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JUSTIFICATIVA - PR 0008/2019 
A proposta de criação de uma Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 

Comunidade Nordestina Município de São Paulo tem como primeiro objetivo se consolidar em 
um espaço de interlocução permanente entre parlamentares e sociedade civil visando construir 
conjuntamente um ambiente de diálogo, reflexão, diagnósticos e propostas relacionadas à 
temática. 

Como forma de problematizar o tema, já amplamente discutido na academia e em 
outros ambientes menos formais, cito trecho de uma obra¹ que nos faz refletir: 

"A grande migração de trabalhadores saídos das regiões rurais do Nordeste em 
direção às regiões urbanas no Sudeste é um fenômeno marcante na segunda metade do 
século XX. Por longo tempo, parte significativa da bibliografia sobre o tema tratou o fenômeno 
como algo caótico, irracional, causado exclusivamente pela decadência da economia agrícola 
do Nordeste e pelo avanço da economia industrial de São Paulo. 

(...) a busca por direitos trabalhistas e por direitos urbanos foi o mobile principal a 
empurrar esses trabalhadores, encorajando-os a uma jornada precária através de uma 
travessia perigosa. Mais ainda, ao contrário do que pensa o senso comum, a vinda desses 
migrantes não era feita de modo apressado e desordenado: a viagem era meticulosamente 
arquitetada, preparada pela família no Nordeste e pela comunidade em São Paulo. 

(...) 

A decisão de migrar não raras vezes era precedida pela manutenção de uma pequena 
propriedade na terra de origem e seguida pela mobilização de uma rede de comunicação entre 
os que já se encontravam na terra de destino. 

Além disso, algumas idas e vindas de migrantes, interpretadas comumente como 
inadaptação ao meio urbano e moderno, eram, na realidade, tramadas como forma de 
conquistar novos caminhos sem se desfazer dos velhos laços. 

Para Paulo Fontes, o principal problema por trás da migração não está na falta de 
adaptação dos nordestinos, mas na dificuldade de recepção dos paulistas. Assim, é de se 
compreender que a incorporação no mercado de trabalho tenha sido árdua, cabendo aos 
recém-chegados a dureza da construção civil antes de qualquer incursão em atividades 
industriais. 

Por todo o exposto e por acreditar que a ampliação dos espaços de discussão do tema 
pode ser uma importante forma de influxos de valiosas contribuições é que se propõe o 
seguinte projeto de resolução, esperando contar desde já com o apoio dos nobres colegas 
parlamentares. 

_____________ 

¹ Paulo Fontes, Um nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel 
Paulista (1945-1966). Rio de Janeiro, Editora FGV, 2008 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/03/2019, p. 74 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PR 0008/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

