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Marcus Vinicius nasceu em Natal, capital do Rio Grande Norte. Saiu de sua terra              
em 1978, aos oito anos de idade, junto com avós, tias, tios e primos, com destino a                 
Santos. [...] “Aqui tinha muito emprego naquela época. Até meu avô, que era             
aposentado, conseguiu trabalho”.  

Lenilde Rodrigues dos Santos, 63 anos, saiu de uma das comunidades mais pobres             
do interior de Sergipe, o Distrito de Malhadas, na cidade Jaboatã. Em fevereiro de              
1978, em uma viagem longa, feita a bordo de ônibus e de trem, seguiu, com o                
marido, cinco filhos pequenos e uma sobrinha, em direção ao bairro Parque das             
Bandeiras, na Área Continental de São Vicente. Começava ali a história de uma             
grande família na Baixada Santista.  
 (DIÁRIO DO LITORAL, 2014) 

 

 

 

 
 

  

 
Defrontados com os efeitos de mudanças climáticas que reduziram as áreas de            
cultivo e de criação, os germânicos começaram a deslocar-se para terras do centro             
e sul da Europa. Atraídos pelo Império Romano as tribos foram se aproximando             
das suas fronteiras nos primeiros séculos da Era Cristã. “Eventualmente, o governo            
imperial admitia o ingresso de povos inteiros em seu território, mas era            
suficientemente cauteloso, procurando dispersá-los e negando-lhes a possibilidade        
de articulação militar”. (ATLAS DA HISTÓRIA DO MUNDO, Folha de São           
Paulo, p. 99). (SANTOS; ALVARO, s/d, p.    
6) 

À invasão da Gália da Espanha (407-9) 
Conte-nos então, Salmão, o que foi feito de você, qual é a situação de sua terra                
natal, o que o agrada nela? Pela primeira vez os bárbaros, violando o tratado de               
paz, lançam-se aos campos, à riqueza dos habitantes e a seus “colonos”. Nem as              
casas de campo, construídas de mármore sólido, nem os blocos de pedras como             
penhascos usados em inúteis teatros servem agora para prolongar nossas vidas. 

A. Paulino, Bispo de Béziers, Epigramma, vc. 8-21, 26-41, 87-95,          
ed. C. Schenkl, CSEL, 16 (Viena, 1888), pp. 503-5, 507 
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