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ram de Novo Cruzeiro MG para Piracicaba, SP estão obtendo
condições de vida similares ou superiores às dos moradores do
local de origem, o que justificaria o deslocamento. Constatou-se
pelos indicadores estudados, que há melhores condições de vida
entre os habitantes do município de Piracicaba no que se refere
à infra-estrutura habitacional, à melhor renda familiar e à mai-
or escolaridade materna.

RESUMO

Nos seres humanos, entre as mais importantes estratégias
de sobrevivência, encontra-se a migração. Esta permitiu ao ho-
mem ocupar novos ambientes, em busca de condições de vida
melhores que as possíveis em seu local de origem. Em trabalho
anterior foi identificado em Piracicaba, SP, grande contingente
de migrantes originados do município de Novo Cruzeiro, MG.
No presente trabalho foi investigado se as famílias que migra-
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Introdução

Os fluxos migratórios têm
sido de grande importância
para os seres humanos, apre-
sentando diferentes caracterís-
ticas quanto às suas causas,
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objetivos e conseqüências. O
termo migração, no presente
trabalho, refere-se ao movi-
mento de pessoas de uma lo-
calidade para outra (Nunes,
2002), visando ao menos em
princípio, estabelecer residên-

cia no novo local (Marcopito,
2003). Ao longo da evolução
dos seres humanos, o fenôme-
no da migração intensificou-se
e a mobilidade dos indivíduos
de uma área para outra au-
mentou, dissolvendo isolados

genéticos e misturando popula-
ções.

Vários são os fatores que
podem desencadear a migra-
ção, mas para entendê-la é
necessário inseri-la em um
contexto sócio-econômico.
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SUMMARY

Migration is one of the most important strategies of survival
mankind. It has allowed man to occupy new environments and
find better living conditions than the original ones. A previous
report identified in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil, a
large contingent of migrants originating at the Municipality of
Novo Cruzeiro, State of Minas Gerais. The present study ex-
plores whether migrant families from Cruzeiro to Piracicaba
have now reached similar or better living conditions as those of

the inhabitants of the former location, justifying the their mov-
ing. Evidence has shown that migrant families from Novo Cru-
zeiro to Piracicaba have reached similar or better living condi-
tions than those families who remained home (Novo Cruzeiro-
MG), which justify moving from one state to another. Socio-envi-
ronmental indicators showed that living conditions improved
among the Piracicaba inhabitants as to housing, family income
and maternal school attendance.
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Martine (1989) enfatizou que
as pessoas migram em busca
de melhor emprego e maior
renda e assim, acabam se
concentrando naquelas locali-
dades que oferecem melhores
condições de sobrevivência.
Tanto mudanças de um modo
de vida pré-urbano como mu-
danças de um centro urbano
para outro podem levar os in-
divíduos migrantes a enfrenta-
rem novos estressores e assim
levar a problemas sociais e
psicológicos (Mota et al. ,
1999; Kater, 1981). As condi-
ções que levam um indivíduo
a migrar, bem como a varie-
dade de condições, que en-
contra ao chegar a seu desti-
no, influenciam em grande
parte sua decisão de permane-
cer no novo local, retornar às
suas origens, ou buscar novo
local para emigração e ainda,
a iniciativa de estimular seus
conterrâneos a migrarem tam-
bém (Molina, 1970).

É importante ressaltar que a
migração não pode ser conside-
rada como um modo efetivo
para resolver problemas relaci-
onados à falta de recursos só-
cio-ambientais, pois pode aca-
bar sobrecarregando a área
receptora (Charnleyl, 1997).

O movimento da população
sobre o espaço ocorreu em
toda a história da humanidade,
sendo um dos responsáveis
pelo povoamento dos continen-
tes e a diversificação cultural
hoje existente (Nunes, 2002).

Após o surgimento da in-
dústria no Brasil, a migração
interna ganhou um contorno
diferente do que até então pos-
suía. O estado de São Paulo,
por exemplo, desenvolveu-se
econômica e demográficamen-
te graças a entrada de mi-
grantes, a maioria do Nordeste
do Brasil e do estado de Mi-

nas Gerais (Marcopito, 2003).
A formação de uma sociedade
urbano-industrial impôs trans-
formações no meio rural que
em grande parte resultaram na
desestruturação das atividades
de subsistência tradicionais,
caracterizando o campo como
local de origem de intensos
fluxos migratórios em direção
aos centros urbanos (Durham,
1984). A migração é conside-
rada um evento capaz de alte-
rar, entre outros elementos, os
padrões de organização famili-
ar que podem determinar esta-
dos de saúde e doença (Mota
et al., 1999). Entretanto, a mi-
gração pode vir a se caracteri-
zar como uma resposta adap-
tativa a uma dada condição
estressora, sendo importante
frisar que as crianças são as
mais vulneráveis às mudanças
nas condições ambientais.

Realizar o presente trabalho
tornou-se relevante após os re-
sultados da avaliação genético-
antropológica de crianças pré-
escolares do Município de Pi-
racicaba, SP (Molina, 1997) o
qual identificou entre outros
aspectos, grande ocorrência de
pais nascidos no município de
Novo Cruzeiro, MG. Assim,
estabeleceu-se entre os objeti-
vos, investigar a eficiência da
migração humana, através de
indicadores do ambiente como
presença de rede de esgoto,
energia elétrica, procedência
de água para beber, renda fa-
miliar mensal e escolaridade
materna.

Para tanto foram efetuadas
comparações entre as condi-
ções sócio-econômicas e ambi-
entais das famílias de crianças
residentes em Novo Cruzeiro,
MG, com as daquelas famílias
que migraram daquele local e
hoje residem em Piracicaba,
SP. Buscou-se investigar se os

migrantes estão obtendo condi-
ções de vida similares ou su-
periores às dos moradores do
local de origem, o que justifi-
caria o deslocamento.

Casuística E Métodos

Municípios estudados

O município de Novo Cru-
zeiro localiza-se no nordeste
do estado de Minas Gerais
(Figura 1), a 347km de Belo
Horizonte. Sua área total
abrange 2433km e tem 31000
habitantes dos quais 8000 re-
sidem na zona urbana e
23000 na zona rural. As ativi-
dades econômicas consistem
no plantio de um modo geral,
principalmente do café e na
criação de gado (IBGE,
2000). Piracicaba está situada
no estado de São Paulo, a
180km da capital estadual. A
área urbana compreende
158,06km, abrigando 95% da
população e a área rural cons-
titui-se 1154,24km. Suas prin-
cipais atividades econômicas
relacionam-se à agricultura e

RESUMEN

Entre las más importantes estrategias de sobrevivencia de
los seres humanos se encuentra la migración. Ésta permitió al
hombre ocupar nuevos ambientes, en busca de condiciones de
vida mejores que las alcanzadas en su lugar de origen. En un
trabajo anterior fue identificado en Piracicaba, Estado de São
Paulo, Brasil, un gran contingente de inmigrantes provenientes
del municipio de Nuevo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais. En el
presente trabajo se investigó si las familias que migraron de

Nuevo Cruzeiro hacia Piracicaba están alcanzando condiciones
de vida similares o mejores a las de los pobladores de la
localidad de origen, lo que justificaría el desplazamiento. Se
constató, por los indicadores estudiados, que hay mejores
condiciones de vida entre los habitantes del municipio de
Piracicaba en lo que se refiere a infraestrutura habitacional,
renta familiar y escolaridad materna.

à indústria, tendo em 2000,
aproximadamente 329000 ha-
bitantes (IBGE, 2000).

Coleta e processamento dos
dados

Para a coleta dos dados foi
elaborado um questionário, o
qual foi aplicado em todas as
Escolas Municipais de Educa-
ção Infantil (EMEI) em ambos
municípios no ano de 2000.
Os dados foram coletados pe-
los agentes de saúde, confor-
me recomendado em reunião
específica pelos autores deste
trabalho. Foram coletados os
dados de 53 pré-escolares que
freqüentam as duas EMEI
existente em Novo Cruzeiro e
3996 pré-escolares em Piraci-
caba, perfazendo um total de
trinta e duas escolas. Foi utili-
zado o programa Epi Info para
a digitação e compilação das
fichas de coleta. Posteriormen-
te, os dados foram exportados
para o software Statistical
Analysis System (SAS). Fo-
ram selecionadas, entre as
3996 crianças matriculadas nas

Figura 1. Localização dos estados e municípios estudados no Brasil.
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EMEI em Piracicaba, as fichas
em que ambos os pais migra-
ram do estado de Minas Ge-
rais (migrantes= 276), visando
comparar a situação sócio-am-
biental com aquelas das crian-
ças que residem em Novo
Cruzeiro. Com esse procedi-
mento foram identificadas 287
crianças migrantes de Novo
Cruzeiro, MG morando no
município de Piracicaba, SP.

Cabe ressaltar também que
o termo “pré-escolar” assume
no presente trabalho, o sentido
amplo, referindo-se desde be-
bês às crianças maiores, que
ainda freqüentam as EMEI.
Refere-se portanto a crianças
que ainda não ingressaram na
1a série do 1º grau.

Seleção das variáveis

Dentre as variáveis coleta-
das através do questionário
respondido pela família das
crianças, algumas foram
selecionadas para as análises
apresentadas neste trabalho.
Optou-se pelas variáveis que
influenciam significativamente
a situação nutricional das cri-
anças, conforme indicado na
literatura revisada.

Análise estatística

A comparação entre os es-
tratos populacionais foi reali-
zada no programa SAS, em-
pregando o teste de Cochan-
Mantel-Hanszel (CMH). Este
teste é utilizado para comparar
subgrupos de populações inde-
pendentes (Walker, 1997). Os
resultados foram expressos em
tabelas e as variáveis que dife-
riram entre os estratos, ao ní-
vel de significância alfa de 5%
(α=0,05), foram destacadas
com um asterisco (*)

Resultados e Discussão

Na Tabela I referente à rede
de esgoto, observa-se que
45,3% das famílias de crianças
que freqüentam as EMEI de
Novo Cruzeiro não possuem
esgoto na residência. Entretanto
no município de Piracicaba, a
porcentagem dos que residem
em domicílio ligado à rede de
esgoto é superior a 95%.

O saneamento básico é de

importância fundamental para
a manutenção do bom estado
nutricional, principalmente
para a criança, uma vez que a
protege de doenças infeccio-
sas, como por exemplo a diar-
réia, que consome suas reser-
vas energéticas podendo levá-
la à desnutrição ou até a mor-
te (Martins et al., 2002).

Em relação à presença de
energia elétrica, nota-se nova-
mente uma diferença na distri-
buição dessa variável nas fa-
mílias residentes em Piracica-
ba, em relação ao grupo de
crianças que residem em Novo
Cruzeiro (Tabela II).

Constata-se portanto, que cri-
anças filhas de pais migrantes
estão obtendo mais sucesso
para a garantia de um bom es-
tado de saúde, no que se refere
à rede de esgoto (97,2%) e ele-
tricidade (93,7%) do que aque-
las que residem em Novo Cru-
zeiro (54,7% e 71,7%; respecti-
vamente). Segundo o trabalho
de Kassouf (1994) tanto a falta
de eletricidade como o sistema
de esgoto teve impacto no de-
senvolvimento físico de crian-
ças quanto à sua estatura, afe-
tando significativamente a saú-
de nas regiões Sudeste e Sul,
no setor rural e nas famílias de
baixa renda. Segundo aquela
autora tais variáveis estão rela-
cionadas à melhoria nas condi-
ções higiênicas e à melhor qua-
lidade de vida.

Portanto, de acordo com os
dados do presente estudo,
pode-se assumir que há me-
lhor qualidade de vida para os
migrantes residentes na cidade
de Piracicaba do que em Novo
Cruzeiro. Isto é particularmen-
te relevante para as crianças
até três anos de idade, em que
o crescimento em estatura é
mais vulnerável às mudanças
nas condições ambientais
(Martins et al., 2002).

Uma outra variável relevante
para a saúde da população é de
onde a família obtém água para
beber. Na Tabela III constata-se
que pelo menos 90% das famí-
lias estudadas residentes em Pi-
racicaba obtém água da rede
pública, não sendo muito dife-
rente das famílias de Novo
Cruzeiro (88,7%). Martins et
al. (2002), em sua pesquisa so-
bre crescimento de estudantes

de ensino fundamental e médio
no estado de São Paulo, obser-
vou que a baixa estatura, refle-
xo do estado nutricional que se
estabelece ao longo da infância,
está associado com maior pro-
porção de moradias sem água
tratada. Kassouf (1994) obser-
vou um nível mais alto de
mortalidade nas moradias sem
sistemas de encanamento, mos-
trando que a presença de infra-
estrutura habitacional é impor-

tante para evitar que as popula-
ções sejam expostas a doenças
infecciosas e contagiosas.

Na Tabela IV observa-se
que existe diferenças significa-
tivas quanto à distribuição de
renda per capita entre os gru-
pos, de famílias residentes no
local de origem (Novo Cruzei-
ro) e aqueles que migraram
daquele local e hoje residem
em Piracicaba. Em Novo Cru-
zeiro, 92,5% das famílias dis-

TABELA I
FREQÜÊNCIA DE CRIANÇAS SEGUNDO ACESSO DO

DOMICÍLIO À REDE DE ESGOTO

Esgoto Novo Cruzeiro Migrantes-Piracicaba*
n % n %

Rede geral 29 54,7 279 97,2
sem esgoto 24 45,3 8 2,8
Total 53 100,0 287 100,0

* Indica que os estratos diferem significativamente pelo teste de CMH, com
nível de significância alfa de 5% (α=0,05)

TABELA II
DISTRIBUIÇÃO DOS PRÉ-ESCOLARES SEGUNDO

A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA

Energia elétrica Novo Cruzeiro Migrantes-Piracicaba*
n % n %

Presença 38 71,7 269 93,7
Ausência 15 28,3 18 6,3
Total 53 100,0 287 100,0

* Indica que os estratos diferem significativamente pelo teste de CMH, com
nível de significância alfa de 5% (α=0,05)

TABELA III
DISTRIBUIÇÃO DOS PRÉ-ESCOLARES SEGUNDO

A PROCEDÊNCIA DA ÁGUA USADA PARA BEBER
NA SUA RESIDÊNCIA

Procedência de Novo Cruzeiro Migrantes-Piracicaba*
água para beber n % n %

Rede Pública 47 88,7 275 96,1
Poço 6 11,3 3 2,7
Outro - - 8 2,8
Total 53 100,0 286 100,0

* Indica que os estratos diferem significativamente pelo teste de CMH, com
nível de significância alfa de 5% (α=0,05)

TABELA IV
DISTRIBUIÇÃO DOS PRÉ-ESCOLARES SEGUNDO A

RENDA PER CAPITA MENSAL FAMILIAR

Renda familiar Novo Cruzeiro Migrantes-Piracicaba*
Freq Porc. Freq. Porc.

<0,5 49 92,5 126 43,9
0,5-1,0 4 7,5 107 37,3
1,0-2,0 - - 51 17,8

>2,0 - - 7 1,0
Total 53 100,0 287 100,0

* Indica que os estratos diferem significativamente pelo teste de CMH, com
nível de significância alfa de 5% (α=0,05)
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põem de até meio salário mí-
nimo para a aquisição e manu-
tenção de alimentação e saúde.
Já nas famílias residentes em
Piracicaba, integrantes deste
estudo, esta proporção é redu-
zida aproximadamente pela
metade (43,9%).

É interessante observar tam-
bém que enquanto 7,5% das
famílias residentes em Novo
Cruzeiro estão na segunda fai-
xa de renda (0,5-1,0 salário), o
número de famílias migrantes
que se encontram nesta faixa,
é cinco vezes maior (37,3%).
Este é mais um dado que
mostra uma melhoria para as
famílias que optaram por bus-
car melhor renda por meio da
migração. A remuneração é
efetivamente maior na cidade
de Piracicaba, uma vez que
em Novo Cruzeiro não há ne-
nhuma família com mais de
um salário mínimo per capita,
enquanto que nas famílias
migrantes a freqüência de fa-
mílias nestas condições corres-
pondem a 19,8%.

Campino (1986) estudando
os aspectos sócio-econômicos
da desnutrição no Brasil, con-
clui que a renda é o fator iso-
lado mais importante na deter-
minação do estado nutricional.
De acordo com o autor, uma
renda per capita abaixo de um
salário mínimo coloca a famí-
lia em risco de desnutrição.

Diversos estudos econômi-
cos mostram a relação entre
renda e consumo familiar, in-
dicando que a capacidade das
famílias de terem uma situa-
ção nutricional adequada é,
comumente afetada pela renda
disponível (Menezes et al.,
2002; Silveira et al., 2002).

Entretanto, cabe refletir que a
alimentação numa residência
situada em zona rural pode
ser adquirida por outros mei-
os que não o monetário. Res-
salta-se que o município de
Novo Cruzeiro é habitado por
famílias de agricultores dedi-
cados ao plantio de subsistên-
cia, o que pode estar contri-
buindo para a dieta da famí-
lia. Estas outras fontes, tais
como quintais ou mesmo tro-
cas entre parentes, podem ser
perdidas durante a migração.
Assim, um aumento no nível
de renda pode não refletir to-
talmente a disponibilidade
efetiva de alimentos para a
família.

Dentre os fatores sócio-eco-
nômicos que influenciam a
adequação nutricional da fa-
mília, também se encontra o
nível de escolaridade materna
(anos de estudo da mãe; Ta-
bela V). Araújo et al. (1970)
e Faria (1997) em estudos
distintos, investigaram o nível
de escolaridade da dona de
casa, por assumirem que suas
decisões influenciam tanto na
preferência quanto nos hábitos
de consumo familiares. Nos
dois trabalhos, essa variável
foi significativa, indicando
que quanto maior o nível de
escolaridade da mãe, maior a
preocupação com o aspecto
nutricional dos alimentos con-
sumidos pela família.

No presente estudo, verifi-
cou-se que 13,2% das mães
de crianças de Novo Cruzeiro
não estudaram, sendo este nú-
mero reduzido para as famíli-
as que migraram para Piraci-
caba (7,7%). O maior nível
de escolaridade observado nas

TABELA V
DISTRIBUIÇÃO DOS PRÉ-ESCOLARES SEGUNDO

OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE MATERNA
(ANOS DE ESTUDO)

Escolaridade Novo Cruzeiro Migrantes-Piracicaba*
materna n % n %

Sem estudo 7 13,2 22 7,7
1 – 4 31 58,5 155 54,0
5 – 8 10 18,9 93 32,4
9 – 11 5 9,4 16 5,6

Mais que 11 - - 1 0,3
TOTAL 53 100,0 284 100,0

* Indica que os estratos diferem significativamente pelo teste de CMH, com
nível de significância alfa de 5% (α=0,05)

mães de famílias migrantes
pode significar não somente
que a cidade de Piracicaba
oferece vantagens educacio-
nais mas pode indicar tam-
bém que as mães que tomam
a decisão de migrar para cen-
tros urbanos são mais qualifi-
cadas do que aquelas não-
migrantes.

A li teratura (Kassouf,
1994; Monteiro e Conde,
2000; Martins et al., 2002)
tem indicado diferentes mo-
dos pelos quais a educação
da mãe pode afetar a saúde
da criança. Devido a um au-
mento de informação, as
mães podem melhorar a qua-
lidade da alimentação na
promoção da saúde da crian-
ça. Além disso, a educação
aumenta oportunidade para
as mães,  ampliando suas
chances de participar no
mercado de trabalho e rece-
ber salários mais altos. O ní-
vel educacional também pode
interferir na decisão dos pais
sobre o número de filhos, o
que está relacionado à quali-
dade de vida das crianças
que os genitores podem ofe-
recer. Um número menor de
filhos, possibilita uma mo-
bilização maior de recursos
para cada um deles, princi-
palmente nas famílias de
baixa renda. Assim, famílias
com um número menor de
filhos tendem a suprir mais
as necessidades das crianças,
como também a proporcio-
nar uma alimentação mais
balanceada garantindo um
bom estado nutricional.

Considerações Finais

A predominância de me-
lhores condições de infra-es-
trutura (água encanada, esgo-
to e eletricidade) como tam-
bém a melhor renda familiar
e o maior nível de escolari-
dade materna, conferem me-
lhor qualidade de vida aos
migrantes originados de
Novo Cruzeiro, habitantes da
cidade de Piracicaba na épo-
ca da coleta dos dados, do
que aos indivíduos que per-
maneceram no município de
Novo Cruzeiro.

Caso as motivações para
migrar tenham sido condições

de vida enfrentadas no local
de origem, iguais ou piores às
condições descritas no presen-
te trabalho para a população
que permaneceu naquele lo-
cal, os migrantes estão obten-
do em Piracicaba melhores
condições de vida, o que se
reflete principalmente sobre a
saúde da criança. Já que é
nesta fase de crescimento e
desenvolvimento que os indi-
víduos são mais vulneráveis
às condições ambientais. Após
a migração, podem ser encon-
tradas diferentes condições no
local de recepção, as quais
podem influenciar em maior
ou menor medida o sucesso
adaptativo dos migrantes, no
novo local. Diante dos resul-
tados obtidos, pode-se consta-
tar que a migração vem sendo
uma estratégia bem sucedida
para as famílias de Novo Cru-
zeiro, MG, que optam por
buscar melhores condições de
vida em Piracicaba, SP.

Torna-se relevante ainda,
investigar as diferentes situa-
ções estressoras vivenciadas
pelos migrantes e suas estra-
tégias de resistência às mes-
mas, como por exemplo a op-
ção de migrar ou permanecer
no local de origem.
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