Casa, Minha Vida, ação do governo federal que pretende construir 2 

milhões de imóveis para a população, em especial, famílias carentes em áreas de invasões 

e palafitas, possibilitaram avanço relativo.  

Contudo, o país ainda tem muito chão a construir. Para as famílias que não tem 

acesso ao programa sobram formas alternativas de moradias como as quitinetes e as 

minicasas alugadas (semelhantes aos cortiços do século passado) que surge como 

alternativa as famílias migrantes por ser mais acessível financeiramente e garantir uma 

estrutura mínima de conforto e segurança, como é caso de relato de experiência 

apresentado neste trabalho. 

 

4. RELATO 
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Neste tópico, iremos relatar a história de uma família de migrantes (que chamaremos 

de família A) a fim de identificar pontos revelados pelos autores sobre as questões 

relacionadas às migrações e as questões de moradia. 

A história da família A se inicia com o casamento dos responsáveis pela mesma. O 

Sr. A é de origem cearense e a Sra. A tem sua origem no interior do Maranhão, onde os dois 

se conheceram e se casaram. Da união do casal, nasceram os filhos A1 e A2. Quando o 

filho A2 tinha apenas quinze dias de nascimento, a família resolve mudar para terra natal do 

Sr. A (interior do Ceará), pois o mesmo tinha a necessidade de ficar perto de sua família. 

Nesta cidade passam inicialmente três anos, pois na época a casa em que residiam não era 

própria. 

 Assim, retornam para a cidade de origem da Sra. A e passam a morar na casa de 

parentes com objetivo de acumular o valor necessário para aquisição de uma residência na 

terra natal do Sr.A. Após o período de dois anos no interior do Maranhão, retornaram à 

cidade cearense e iniciam a construção da casa própria. Neste período, um parente (da 

cidade de origem da Sra. A) vai morar com  família. Após 10 anos residindo no interior do 

Ceará, vem-se obrigados a retornar para o interior do Maranhão (devido à problemas 

financeiros) e após dois meses migram para São Luis onde moram a quatro anos. 

Atualmente, residem cinco pessoas na casa: os filhos do casal e mais dois parentes, 

além da que já moram com os mesmos no Ceará. É importante ressaltar que estes parentes 

são do interior do Maranhão e vieram morar na capital do Estado com objetivo de adquirir 

melhores condições de vida. O Sr. e a Sra. A agora residem na cidade de origem da Sra. A, 

onde trabalham para prover pelas necessidades da família. 

Os filhos e os demais parentes que moram em São Luis residem em casa alugada 

(após mudança recente) e todos trabalham. Entretanto, assim que chegaram à São Luis 

somente o Sr. A mantinha a família com o trabalho realizado na cidade natal de sua 

cônjuge. Com o passar dos anos, os filhos e parentes conseguiram trabalho. Atualmente 

somente o filho A1 estuda (curso superior) e filho A2 tem o curso profissionalizante. 

Após conversa com os filhos sobre as dificuldades enfrentadas ultimamente, eles 

relataram: a incerteza da moradia, já que esta é alugada e, mesmo pagando por ela, ficam 

reféns da validade do contrato e da vontade do proprietário2. 

A diferença dessa moradia para anterior é o tamanho, pois a outra tinha apenas 

quatro compartimentos (sala que era também utilizada como dormitório para os filhos e 

parentes, um quarto, uma cozinha e um banheiro, todos pequenos), com exceção do quintal. 

A residência atual é composta de sala, dois quartos (um para o casal e outro para os 
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parentes, sendo este pequeno para os três), banheiro, sala de jantar (utilizada como 

dormitório pelos filhos) cozinha e quintal.  

Segundo os relatos, devido à quantidade de compartimentos nesta residência ser 

maior (apesar do tamanho reduzido), os moradores conseguem ter um pouco mais de 

privacidade, conseguindo realizar atividades (como estudar, assistir TV, ou, simplesmente, 

dormir) de forma mais tranquila. 

Deste modo, à luz de autores como Rolnik (2009), percebemos que o acesso restrito 

à moradia - causado pelo aumento explosivo dos preços ou pela falta de acesso à terra – 

constitui outro obstáculo ao usufruto do direito à moradia adequada. Os processos de 

“gentrificação” urbana, acompanhados dos valores crescentes dos imóveis e dos aluguéis, e 

os problemas da amortização dos empréstimos e hipotecas estão empurrando as famílias 

de baixa renda para situações cada vez mais precárias, correndo o risco de tornarem-se 

“sem teto” ou serão levadas a pagar pela moradia adequada com prejuízo aos direitos à 

alimentação, saúde ou educação. Outra questão que contribui para o agravamento do 

problema é a dos despejos, executados sem respeito aos direitos humanos. 

Outra dificuldade apontada está ligada ao valor do aluguel, pois, segundo os 

moradores compromete o orçamento familiar e aquisição de outros bens que seriam 

importantes para os moradores. Somando a isto, esta as condições da casa, que segundo 

os mesmos, não é das melhores e deixa a desejar visto que o valor pago não 

correspondente às condições. 

Portanto, a falta de moradia, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos 

desenvolvidos, é um dos sintomas mais visíveis e graves do não usufruto do direito à 

moradia adequada. As causas desse fenômeno multifacetado são muitas e incluem não 

apenas a pobreza extrema, mas também a falta de moradias de interesse social, a 

especulação no mercado de terra e moradia, a migração urbana forçada ou não planejada e 

a destruição ou deslocamentos causados por conflitos, desastres naturais ou grandes 

projetos de desenvolvimento (ROLNIK, 2009). 

Outro fato importante relatado diz respeito à adequação ao estilo de vida citadino, 

pois, segundo os moradores, é um estilo totalmente diferente dos que até então eles 

vivenciavam, tendo que se adaptarem ao ritmo da cidade, suas vantagens e problemáticas. 

Adaptar-se à alimentação do lugar, aos horários, uma vez que se antes tudo era próximo de 

casa, agora a extensão territorial da cidade aumenta as distâncias; ao trânsito intenso de 

pessoas e veículos pelas vias; adaptar-se a andar desconhecidos e a procurar lugares e 

serviços dependendo muitas vezes unicamente das informações de passantes e/ou pessoas 

que acabaram de conhecer.  
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Este é outro quesito importante: estabelecer novas relações de amizades e convívio. 

Para eles, talvez tenha sido um dos maiores obstáculos porque não conheciam ninguém no 

bairro que se estabeleceram, tendo por única companhia uns aos outros. Entretanto, como o 

decorrer do tempo, todos os membros da família foram estabelecendo novas relações 

através de instituições como a escola e igreja. 

O indivíduo é eminentemente um ser social, integrado, consciente ou 

inconscientemente nas articulações e atividades da sociedade. Partindo do pressuposto que 

redes sociais são a interligação do indivíduo ou organizações, com as relações de trabalho, 

amizades, informações e conhecimento que envolve o cotidiano das pessoas, essa rede 

pode, muitas vezes, não estar perceptível ao indivíduo, mas é inegável a sua influência no 

mundo corporativo (DIAS; COSTA, 2011).   

Assim os autores propõem que, o processo migratório envolve mudanças que vai 

muito além de fatores econômicos, pois a presença de um migrante pode produzir profícua 

interação de culturas e costumes. O contato com o novo não só induz a mudanças no estilo 

de vida do migrante, para se adequar ao território e suas normas, como também pode 

seduzir a sociedade local para as novidades trazidas, havendo, portanto, influências 

recíprocas. Se por um lado a migração provoca a ampliação das necessidades de oferta de 

moradia e suas consequentes variantes (energia, saneamento básico, escolas, creches, 

atendimento de saúde etc.), por outro, possibilita trocas de experiências, costumes e 

culturas diferentes que produzem um hibridismo salutar nas formas de relacionamento com 

ambiente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que à medida que aumenta o número da população e este não é 

seguido de medidas de planejamento e gestão do espaço urbano, aumentam também os 

problemas sociais e estruturais na cidade. Viver na grande cidade implica desenvolver 

habilidades e aptidões, dentre outras realizações individuais e coletivas. Para isso é 

necessário pensar a cidade com um bem público, com espaço para todos, sendo necessário 

às cidades investirem em planejamento urbano e serviços sociais adequados para todos 

que querem e precisam morar nela (SANTOS; MARTINS, 2010). 

É certo que as mudanças regidas pelas novas exigências tecnológicas e econômicas 

dos sistemas e das sociedades capitalistas corroboram para o surgimento de novos 

problemas e com eles, novos atores sociais. À medida que a sociedade se moderniza 
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agrava-se a questão social expressa nas contradições do ordenamento capitalista e dos 

projetos societários existentes (SANTOS; MARTINS, 2010). 

Assim, é incontestável a participação e a influência que o migrante produz no lugar 

que o recebe, tanto nos aspectos funcionais quanto simbólicos. No primeiro envolve o 

trabalho, pela necessidade de subsistência no lugar e pela contribuição no campo 

profissional ou intelectual. No aspecto simbólico, o novo implica na (re)criação de 

significados crescentemente incorporados do cotidiano onde as experiências de vida se 

manifestam, se trocam e se renovam (DIAS; COSTA, 2011).  

.  
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