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RESUMO 

 

O trabalho busca compreender o sentido do lugar e do migrar no processo migratório dos jovens 

rurais da comunidade de Santana do Mundo Novo, município de Juramento, Norte de Minas 

Gerais.  A pesquisa  busca estudar também as motivações e consequências dessa migração. Para 

tanto, optou-se por uma metodologia qualitativa, com revisão bibliográfica e pesquisa de 

campo, permeada pelas contribuições da fenomenologia, antropologia e da geografia 

humanista. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 16 jovens 

da comunidade, com idades entre 15 a 29 anos, com membros da família, com dirigentes da 

associação e da escola que atende a comunidade. Além disso, também foram utilizadas como 

técnicas de pesquisa,  a observação participante,  o diário de campo,  as fotografias, e dados 

secundários para contextualização do lugar.  As saídas dos jovens e o retorno ao lugar assumem 

novas formas de interação e modificam a comunidade. Os jovens saem em busca de melhores 

oportunidades de trabalho e estudo, e na maioria das vezes retornam aos finais de semana. O 

pra lá e pra cá  transforma as pessoas, as famílias, os lugares, e desse modo, a mobilidade passa 

a fazer parte do modo de vida do lugar. 

 

 

Palavras-chave: Jovens Rurais; Lugar; Rural; Migração; Norte de Minas Gerais; Juramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This master's dissertation is aimed to understand the meaning of place and migrating within the 

migratory process of young people from the Santana do Mundo Novo community, located in 

the Juramento municipality (northern Minas Gerais, Brazil). The research also presents the 

study on the motivations and consequences of this migration. Therefore, the author led a 

qualitative methodology, based on bibliographic review and field research, permeated by 

contributions of phenomenology, anthropology, and humanist geography. Data collection was 

done by semi-structured interviews, held with 16 young people from the community, aged 15 

to 29, and also with family members and with community association and school leaders. In 

addition, the study also recurred to participant observation, field diary writing, photographs, 

and secondary data, in order to contextualize the place, as research techniques. The departure 

of young people and their return to the origin place assume new ways of interaction and modify 

the community. Young people go out in search for better opportunities, for work and study, and 

most often return on weekends. This "back and forth" movement transforms people, families, 

places, and in this way, mobility turns part of the community's way of life. 

 

Keywords: Rural Youth; Place; Rural; Migration; North of Minas Gerais; Juramento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Havia uma certa dificuldade em localizar onde tudo isso brotou, se minha falha memória 

for confiável, foi quando iniciei os estudos de fenomenologia e existencialismo na graduação 

em psicologia, entre estudos e conversas com o professor Renan Carletti, e também após meu 

contato com os escritos do Manoel de Barros (um pantaneiro que transbordava afeto pelo seu 

lugar), que também me foi apresentado por ele, tive um ‘retorno as coisas mesmas” de fato, 

ainda que na cidade.  

Retornei às minhas vivências rurais com tamanha intensidade, que já não era mais 

possível deixar de indagar o porquê de várias coisas que aconteciam em minha vida. Dali em 

diante me perguntava, frequentemente, o porquê de ter que “sair da roça”, o porquê de “ter que 

fazer uma faculdade”, e tudo isso me levou a problematizar coisas que até então para mim eram 

naturalizadas. Isso pode soar como imaturidade, e talvez nasceu assim, mas com o tempo, eu 

descobri que era algo além. 

Além disso, eu também havia me aproximado mais do modo de vida da minha família, 

seja com a produção de queijo, o cuidado com a horta, e com a venda dos nossos produtos, tudo 

aquilo me trazia uma sensação de pertencimento, como dizia meu pai, parecia que depois que 

saí, me aproximei mais de tudo aquilo. Os anos se passavam, e apesar do curso de psicologia 

ter sido algo tão sonhado, e com experiências que tanto mudaram minha vida,  eu comecei a 

não me sentir tão pertencente em alguns âmbitos, cada vez mais eu me sentia “ a menina do 

queijo”, que era como era conhecida no Mercado Central de Montes Claros, onde todos os 

sábados vendíamos nossas produções.  

Com o curso quase finalizando, eu pensava sobre meu futuro, não conseguia me ver 

atuando na área ainda, e todas aquelas indagações borbulhavam em mim, e com algumas 

conversas e pesquisas, algumas inclusive com a professora Viviane Gandra, comecei a desenhar 

a possibilidade de tentar ingressar no mestrado, pesquisando justamente isso, a migração dos 

jovens rurais da minha região (o que posteriormente seria delimitado para minha comunidade), 

e o sentido de lugar para eles. 

 Sim, é isso mesmo, algo que um dia gerou angústia em mim, virou uma necessidade de 

pesquisa com o outro. Restava-me agora delimitar isso e compreender essa angústia para que 

não afetasse os resultados da minha pesquisa. Negá-la não seria a solução, eu precisava 

compreender e me abrir para o novo, para o desconhecido que estava por vir, e assim o fiz, com 

a ajuda de minha orientadora que sempre me provocava para o estranhamento. Estranhar-se, 
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estranhar o familiar, e abrir-se à compreensão do sentido do outro. Que possamos agora adentrar 

por essa estrada. 

 

*** 

 

As atuais relações entre rural e urbano suscitaram processos de mobilidades e trânsitos 

distintos daqueles que anteriormente se desenvolviam (quando as migrações eram em sua 

maioria interestaduais). Diante disso, busca-se entender  a migração, o ir e vir vivenciado por 

jovens rurais. Este trabalho procura compreender  também qual o sentido do lugar para os 

jovens rurais, objetivando desvelar os sentidos que são mobilizados nesse processo migratório. 

Dessa forma, algumas indagações suscitaram o desenvolvimento dessa pesquisa: como se dá o 

processo de migração dos jovens rurais da comunidade de Santana do Mundo Novo, no 

município de Juramento? Quais as motivações e consequências desse processo migratório? E 

qual o sentido do lugar e do migrar para esses jovens? 

Tendo tais indagações como base, delimitou-se o processo de migração dos jovens rurais 

da comunidade de Santana do Mundo Novo e a compreensão do sentido do lugar e do migrar 

para esses jovens. Para este estudo, tem-se como objetivos específicos: identificar as possíveis 

motivações da migração dos jovens rurais; compreender qual o sentido do lugar (tanto do lugar 

que residem atualmente, quanto do lugar de origem para aqueles que já migraram) para esses 

jovens e identificar quais as consequências da migração destes.  

Quando se fala em sentido do lugar, busca-se compreender os significados e percepções 

que estes expressam a respeito do lugar em que vivem ou viveram, baseando-se nos princípios 

da fenomenologia, de retorno ao fenômeno em si.  

O interesse por essa temática surgiu ao vivenciar o processo de sair de casa para estudar, 

residindo durante a semana em outra cidade (Montes Claros, Minas Gerais), e retornando 

sempre, aos finais de semana. Durante a graduação em psicologia, ao participar de um grupo 

de acolhimento dos estudantes da faculdade, observei a demanda que muitos tinham por estarem 

longe de suas casas, e o quanto externar sobre isso era importante para eles, embora alguns 

apresentassem adaptabilidade em lidar com tal situação.  

Com tal grupo, pôde-se perceber que, assim como é abordado por Bachelard (1978, p. 

201), a terra natal, a casa guardam grande valor, como, por exemplo, a sensação de proteção, 

por ser “[...] o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser ‘atirado ao mundo’, como o 

professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no berço da casa”. Para o autor, de 
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alguma forma, “o espaço retém o tempo comprimido” (p. 202), daí as lembranças e sensações 

que a casa natal e seus pequenos espaços proporcionam. 

 Marandola Jr. e Gallo (2010), ao discorrerem sobre as implicações existenciais da 

migração, corroboram justamente da sensação de perda dessa proteção que era proporcionada 

pela casa natal, o que leva a medos e incertezas  que afetam a segurança existencial do indivíduo 

nesse processo. Para os autores, assim como é apontado por Bachelard (1978) e Tuan 

(1980;1983), o lugar possui aspectos valorativos e é parte essencial da existência humana, disso 

decorre a importância das estratégias usadas para lidar com essas sensações trazidas pelo 

processo de migrar , como será visto no tópico sobre mobilidade. 

Todas essas questões suscitam ainda mais a necessidade de compreender as narrativas 

desses jovens sobre o migrar, sobre o lugar, sobre as idas e vindas que são presentes em sua 

realidade. E para lidar com essas indagações e interesses de estudo, tem-se o intuito de realizar 

uma pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo Godoy (1995), este tipo de estudo permite 

um contato direto com a realidade pesquisada, observando o fenômeno em seu contexto 

original. O que norteará os resultados será o sentido que os participantes da pesquisa atribuem 

às suas vivências. O autor aborda a importância de ver a situação em questão através do olhar 

dos sujeitos participantes da pesquisa.  

O estudo não terá como base uma única teoria de análise, sendo permeado pelas 

contribuições da fenomenologia, antropologia e geografia humanista. De acordo com autoras 

como Forghieri (2004, p. 15) e Struchiner (2007), a fenomenologia é um método cuja 

investigação parte do fenômeno em si, no momento em que esse se dá, fazendo um "retorno as 

coisas mesmas". Tal método, como é postulado por Husserl (2002), propõe um caminho de 

volta ao mundo da vida, valorizando as experiências do modo como são expressas por aqueles 

que as vivenciaram. Além disso, considera-se aqui, não só o que cada um diz de sua experiência, 

mas também os fatores sociais do contexto, pois segundo Godoy (1995), a imersão na 

comunidade estudada é fundamental, pois a situação estudada está envolta por inúmeras outras, 

guardando relações com diversos âmbitos daquele contexto.  

O campo de pesquisa é a comunidade de Santana do Mundo Novo, que fica localizada 

no munícipio de Juramento, na região do Norte de Minas Gerais. Tendo como sujeitos, 

principalmente os jovens da comunidade, com idades entre 15 e 29 anos. A escolha dos jovens 

dessa faixa etária ocorreu devido ao fato de ter sido observado in lócus, que se trata do momento 

da vida em que muitos costumam decidir entre continuar os estudos na cidade ou procurar 

trabalho em outros lugares.  
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 Foram realizadas entrevistas também com os pais e/ou responsáveis pelos jovens, com 

familiares, com os responsáveis pela Associação da comunidade e pela Escola Escola Estadual 

Francisco Sá. Inicialmente, a pesquisa começa com a realização de uma revisão bibliográfica, 

que conforme Gil (2002), se baseia nas ideias apresentadas em obras já escritas sobre o tema 

em questão, buscando também discutir a situação atual da temática. Para tanto, foram 

selecionados livros, artigos, dissertações e teses referentes ao tema  e também bibliografia sobre 

a região a ser pesquisada.  

 Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas que seguem um 

roteiro de pesquisa (Apêndice I), e que foi sendo alterada conforme a dinâmica das informações 

necessárias ao longo do trabalho. De acordo com Boni e Quaresma (2005), é um meio de se 

obter os dados subjetivos, que são o foco principal deste trabalho, além disso, dão a 

possibilidade de serem feitas perguntas adicionais, que permitem uma maior profundidade 

sobre o assunto. 

   Ademais, também foi utilizado durante toda a pesquisa, o diário de campo (caderneta 

de campo nas palavras de Brandão), sendo que num primeiro momento, como é sugerido por 

Brandão (2007, p. 15), trata-se mesmo de “descrever a banalidade do cotidiano”, descrições 

essas que num segundo momento serão articuladas. Também foram coletados dados 

secundários fornecidos pela secretária de saúde do município e o registro de imagens 

fotográficas que auxiliam na descrição do lugar e dos moradores.  

 Foram entrevistados um total de 16 jovens, com idades entre 15 e 29 anos, abrangendo 

desde aqueles que vivem na comunidade, como também aqueles que migraram. Além disso, 

também foram entrevistados familiares como os pais e os avós. Entrevistamos também  o 

presidente da associação da comunidade (que também é pai de jovens que migraram), e a 

diretora da Escola Estadual Francisco Sá em Juramento. As entrevistas foram realizadas  

durante os meses de fevereiro, março, junho e dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, por serem 

os períodos de férias escolares mais propícios aos encontros. Os depoimentos decorrentes das 

entrevistas aparecem ao longo do texto em itálico e os nomes dos entrevistados e de pessoas 

citadas por eles foram substituídos por nomes fictícios para preservar a identidade de todos. 

A relação com a comunidade estudada inicia se bem antes das indagações acadêmicas 

já mencionadas, pois trata-se da minha comunidade de origem, embora resida em uma área rural 

mais afastada. O fato de ser nativa, apesar das vantagens, implicou e ainda leva a ter uma série 

de cuidados, pois  lidar com o familiar requer que se adote o estranhamento apontado por Da 
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Matta (1978, p. 4) quando este diz da necessidade de “transformar o familiar em exótico”, e de 

se atentar para os aspectos afetivos e subjetivos que são despertados no pesquisador.  

Além disso, como é abordado por Velho  (1978),  nem sempre o familiar é de fato 

conhecido. É  preciso então romper com essas cristalizações que por vezes são imperceptíveis 

ao pesquisador e considerar os aspectos subjetivos presentes e a impossibilidade da 

neutralidade, adotando-se uma postura vigilante; segundo o autor. Apesar de todas essas 

questões, a busca por revisar e confrontar distintas versões e interpretações da realidade 

estudada podem facilitar esse processo de estranhamento. 

 A ida a campo, ao mesmo tempo em que tinha algumas facilidades devido ao fato de já 

conhecer quase todos por lá, requereu constante cautela e vigilância, a fim de que o fenômeno 

pudesse ser compreendido da forma como se apresentava, através do modo como os indivíduos 

expressam suas vivências. 

 O primeiro momento foi a ida à escola, para apresentar a pesquisa para a direção. A 

representante demonstrou interesse em contribuir com informações e com o espaço.  Após tal 

momento, houve a participação em uma reunião da associação, conversando brevemente com 

o presidente, que demonstrou apoio para o que fosse necessário, inclusive em relação ao uso do 

espaço onde acontecem as reuniões. Por conhecer a maioria dos jovens da comunidade, houve 

facilidade para a realização das entrevistas, sendo que um dos entrevistados, inclusive, me 

acompanhou no contato com outro, que não era tão “conhecido”, facilitando o processo de 

confiança por parte deste. 

Dentre alguns desafios, a recusa em participar por parte de alguns dos jovens convidados 

foi um dos empecilhos, alguns relatavam timidez, ou receio sobre quais perguntas seriam feitas, 

porém, em muitos casos, após um esclarecimento sobre o assunto a ser discutido, e sobre como 

seria a entrevista, a recusa inicial deu lugar a uma disponibilidade para tal.  

 Em relação a Escola Estadual Francisco Sá, de acordo com informações fornecidas pela 

diretora, a escola foi fundada em 14 de fevereiro de 1966, possuindo atualmente 486 alunos 

distribuídos em 17 turmas, sendo 3 dessas turmas compostas por alunos do 3º ano do ensino 

médio.  A escola atende 113 alunos de comunidades rurais, sendo que, em relação aos alunos 

da comunidade de Santana do Mundo Novo, 5 cursavam o 3º ano do ensino médio no ano de 

2019, com idades em torno de 17 e 18 anos. 

A Escola Estadual Francisco Sá e a comunidade estudada estão localizadas no município 

de Juramento (Foto 1) na região do Norte de Minas Gerais e possui uma população estimada 

em 4.316 habitantes (IBGE, 2018). Dentre as atividades do lugar, destacam-se a agricultura, a 
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pecuária, comércio local (farmácia, padarias, loja de eletrodomésticos, lojas de confecções, 

bares, supermercados, sorveterias, mercearias, depósitos de material de construção, dentre 

outros estabelecimentos). Quanto a postos de trabalho, destacam-se empregos em setores 

públicos e em algumas companhias ou empresas, como a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (Copasa) e a Reflorestadora Plantar, que ocupa os municípios de Juramento e Itacambira. 

 Como poderá ser compreendido ao longo da pesquisa, a comunidade de Santana possui 

a migração como parte de sua história, a comunidade era localizada onde hoje está situada a 

barragem   da Copasa, que abastece a cidade de Montes Claros. Para a construção de tal 

barragem, os moradores do local foram desapropriados, sendo reassentados na atual localização 

da comunidade, que fica a alguns quilômetros da barragem.  

 

FOTO 1 – MUNICÍPIO DE JURAMENTO 

 
     Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019 

 

O município de Juramento, segundo Cotrim (2015) possui dois povoados, sendo eles: 

Santana do Mundo Novo, que é a área de estudo desse trabalho, e Pau d’Óleo. Quanto às 
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comunidades, estas são: Campo Grande, Catarina, Saracura, Prata, Lambari, Sete Passagens, 

Tira Chapéu, Santa Cruz, Manduri, Vigário, Cava do Curral, Barreirinho e Poções. 

Algumas categorias estão na base desta pesquisa, subsidiando as discussões, dentre elas 

destacam-se os termos: lugar, rural, urbano, jovens rurais, mobilidade e migração. Elas serão 

as bases para as discussões a serem realizadas ao longo dos capítulos.   

 A categoria lugar é apresentada a partir de uma perspectiva da geografia humanista, 

contemplando aspectos valorativos, vivências e a relação de coexistência entre ser e lugar. 

Dentre os autores que subsidiam a discussão, estão Yi-Fu Tuan, Bachelard, Edward Relph e 

Eduardo Marandola Jr. com discussões que contemplam também a perspectiva da mobilidade. 

Já as categorias rural e urbano são abordadas a partir de suas articulações e considerando o seu 

dinamismo, procurando romper com uma abordagem meramente dicotômica. Procurando 

considerar esse dinamismo, a categoria de jovens rurais também compreende o modo de vida 

em que esses jovens podem transitar pelos mais diversos espaços, conforme Viana (2017), 

construindo e sendo também construção por meio de suas vivências, trata-se de uma abordagem 

que encara os jovens como sujeitos ativos, ou no dizer de Dayrell (2003, p. 40), como “sujeitos 

sociais”. Fundamentais também para o estudo dessa categoria são as contribuições de Elisa 

Guaraná de Castro (2005) que é referência em estudos sobre a juventude rural. 

No que se refere a  categoria da mobilidade no presente estudo, tem-se a intenção de 

abarcar o conceito de Cunha (2011, p. 7),  em que a  “mobilidade espacial refere-se à ‘habilidade’ 

de mover-se no espaço, fenômeno que pode envolver não apenas a migração, considerada como 

mudança de lugar de residência, mas também os movimentos diários dos quais os mais 

conhecidos são os pendulares”. O trabalho contempla também os movimentos semanais, e por 

vezes até mensais.  No que se refere à categoria da migração, esta é uma das formas de 

mobilidade espacial, como é afirmado por Becker (1997 p. 323): “pode ser definida como 

mobilidade espacial da população, sendo um mecanismo de deslocamento populacional que 

reflete mudanças nas relações entre as pessoas e entre essas e o seu ambiente físico”. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos. Sendo que o primeiro - Juventude Rural: 

Entre o  Rural e o Urbano dedica-se a apresentar concepções sobre a juventude rural, trazendo 

a diversidade e singularidades dessa categoria. Para tanto, baseia-se em autores como Elisa 

Guaraná de Castro (2005) e Juarez Dayrell (2003). O capítulo pretende apresentar também as 

distintas concepções sobre o rural e o urbano e uma visão ampla a respeito das relações entre 

as categorias, buscando ir além da dicotomia que por muito tempo marcou o tema.  
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Considerando também a história da comunidade onde residem os jovens, ou que é a terra natal 

daqueles que já migraram. 

O segundo capítulo - O Sentido do Lugar: Entre o Ninho e a Estrada apresenta uma 

discussão sobre o sentido do lugar,  trazendo um breve histórico da geografia humanista, base 

das discussões sobre lugar nesse trabalho, e aborda também alguns estudos sobre o lugar, que 

dão espaço para as mobilidades atuais. O capítulo apresenta ainda uma perspectiva da 

mobilidade, que tem feito parte do modo de vida da comunidade. 

O terceiro capítulo - “Pra lá e pra cá”: Lugar e Migrar, traz as categorias lugar e migrar 

como centrais, buscando compreender e apresentar  a perspectiva dos jovens rurais sobre o 

sentido dos lugares, tanto dos lugares que residem, quanto dos lugares em que moravam (para 

aqueles que já migraram). O capítulo aborda também o sentido do migrar para os jovens e para 

os outros sujeitos a serem entrevistados durante a pesquisa.  

E para subsidiar essa discussão, o capítulo traz pontos específicos desse processo, 

apresentando abordagens sobre o ir e voltar, sobre o ir e ficar e sobre o ficar.  A mobilidade é 

sempre resgatada, já que o movimento é uma das bases dessa discussão. Por fim, o capítulo 

apresenta quais as motivações e consequências desse processo para os jovens rurais e para a 

comunidade, tanto na perspectiva desses, quanto na de outros entrevistados (pais, avós, 

professores). 

A pesquisa não vislumbra sugerir a migração como positiva ou negativa. Busca-se 

apresentar como se dá esse processo, que é parte de um modo de vida da comunidade e expor 

quais os sentidos  apresentados pelos sujeitos que o vivenciam, direta ou indiretamente. 

Convido-lhes então a conhecer essas experiências e sentidos... 
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- CAPÍTULO I - 

 

 

 

 JUVENTUDE RURAL: ENTRE O  RURAL E O URBANO 
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 Naquela tarde de domingo, em uma primavera com temperaturas elevadas, conversei 

com minha mãe sobre futuro, e naquela conversa vi as incertezas que atravessavam minha 

juventude, o não saber o que fazer após a conclusão do mestrado (que como se sabe ainda não 

aconteceu). Tinha alguns pequenos planos, e alguns desejos que ainda não sabia ao certo da 

possibilidade de concretização. Sabia que queria continuar na “roça”, talvez dando sequência 

às atividades de minha família, que estão voltadas para a produção de queijos, um legado que 

faz parte da nossa história desde a época dos meus avôs, e construindo novas alternativas, como 

um recente desejo de cultivar ervas medicinais em um sistema agroflorestal.  

 Mas sabia também das dificuldades que estavam por trás disso e das oposições que iria 

enfrentar, a maior delas, do meu pai, que não queria um futuro rural para mim. Minha mãe, 

apesar de sempre me compreender e apoiar nos meus afetos, também expressou naquela 

conversa que não achava certo que eu estudasse por tanto tempo para continuar aqui, e não 

buscar um emprego de acordo com minha formação, achava que aqueles anos todos ficariam 

“perdidos”.  

 Eu não conseguia enxergar essa perda, já que tudo que aprendi poderia sim ser 

aproveitado de alguma forma, mas compreendia os anseios dela e do meu pai. Compreendia 

que ano após ano, as coisas ficavam mais difíceis de fato, como ela mesma disse, já que chovia 

bem menos do que antes, aquilo que produzíamos nem sempre era tão bem vendido como em 

outras épocas, e aquilo, como eles sempre diziam: desanimava a gente. Como escutei de um tio 

certa vez: “viver na roça é fácil, difícil é viver da roça”, e tendo crescido naquela realidade, eu 

sabia das lutas diárias a serem enfrentadas. Mas em mim, ainda brotava uma esperança, e havia 

um temor de ver tantos anos de luta se dissolvendo com o tempo, acreditava que aquela nossa 

história tinha que continuar e sentia orgulho de cada linha escrita pelos meus pais e avós. 

 Desde que me graduei em psicologia, e voltei a morar com meus pais, tentando conciliar 

os estudos do mestrado com as atividades da nossa família, já que meus pais precisavam de 

ajuda, pois “a vida na roça” envolve muito trabalho, sempre que me perguntavam se já estava 

trabalhando, quando eu explicava minha situação, sentia na fala das pessoas, e muitas 

expressavam isso diretamente, que deveria estar trabalhando na área em que me graduei, e que 

futuramente eu poderia conseguir,  como se fosse uma regressão “retornar à roça”  (ouvi isso 

inclusive de uma colega no último ano da graduação), é como se eu estivesse ali porque ainda 

não encontrei um emprego, como se eu não pudesse de fato ter escolhido voltar. Havia alguns 

que falavam que eu deveria então ter cursado agronomia e tudo isso só aumentava minhas 

indagações. 
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 Eu estava ali, 25 anos de idade, com uma pesquisa sobre juventude rural, e ao mesmo 

tempo vivia os dilemas daquela fase. Era um momento em que assumia novas 

responsabilidades, em que sentia que devia fazer muitas escolhas, dar sequência ou não nas 

atividades da família, assumir ou não novos projetos. E quais seriam os dilemas que 

enfrentavam os jovens que como eu são da comunidade de Santana? E afinal, quem são esses 

jovens rurais? Como definir algo tão plural e tão diverso quanto a juventude? Quais são os 

projetos desses jovens? Como é  viver entre o rural e o urbano? 

 

1.1 - Juventudes: a Diversidade e Singularidade do Jovem Rural 

 

 Juventude, juventude rural, mas o que é essa juventude? É uma só? É preciso 

compreender a juventude como diversa, como Abramo (2008) enfatiza, trata-se “de juventudes, 

no plural, e não de juventude, no singular, para não esquecer as diferenças e desigualdades que 

atravessam esta condição” (p. 43-44). Pode-se dizer então que este segmento social é por si só 

heterogêneo e dinâmico, indo além de questões cronológicas. De acordo com Castro (2005), a 

categoria juventude, seja ela rural ou urbana, é quase sempre substantivada, dessa forma, “um 

grande desafio é desubstancializar estas categorias e procurar compreendê-las em seus 

múltiplos significados” (p. 18). 

  Não se pode deixar de salientar as questões legais que envolvem os fatores cronológicos 

em suas definições. Com a promulgação do Estatuto da Juventude,  em 2013, são consideradas 

jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, tendo uma ressalva com os adolescentes de 15 

a 18 anos, em que aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA e, exclusivamente, o 

Estatuto da Juventude, quando este não conflitar com as normas do ECA. 

 Conforme Castro (2005), essa definição de acordo com a faixa etária se encontra 

interligada com as concepções que encaram a juventude como uma fase de transição entre a 

infância e a fase adulta. Um outro aspecto ligado a essa transição seriam os ritos de passagem. 

Para a autora, substancializar a juventude implicaria nos riscos de fazer generalizações. Outra 

forma de definição da juventude é a de agente transformador, como que em tom de heroísmo, 

ou talvez o seu oposto, ligando-o à violência, e rotulando-o como delinquente. 

 Como salienta Dayrell (2003, p. 40), dentre as concepções que atravessam a 

compreensão da juventude, “uma das mais arraigadas é a juventude vista na sua condição de 

transitoriedade, na qual o jovem é um “vir a ser”, tendo no futuro, na passagem para a vida 

adulta, o sentido das suas ações no presente”. Dessa forma, ele ainda não é, ficando todas as 
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atenções voltadas para as expectativas de futuro do jovem. De acordo com Viana (2017), o 

período da vida em que se situa a juventude também é definido conforme as especificidades de 

cada lugar, de acordo com as funções e aspectos que são designados a cada fase da vida.  

 Dizer que a juventude é uma fase de transição e focar nesse aspecto, é como falar de 

uma lacuna, uma fase da vida sem face, sem identidade, um vir-a-ser, alguém que não é mais e 

que ainda não é, não é mais criança e ainda não é adulto.  

 Dayrell (2003) também problematiza outras imagens de juventude, como uma fase de 

irresponsabilidades, ou como período de crises e distanciamento da família. Todas essas 

imagens, segundo o autor, podem encobrir as verdadeiras experiências dos jovens. Nesse 

sentido, ele aborda a dificuldade em definir juventude, optando por encarar essa categoria a 

partir do viés da diversidade:   

 

Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em primeiro 

lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte de um 

processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. 

Significa não entender a juventude como uma etapa com um fim predeterminado, 

muito menos como um momento de preparação que será superado com o chegar da 

vida adulta. (DAYRELL, 2003, p. 42) 

 

 

 Diante disso,  o autor aborda o termo “juventudes” para enfatizar quão diversos podem 

ser os modos de ser, e parte de uma noção de juventude que a encara como: 

 

[...] parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos, mas que tem 

especificidades que marcam a vida de cada um. A juventude constitui um momento 

determinado, mas não se reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si 

mesma. Todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto no qual se 

desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona. (DAYRELL, 2003, p. 

42)  

   

 Buscando compreender os jovens como “sujeitos sociais que, como tais, constroem um 

determinado modo de ser jovem”, Dayrell (2003, p. 40) aborda juventude como uma construção 

que envolve as dimensões biológica, social e cultural, que se relacionam por meio das relações 

sociais vivenciadas. Sendo assim, o contexto em que vive o jovem interfere nessa construção 

que se dá junto aos seus desejos e sentidos, em que ao mesmo tempo que é construído, se 

constrói, como ser ativo que é dentro desse processo.  Corrobora também outro autor com essa 

perspectiva, Viana (2017),  que diz: “ao longo do tempo, com as transformações sociais e as 

mudanças históricas, o mundo juvenil também se refaz, reinventa-se. Há novas fronteiras e 

novos desafios” (p. 63). 
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 No  enfoque dessa pesquisa, de estudos sobre a juventude rural, quando as definições 

englobam o rural e o urbano, Castro (2005) salienta que  estariam voltados para a migração, 

sucessão e temas afins, numa concepção de agente capaz de resgatar o rural. Baseado nisso, são 

criados inclusive alguns programas de incentivo a fixação do jovem no campo, porém alguns 

aspectos por vezes são desconsiderados nesses planejamentos. “Transformador”, 

“inexperiente”, o jovem oscila nesses adjetivos, como se houvesse um percurso pré-definido a 

ser trilhado. 

 Sendo a juventude um segmento tão heterogêneo, a juventude rural segue a mesma 

lógica, não aderindo um padrão específico. A juventude rural vai muito além da ideia de uma 

pessoa com limitações de idade especificas e que reside no espaço rural, a juventude rural diz 

respeito a uma determinada vivência, um modo de vida: 

 

Em termos de definição compreende-se que o jovem rural é aquele não apenas que 

reside no meio rural, mas que o vivencia, que participa de unidade produtiva de caráter 

familiar, onde ocupa espaços culturalmente definidos. É o sujeito que se relaciona 

com um modo de ser específico, vinculado à uma realidade onde o mundo do trabalho 

e o mundo da vida se fundem e se confundem. Não é, ou está imobilizado nesta 

condição, não é refém de um espaço ou situação, é um articulador de práticas de vida 

como qualquer outro, embora mantenha as suas especificidades identitárias que 

carregam as particularidades de seu modo de vida. (KUMMER; COLOGNESE, 2013, 

p. 209)  

 

 Viana (2017), que trabalha com a categoria “juventude do campo”, salienta a construção 

de identidade que se dá entre suas vivências no campo e as experiências que tem em outros 

espaços. A autora destaca a participação dos jovens nos movimentos sociais, visando a garantia 

de direito e acesso a políticas públicas. Mais uma vez, o jovem rompe com concepções 

imobilizantes e desponta como ser ativo que é: 

   
Podemos ainda tentar entender o papel e o lugar que o jovem do campo ocupa na 

sociedade a partir de seus projetos de vida, seus anseios individuais e como isso 

dialoga com a realidade em que vive, seja no campo ou na cidade. E, ainda, podemos 

pensar que a juventude cada vez mais transita entre mundos diferentes, compartilha e 

reproduz realidades diferentes, o que abre as portas para pensar a juventude do campo 

na perspectiva daqueles que trazem um novo horizonte, novas possibilidades de 

inserção no campo por meio da pluriatividade. (VIANA, 2017, p. 66) 

   

  Sendo várias as juventudes, quem são então os jovens de Santana? De acordo com a 

agente de saúde do local e os dados por ela apresentados, existem cerca de 40 jovens de 15 a 

29 anos que residem no local, que juntamente com aqueles que vem aos fins de semana, 

integram um número aproximado de 53 jovens (Foto 2). São jovens que relatam sonhos 

diversos, vários projetos, e o desejo por melhorias na comunidade, como nas dimensões do 

trabalho, lazer e estudos. Os sonhos fluem entre ter sua própria casa, fazer determinado curso, 
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passar em um concurso público, e há também os jovens que sonham em se tornarem cantores 

“conhecidos”.  

 

FOTO 2 – JOVENS DE SANTANA 

 
Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020 

 

Ó Jaqueline, o meu plano, eu vou te falar o meu plano. O meu plano não é muito alto 

não, é um pouquinho o plano. O meu plano é o seguinte, é trabalhar igual eu tô 

trabalhando, um dia se eu achar um serviço melhor e tiver oportunidade né, é claro 

que eu quero uma coisa melhor pra mim, ganhar meu dinheiro, adquirir uma casinha 

pra mim, um carro melhor e uma moto melhor, esse aí que é meu sonho, só isso. Não 

precisa de muito mais coisa não. Já nasci pobre mesmo,  não precisa muito mais que 

isso não.Compro uma casinha ali, uma moto melhor, e ter uma família bacaninha, 

né? É só isso, tá bom, minha necessidade é só essa aí.  Ainda bem que vai ser fácil de 

eu ser feliz, que é pouquinho. Agora tem gente que fica,” ah não, que eu quero ter 

não sei o que, quero ter apartamento.Eu não! Tendo uma casinha dessa aí pra mim 

entrar debaixo, pra mim  eu  estou satisfeito.(Depoimento de Francisco, 18 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019.) 

 

 Francisco, agora com 19 anos, é um jovem que nasceu e cresceu na comunidade, como 

relata durante sua entrevista, e morava com seus pais e sua irmã de 14 anos. Alguns meses após 

concluir o ensino médio, ele consegue sua primeira oportunidade de emprego, em uma 

distribuidora de água mineral e gás, iniciando uma semana antes da nossa primeira entrevista, 

quando relata seu sonho de ter uma casa. Em nossa segunda entrevista, no ano de 2020, ele já 

relata como é morar em sua própria casa, na cidade de Montes Claros. Através de um 

financiamento, ele conseguiu ter acesso a uma residência, deixando a casa do avô, onde por 

alguns meses morou com um tio. Em seu relato, ele diz que agora tem duas casas, a de Montes 

Claros e a de Santana, que é o lugar para onde sempre retorna em finais de semana, feriados e 

férias. 

  A comunidade possui também uma dupla de jovens cantores do estilo sertanejo, 

formada por dois irmãos, e possui também um grupo de teatro formado por jovens do lugar, 
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que se apresentam inclusive em outras localidades. Rita, que é uma jovem de 15 anos,  participa 

do grupo de teatro. Ela mora com seus pais na comunidade,  é a irmã caçula, tendo mais três 

irmãs (duas moram na comunidade e uma em Montes Claros), e quatro irmãos (três moram na 

comunidade atualmente, apesar de já terem migrado algumas vezes, e um mora em Montes 

Claros). Além das atividades envolvendo o grupo de teatro, ela estuda na Escola Estadual 

Francisco Sá, em Juramento. Durante nossa entrevista ela relata seu interesse em cursar direito 

futuramente, mas pretende ir e voltar, já que não pretende sair da comunidade. 

 

Tem dois anos já que temos, que eu tô participando do grupo, mas ele mesmo com 

Meire e Fábio  já tem 10 anos já, da equipe, começou na escola né, mas tá até hoje o 

grupo. Aí quando precisa nós vamos para Montes Claros para apresentar, e voltamos 

com meu irmão (que é esposo de Meire) no carro dele. E agora mesmo nós tivemos 

uma viagem, lá em Ibiaí, aí quando precisa de ir nesses lugares né, que alguém chama 

a gente pra fazer, aí nós vamos a equipe toda pra fazer, aí é bom. (Depoimento de 

Rita, 15 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

  

 Jovens como sujeitos ativos, que transitam por diferentes espaços, mas que não deixam 

de visualizar melhorias que poderiam existir na comunidade. Os jovens entrevistados desejam 

ter sua própria renda, ajudar os pais. Alguns que já saíram desejam inclusive retornar a 

comunidade para desenvolver algum projeto futuramente. Rural e urbano fazem parte do 

universo de mobilidade desses jovens. 

 Como abordado por Viana (2017), algumas questões precisam ser problematizadas no 

que se refere aos estudos da juventude do campo, como as perspectivas que encaram o rural 

como algo inferior ao urbano, e as conceituações que estabelecem o que é rural e o que é urbano. 

Sendo assim, a discussão que se coloca a seguir envolve a apresentação de concepções sobre o 

rural e o urbano e a superação dessa dicotomia entre ambos. Apresentando por fim, a 

comunidade dos jovens dessa pesquisa, Santana do Mundo Novo. 

  

1.2 - Concepções Sobre as Categorias Rural e Urbano 

 

Várias são as abordagens sobre rural e urbano que tentam definir e explicitar as 

distinções e relações entre tais categorias. Busca-se aqui apresentar algumas concepções e 

transformações que tais categorias sofreram, como consequência de mudanças sociais e 

históricas. Williams (2011) aborda que distintas concepções já atravessaram essas noções, 

algumas ligando o campo ao natural e as cidades às realizações humanas; e outras, ligando as 

cidades às ambições por exemplo, e o campo à ignorância.  
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O autor aponta porém, que ao longo da história, cidade e campo apareceram sob as mais 

distintas formas, e além disso, entre cidade e campo, outras formas de concentração são 

concebidas, como por exemplo, “subúrbio, cidade-dormitório, favela, complexo industrial” 

(WILLIAMS, 2011, p. 12).  É o que Bernadelli (2010) apresenta quando trata da importância 

de distinguir funções entre as cidades, citando como exemplo as “cidades rurais”, e o quanto 

essa distinção é importante para que se pense em um “desenvolvimento territorial” (p. 45). 

Diversos critérios são elencados por Endlich (2010) e Bernardelli (2010) para as 

definições de rural e urbano. Bernadelli aponta critérios como: tamanho demográfico; 

densidade; aspectos morfológicos; atividades; modo de vida; inter-relações e geração de 

inovações. Já Endlich apresenta critérios como: limites oficiais; patamar demográfico, 

densidade demográfica e atividades econômicas.   

Pode-se perceber  que a densidade demográfica é um critério muito presente e muito 

adotado, mas segundo as autoras, sozinho, não é capaz de trazer definições aprofundadas. Além 

disso, elas problematizam esse uso das atividades como critério de definição, já que o rural não 

se encontra voltado apenas para atividades agrícolas atualmente. Assim como Endlich (2010), 

Bernadelli (2010) também argumenta que  o ideal seria articular esses vários critérios. 

Abramovay (2000) traz critérios como: relação com a natureza; dispersão populacional 

e dependência do rural em relação ao urbano. E argumenta que não é mais possível ligar o rural 

apenas à atividades agrícolas. A definição não poderia ser então de base setorial, mas sim, 

baseada em uma dimensão espacial e territorial. É o que apontam também os trabalhos de 

Bernadelli (2010) e Endlich (2010), que tratam inclusive do novo rural, no qual as atividades 

agrícolas já não são as únicas desenvolvidas. 

De acordo com Bernadelli (2010), no Brasil, o critério adotado diz respeito à delimitação 

político-administrativa, que considera como urbanos as sedes de municípios, e uma mudança 

nesse critério poderia até mesmo diminuir substancialmente o número de municípios 

brasileiros. A autora problematiza o fato de que também são necessárias que outras dimensões 

sejam consideradas e articuladas nessa definição, como as dimensões espaciais e históricas, já 

que a realidade sofre transformações constantes. 

Williams (2011, p. 21) também contribui nessa discussão, ao apontar que de fato não se 

tratam de noções estáticas, já que  “[...] a vida do campo e da cidade é móvel e presente: move-

se ao longo do tempo, através da história de uma família e um povo; move-se em sentimentos 

e ideias, através de uma rede de relacionamentos e decisões” . Além de serem noções móveis, 
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pode-se dizer também que estão sempre se transformando e mudando a forma de se 

relacionarem.  

De acordo com o autor, as maneiras de se manter uma opinião sobre o campo e cidade 

são reflexos de um posicionamento ante a realidade global e social, e a oposição campo – 

cidade/ industrial-agrícola é resultado do processo de divisão e especialização do trabalho. 

Sendo assim, pode-se pensar na importância da divisão do trabalho e do próprio contexto em 

que se desenvolve o capitalismo, para que se estabeleçam tanto as oposições que  costumam ser 

criadas entre urbano e rural, quanto as relações que se estabelecem entre estes, o processo 

migratório é um exemplo de relação marcada pelos efeitos do capitalismo. 

 Endlich (2010) também argumenta que as reflexões sobre o rural e o urbano só 

ocorreram graças a esse processo de divisão do trabalho, porém, segundo a autora, as atividades 

do rural mudaram bastante, o que implica em alguns desafios para definições atuais. Embora 

alguns estudiosos, como Silva (1999), falem de um “novo rural”, ela problematiza essa 

concepção, indagando se esse novo rural pode de fato ser considerado rural. Essa concepção 

pode apontar para um certo reducionismo que desconsidera por exemplo os modos de vida, que 

apesar das transformações, se preservam e resistem. Em suas discussões, Paula (2012) salienta 

que “as transformações são profundas, mas o rural não se ‘perde’ nesse processo, ao contrário, 

reafirma sua importância e particularidade  (p. 143). 

No que tange às discussões que envolvem o desenvolvimento nos moldes do 

capitalismo, Paula (2003, p. 40) argumenta que “o capital modifica drasticamente a 

contextualização do que seja rural e urbano”, sendo que os trabalhadores tendem a ver o urbano 

como ambiente de produção desse capital. Já Williams (2011), comenta que apesar de 

concordar com a visão atual de cidade como símbolo de capitalismo, essa compreensão só é 

possível quando se concebe a ideia de que o capitalismo surgiu na economia rural inglesa, que 

foi o berço das características que viriam a ser encontradas posteriormente nas cidades. 

 Portanto, a distinção maior entre os resultados de ambos os espaços não está entre as 

atividades agrícolas ou industriais, mas nas formas de exploração que utilizam, que podem ser 

inclusive bem parecidas em ambos. Esse pensamento rompe, por exemplo, com a ideia de que 

as crises ambientais se dão apenas pelos efeitos da indústria, mostrando os efeitos nefastos que 

a agricultura capitalista também pode produzir. 

Endlich (2010) também argumenta que o urbano não foi criado pelo capitalismo, mas 

proporcionou seu desenvolvimento. A autora, ao apresentar o urbano e as cidades como 

distintos, sustenta que com o capitalismo, os modos de vida urbano são levados ao campo, se 
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estendendo para além das cidades. A autora salienta inclusive do quanto o urbano atinge o rural, 

citando autores que têm em suas definições de rural, características como a precariedade, que 

para eles pode ser superada com a urbanização.  

Essa posição  é problematizada por Abramovay (2000), quando este vai além de uma 

visão do rural como passivo frente a urbanização e quando propõe que não é algo a ser superado, 

mas que também possui suas potencialidades. Apesar das questões levantadas, pode-se dizer 

que a definição de urbano extrapola, vai além da concepção de cidade. Bernardelli (2010) 

também concorda que o urbano supera as cidades, sendo assim, tem-se uma distinção entre o 

próprio urbano e as cidades. Essas relações entre rural e urbano, levando em consideração as 

influências da urbanização também aparecem em abordagens como as apontadas por Marques 

(2002): 

De uma maneira geral, as definições elaboradas sobre o campo e a cidade podem ser 

relacionadas a duas grandes abordagens: a dicotômica e a de continuum. Na primeira, 

o campo é pensado como meio social distinto que se opõe à cidade. Ou seja, a ênfase 

recai sobre as diferenças existentes entre estes espaços. Na segunda, defende-se que o 

avanço do processo de urbanização é responsável por mudanças significativas na 

sociedade em geral, atingindo também o espaço rural e aproximando-o da realidade 

urbana. (p. 100) 

 

Embora rural e urbano se relacionem continuamente, e embora alguns autores 

argumentem sobre as influências da urbanização, Bagli (2010) explica que não é preciso que o 

rural esteja urbanizado para que seja afetado pelo modo de produção dominante. De acordo 

com a autora, para que houvesse uma urbanização total, seria necessário uma homogeneização 

dos espaços, mas por mais que as relações entre estes se intensifiquem, suas especificidades são 

mantidas. Além disso, a existência de hábitos comuns não descaracteriza determinado modo de 

vida. De acordo com Bagli (2010, p. 108) “rural e urbano, por mais características comuns que 

possam possuir, jamais serão realidades semelhantes. Diferenças continuarão a existir. O 

desafio está em não utilizá-las como instrumento de dicotomização”. 

Sendo assim, ainda que diferenças continuem a existir entre rural e urbano, estas não 

devem ser utilizadas para marcar uma oposição entre tais realidades e modos de vida, até mesmo 

porque, o que se tem são relações, movimento, um compartilhar de vivências, e ambos possuem 

importância nesse processo que se constrói entre o ir e vir. 
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1.3 - Rural e Urbano: Para Além de uma Dicotomia  

 

Algumas abordagens colocam o rural como inferior, é o que demonstram alguns 

trabalhos como o de Endlich (2010), que cita autores que apresentam o urbano como capaz de 

superar a precariedade do rural. Embora isso aconteça, o rural não pode ser visto como algo a 

ser ultrapassado. É necessário que se considere o  dinamismo que permeia o rural, ultrapassando 

uma perspectiva dicotômica, que segundo Marques (2002) deve ser substituída para que se 

considere as relações que o rural e o urbano estabelecem, o que implica inclusive outras 

concepções  de desenvolvimento. 

 Abramovay (2000, p. 26) argumenta que “a ruralidade não é uma etapa do 

desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização”, sendo 

assim, as áreas rurais que por vezes são tão subestimadas, também podem ser pensadas como 

de grande importância para a sociedade. O autor argumenta que a questão não é apenas se uma 

determinada área é rural ou urbana, e sim a dinâmica regional que permeia tal área.  

Outra questão importante, que supera a dicotomia, é que rural e urbano também não 

devem ser vistos como antagônicos, e nem mesmo como uma relação evolutiva, em que o 

urbano seja um modelo de desenvolvimento a ser seguido, é o que foi apontado por Marques 

(2002) e Abromovay (2000). Williams (2011) também traz a concepção de algumas literaturas 

que ligam o campo ao passado e a cidade ao futuro, deixando o presente como lacuna que abriga 

as tensões do sistema vigente. Para além dessas concepções, rural e urbano são categorias que 

abarcam inclusive uma rede de relações que perpassam os dois âmbitos.  

De acordo com Abramovay (2000), a oposição entre rural e urbano pode impedir 

inclusive que se tenha acesso às novas dinâmicas que permeiam essas relações, já que não só 

as áreas urbanas, mas também as rurais, fazem parte de uma dinâmica territorial  que permite 

contatos globais e é capaz de levar a uma concepção de desenvolvimento que abarque as ações 

conjuntas dessas áreas. 

Quando Marques (2002) trata de algumas definições  que encaram o rural e o urbano 

como um continuum, comparando-os e considerando apenas os aspectos que estão presentes no 

urbano e faltam ao rural, desconsiderando portanto, as peculiaridades e potencialidades do rural, 

pode-se pensar que é uma concepção que vai ao encontro daquilo que foi pontuado por 

Abramovay (2000), quando ele aponta concepções que colocam o rural como algo a ser 

ultrapassado pelos processos de urbanização, o que o coloca numa posição de atraso e 

decadência em relação ao urbano. Ambos os autores demonstram que se trata de uma 
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perspectiva errônea, pois a relação entre tais categorias não segue uma abordagem linear e 

evolutiva. Rural e urbano se relacionam constantemente, e ambos conferem importância a tal 

relação,  que não é um continnum, pois tem dinâmicas próprias. 

 Outra forma de definição, como foi apontada por Marques (2002), diz respeito a uma 

simplista oposição entre rural e urbano, que os coloca em uma perspectiva dicotômica. Essa 

abordagem dá margem para algumas caracterizações que podem inferiorizar o rural, colocando-

o como sinônimo de atraso; ou levar à uma idealização de tal espaço, ligando-o ao ingênuo e 

ao natural, como oposição ao artificialismo das cidades. Trata-se mais uma vez, de uma 

perspectiva que desconsidera o dinamismo e as relações que se dão entre estes. 

Para a autora, essas abordagens em relação ao urbano-rural (dicotômicas e de 

continuum) provêm de um cientificismo inicial e do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista. A industrialização e a lógica do consumo afetam o rural e o urbano, sendo que os 

modos de vida desses espaços passam a ser subordinados ao modo de produção vigente. 

Williams (2011) também aborda a influência do modo de produção na compreensão do campo 

e da cidade, sendo que as ideias a respeito de tais espaços são influenciadas pelas mudanças 

gerais que ocorrem tanto socialmente como economicamente.  

Para Marques (2002), essas  concepções (dicotômica e de continuum) devem ser 

revistas, para que sejam consideradas as relações que estes espaços estabelecem, o que 

implicaria inclusive em novos modelos de desenvolvimento que sejam pensados não só para o 

rural, mas também para as cidades, já que em ambos os espaços, os trabalhadores se veem 

diante de condições instáveis, o que ocasiona inclusive seu constante deslocamento. 

Deslocamentos esses a serem compreendidos nos estudos sobre migrações. 

Porém, a autora também argumenta que quando se fala em desenvolvimento rural, trata-

se de um processo que não deve ser baseado somente nas demandas urbanas, pois isso seria 

entrar novamente no continuum que só vê a urbanização como modelo de desenvolvimento a 

ser seguido. Tal pensamento faz com que o rural permaneça como inferior, na condição de 

subordinação. O desenvolvimento deve ser proposto a partir da realidade e saberes locais, 

considerando-se as dinâmicas do território em questão, e compreendendo que o rural também 

engloba as relações estabelecidas com o urbano. 

Como se percebe, trata-se de conceitos que ultrapassam questões econômicas. Quando 

se fala em rural, por exemplo, como aborda Abramovay (2000), não se deve levar em 

consideração apenas os aspectos relacionados aos sistemas de produção, pois como se sabe,  o 
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rural não envolve apenas setores agrícolas, sendo também constituído por outras atividades, a 

agricultura, por exemplo, é apenas uma das muitas atividades que compõe o rural.  

De acordo com Williams (2011), além das mudanças específicas que cidade e campo 

sofrem, a relação entre ambos também se altera ao longo do tempo, e essas transformações são 

por vezes decorrentes de processos mais amplos historicamente. Williams (2011, p. 474) pontua 

que “as ideias a respeito do campo e da cidade tem conteúdos e desenvolvimentos históricos 

específicos, mas também está claro que, em determinados momentos, elas representam formas 

de isolamento e identificação de processos mais gerais”.  

Ao discorrer sobre tais processos, o autor problematiza a perspectiva dicotômica 

apontando semelhanças nos processos do modo de produção capitalista ao qual foram 

submetidos, tanto o campo como as cidades, quebrando assim a visão “romântica” que se tem 

quando se pensa no campo como local de pureza, sem ambições. Além disso, ele aborda 

também que a própria oposição entre tais meios, e entre as atividades agrícolas e industriais, 

provém dos processos da divisão e especialização do trabalho, como já foi abordado 

anteriormente.  

Essa romantização do rural pode ser percebida com a crise urbana, em fins da década 

de 70 do século XX, que segundo Marques (2002) levou a uma idealização do rural, que, por 

estar em condições de proximidade com a natureza, tende a ser visto como alternativa a vida 

superficial das cidades. Essa concepção vai ao encontro das idealizações que Williams (2011) 

aponta, que inclusive já foram abordadas anteriormente. Ocorre com isso, um movimento de 

revalorização do rural. De acordo com Bagli (2010, p. 108): 

É a possibilidade de relacionamento entre duas realidades distintas que permite que 

as pessoas entrem em contato com o outro sem romper totalmente com sua realidade 

cotidiana. O campo deve continuar a ser buscado, porém não apenas como válvula de 

escape aos problemas existentes na cidade, mas como opção de vida e trabalho.  

 

 Ao mesmo tempo em que não precisam ser encarados como opostos, extremos, também 

não precisam se misturar ao ponto de fazer com que suas peculiaridades sejam apagadas em 

nome, por exemplo, da urbanização. Dessa forma, a busca por melhorias em ambos os espaços 

se torna  possível quando se consideram também as dinâmicas entre essas categorias.  

Como é abordado por Marques (2002),  os deslocamentos que ocorrem entre cidade e 

campo são movidos pela busca de melhorias em ambos os movimentos, o que reforça que “a 

necessidade de ações voltadas para o desenvolvimento e a inclusão social no Brasil se põe para 

o campo da mesma forma que para a cidade [...]”(p. 109). Isso demonstra que a preocupação 



35 
 

 
 

não deve girar em torno da mera definição ou distinção entre rural e urbano, talvez a própria 

mobilidade que se dá entre estes tenha muito mais a dizer sobre a realidade. 

Desse modo, para além de definições, deve-se buscar compreender o modo de vida e o 

que tem a dizer aqueles que transitam entre o rural e o urbano.  É o caso do que acontece, por 

exemplo, no munícipio de Juramento, onde, conforme Figueiredo (2010), muitos moradores do 

local, principalmente de suas comunidades, dizem que estão “indo à cidade” quando vão para 

Montes Claros, mas não dizem o mesmo quando vão até a sede do município. A definição ou 

distinção não é, portanto, o cerne da discussão, esta envolve muito mais os sentidos que são 

dados por aqueles que circulam pelo rural e o urbano, entre campos e cidades, entre as roças. 

O mesmo acontece em relação ao termo “roça”. Durante as entrevistas, o termo “roça’, 

“trabalho na roça” se fez presente tanto no que se refere ao lugar, como nas atividades de 

trabalho que envolviam a lida com a terra. É um uso que se sobrepõe aos termos rural, campo, 

que foram os discutidos até aqui. Pode-se falar então que se trata de uma categoria êmica do 

lugar, sendo parte do modo como sentem e refletem sobre suas relações com a terra. Benites 

(2015) que trabalha com o sentido da categoria roça com moradores de duas comunidades rurais 

(localizadas no Vale do São Francisco, norte de Minas Gerais) diz que para seus  interlocutores, 

mais do que uma referência ao trabalho, é também um modo de vida: 

 

[...] meus interlocutores se referem à roça como lugar (área rural), atividade laboral 

(agricultura e criação de animais) e condição (ser da roça é ter origem social e hábitos 

relacionados ao mundo rural). A roça, como conceito que pode abarcar tanto a ideia 

de lugar, trabalho ou condição, pode funcionar como um parâmetro para situar outros 

espaços (urbanos, fluviais etc.), atividades (trabalho em carvoeiras, pesca etc.) ou 

sociabilidades (prosas, visitas, festas etc.). (BENITES, 2015, p. 58) 

 

 

Sendo assim, os sentindos são apresentados pelas pessoas do lugar. Neste contexto, o  

que é  viver em uma comunidade rural, numa roça localizada próxima a um grande  grande 

centro urbano? Quais são os fluxos migratórios que essa proximidade acarreta? 

“Chacreamentos”, deslocamentos constantes, que por vezes gastam de 30 a 40 minutos entre a 

comunidade e a cidade de Montes Claros. Esses são alguns dos fenômenos que esta 

proximidade deixa transparecer. Passemos agora a conhecer a comunidade deste estudo: 

Santana do Mundo Novo. 
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1.4 - Santana do Mundo Novo: A Migração Como Parte da História da Comunidade  

 

A comunidade de Santana do Mundo Novo localiza-se no munícipio de Juramento 

(Mapa 1), estando a aproximadamente 30 km da cidade de Montes Claros, e 12 km da sede do 

município. O município, como se pode observar no mapa, faz limite com Francisco Sá, Grão 

Mogol, Montes Claros, Glaucilândia e Itacambira. Com sua história marcada pela presença de 

bandeiras, o município, antes formado também pelo atual município de Glaucilândia, é 

emancipado de Montes Claros desde 1953, e em 1995, segundo França (2012), o distrito de 

Glaucilândia é desmembrado de Juramento, passando também a ser um município. 

 

MAPA 1 – LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE SANTANA 

 
  Fonte: IBGE, 2010. Organização: FERREIRA, 2019. 

 

A comunidade, como se percebe, tem proximidade com um grande centro urbano da 

região, a cidade de Montes Claros. Desse modo, são constantes os deslocamentos de seus 

moradores para a cidade, que por ser próxima, possibilita idas e retornos no mesmo dia. A 
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cidade tornou-se uma referência regional em serviços, educação e produtos diversos, sendo 

assim, recebe pessoas das mais diversas localidades, inclusive em busca de emprego.  

De acordo com Paula (2003, p. 92) “Montes Claros é a cidade pólo da região do Norte 

de Minas Gerais. Aqui, muitos trabalhadores rurais migrantes chegam em busca da 

modernidade, do desenvolvimento, da qualidade de vida”. Com tantas pessoas chegando, é 

notória a grande quantidade de construções e novos bairros que ampliam as dimensões do lugar, 

um desses, bairro Jardim Olimpio (Foto 3), fica próximo  a rodovia MG- 308, que dá acesso a 

Juramento, nele moram alguns jovens da comunidade. 

 

Atualmente, o Norte de Minas é uma mesorregião administrativa do estado composta  

por oitenta e nove municípios, sendo a cidade de Montes Claros um polo aglutinador 

de serviços de saúde, educação, finanças e comércio diversificado. Assim, por ser a 

cidade, economicamente, de maior dinamicidade da região, exerce uma função 

centralizadora, o que implica certo grau de dependência dos demais municípios do 

Norte de Minas e também de algumas cidades da Bahia. (FRANÇA, 2012, p. 93) 

 

FOTO 3 – MONTES CLAROS: CONSTRUÇÕES 

 
      Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019 

 

A comunidade de Santana do Mundo Novo, de acordo com os dados da agente de saúde 

do local, conta com uma população de 284 pessoas, distribuídas em 112 famílias. É marcada 

por uma história de migrações que ainda tem suas repercussões reveladas no modo de vida da 

comunidade. A comunidade de Santana do Mundo Novo, de acordo com Cotrim (2015), é a 
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continuação da história do povoado do Ribeirão, sendo que a construção da barragem da 

COPASA não pôs fim a essa história.  

Situado às margens do “Ribeirão”1, o povoado  abrigava 11 famílias que tinham seu 

modo de vida atrelado aos ciclos do rio. As famílias que, de acordo com Figueiredo (2010), 

trabalhavam para sua subsitência, haviam construido suas casas em um terreno de propriedade 

da Diocese de Montes Claros (Foto 4). Porém, a história dessas famílias mudou 

significativamente com a construção de uma barragem. 

 

               FOTO 4 – POVOADO DO RIBEIRÃO: UMA MEMÓRIA 

 
         Fonte: COTRIM,D. T., 2015. Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020. 
 

O povoado do Ribeirão ficava nas margens do rio Juramento. Para se chegar lá era 

preciso passar por cima da velha e centenária ponte de madeira , obra construída pelo 

prefeito de Montes Claros [...]. Mas... Era preciso fazer um reservatório de água para 

abastecer a cidade de Montes Claros. Os sonhos de nossa infância estavam sendo 

sucumbidos pelas águas da Barragem da COPASA. Com a construção de uma 

barragem na junção dos rios Juramento e Saracura, o pequeno povoado do Ribeirão 

ficou totalmente submergido em suas águas. Hoje o povoado do Ribeirão está 

esquecido no tempo. Uma boa parte do seu povo [...] está arranchado na comunidade 

de Santana do Mundo Novo, preservando a memória do saudoso povoado do Ribeirão. 

(COTRIM, 2015, p. 89-90) 

                                                           
1 Denominação local do rio  que atravessava o povoado, embora algumas autores, como Cotrim (2015) se refiram 

ao rio como Rio Juramento, o Ribeirão, pelo que se compreende, é o encontro do rio Juramento e rio Saracura. 
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Sobre como se deu a mudança para o lugar em que a comunidade existe atualmente 

(Mapa 2), o autor diz que as terras onde estava localizada a comunidade pertenciam à diocese 

de Montes Claros, que como indenização recebeu um novo espaço (Foto 5) para essas 11 

famílias que antes residiam no povoado do Ribeirão. Ele narra sobre a  ata número 026/83, com 

data de 11 de setembro de 1983, que trata da implantação do bairro “Santana do Mundo Novo”, 

no munícipio de Juramento. De acordo com Cotrim, a ata traz ainda as obrigações da igreja e 

da COPASA. Primeiro, vieram as moradias, situadas  próximas ao local onde hoje está 

localizada a igreja de Nossa Senhora Santa Ana, somente depois a igreja foi construída. Até 

hoje, alguns dos primeiros moradores continuam residindo em suas moradias iniciais.  

MAPA 2 – COMUNIDADE DE SANTANA DO MUNDO NOVO 

Fonte: IBGE, 2010. Organização: FERREIRA, 2019. 
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FOTO 5 – COMUNIDADE DE SANTANA – A IGREJA E SEU LUGAR NA PRAÇA E 

NA HISTÓRIA DO LUGAR 

 

Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019 
 

De acordo com Figueiredo (2010) distintas versões são contadas no que se refere a 

construção da barragem, principalmente no que diz respeito a escolha do lugar. Tanto questões 

que envolvem o tipo de solo, quanto questões de interesse político (interesses pessoais ou 

trocas). Segundo o autor, a desapropriação das “11 famílias camponesas ribeirinhas” (p. 70) 

que residiam no local inicia-se em 1982. Estas famílias, com a mediação da Igreja, como 

apontado também por Cotrim (2015), foram reassentadas onde hoje está a atual comunidade de 

Santana do Mundo Novo. O lugar fica a alguns quilômetros da barragem da Copasa (Foto 6 e 

Foto 7), antigo povoado do Ribeirão. 
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FOTO 6 – SANTANA DO MUNDO NOVO – UM CAMINHO 

 
                               Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019 

 

 

FOTO 7 – “UMA REFERÊNCIA” – PLACA INDICATIVA DA LOCALIZAÇÃO 

BARRAGEM DA COPASA  

 
                          Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019 

  

 As atividades desenvolvidas na comunidade consistem em agricultura, pecuária e 

comércio local (mercearias e bares). A comunidade possui também uma escola municipal, que 

atende estudantes da primeira fase da educação básica até o 5º ano, e uma Unidade Básica de 

Saúde. 
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 Dentre as tradições do lugar (festas juninas e julinas, folia de Santos Reis, “queima do 

Judas”), a festa da padroeira que dá nome ao local (Santa Ana) é o momento que mais reúne 

pessoas na comunidade, coincidindo também com o período das férias escolares. A festa tem 

entre seus ritos, a celebração religiosa (foto 8), o hasteamento de bandeira e os leilões. Acontece 

no mês de julho, normalmente no último final de semana do mês, e conta com a participação 

de pessoas de comunidades vizinhas e também de outras cidades.  

 A festa mantém uma cultura que vem desde a época do antigo povoado do Ribeirão, 

sendo este um momento em que aqueles que migraram, muitas vezes retornam para participar 

da confraternização e rever familiares e amigos. Em cada ano, é inevitável a comparação com 

os anos anteriores, que aparecem em relatos saudosos, lembrando de épocas em que a festa 

reunia mais pessoas e “era mais animada”.  

 

               FOTO 8 – FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA              
 

Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2011; 2012; 2019. 
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Além dos eventos tradicionais, novos eventos passam a fazer parte das práticas locais, 

como a primeira Cavalgada de Santana (Foto 9), realizada em 13 de julho de 2019, que contou 

com a presença de comitivas das comunidades e municípios vizinhos e teve alguns jovens da 

comunidade entre os seus organizadores.   A comunidade, além das atividades culturais, possui 

também espaços de produção de uso comum, como uma horta e o sistema de água comunitários, 

sendo que aqueles que usufruem do sistema se reúnem para dividir os gastos.  

A comunidade possui uma associação de moradores, que faz reuniões mensais e 

proporciona um momento para discutir interesses coletivos, sendo que um dos assuntos mais 

debatidos nos últimos meses é o acesso a água potável. Um problema que sempre esteve 

presente no local e que, nos últimos anos, faz parte de projetos em andamento que buscam 

amenizar a situação. 

FOTO 9 – 1º CAVALGADA DE SANTANA 

 
       Autora: FERREIRA, E. V. (Organizadores da Cavalgada), 2019. Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019. 
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 Embora a comunidade de Santana tenha sido desapropriada para que uma barragem 

fosse construída, durante muitos anos a população não recebeu a água da Copasa, tendo acesso 

apenas à água de um poço e o abastecimento com carro pipa. Apenas no ano de 2015 a 

população passou a ser abastecida com água da Copasa, porém,  de acordo com uma das 

entrevistadas, não se trata de uma água com as mesmas condições de tratamento da água que 

abastece Montes Claros.  

 Alguns projetos recentes visam implantar na comunidade um sistema para que esta seja 

abastecida com a água da Copasa, recebendo os devidos tratamentos para que seja potável. 

Ainda no que se refere a área ocupada pela Copasa, de acordo com Figueiredo (2010), a 

barragem está em uma área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, contando então com 

uma área de preservação, mas apesar dessa preocupação ambiental, faltam projetos 

compensatórios por parte da Copasa, a fim de beneficiar os moradores que foram tão afetados 

pelo empreendimento, inclusive no que se refere ao acesso à água e suas atividades de 

subsitência. 

 A comunidade carece ainda de oportunidades de trabalho e opções de lazer. “Opções 

de trabalho? Óh, opções de trabalho é só no meio rural, e de lazer, de lazer acho que não tem.” 

(Depoimento de Ana, 26 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020). 

Ana, 26 anos de idade, morou na comunidade  até seus 18 anos e, atualmente, mora em Montes 

Claros com o esposo e o filho (que nasceu no mês de março do ano de 2020). Embora não se 

considere uma migrante, já que sempre que é possível retorna à comunidade onde sua mãe, sua 

irmã e seu primo ainda residem. Ana, que relata a falta de oportunidades de emprego na 

comunidade, saiu logo que terminou o ensino médio, há aproximadamente 8 anos, para 

trabalhar em uma empresa de telemarketing, setor que também agrega outros jovens da 

comunidade. A falta de oportunidades de emprego no lugar aparece em vários outros relatos: 

Jaqueline: Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre Santana. 

Geraldo:Ah, Santana é um lugar bom, mas tá faltando alguma coisa de lazer, pra 

gente fazer, porque todo mundo tá parado hoje, ninguém vê ninguém jogando bola, 

jogando uma peteca, não tem mais lugar, porquê a quadra não tá prestando mais, 

disse que ia fazer.  Não tem um curso, os meninos ficam aí ne rua aí, sem fazer nada, 

é ruim né, pros jovens.  Só tem serviço de roça, e isso regaça com os meninos. (risos)  

Jaqueline:Quais opções que você vê de trabalho e lazer hoje em Santana? 

Geraldo:A opção de trabalho é só trabalhar ne roça, e lazer é jogar naquele campo 

ali que (pausa, risos) não é bem um campo né. (Depoimento de Geraldo, 18 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019) 

 Geraldo, 18 anos, tem um irmão mais velho, Felipe, que também foi entrevistado e 

atualmente mora em Montes Claros, e dois irmãos mais novos, que moram com seus pais na 

comunidade. Na época em que a entrevista foi feita, ele ainda morava na comunidade, mas 
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aguardava ser “chamado pelo exército”, fato que veio a acontecer no ano de 2020. Atualmente 

ele mora com o irmão, em Montes Claros, mas também retorna à comunidade com frequência. 

 Dentre as opções de trabalho na comunidade relatadas pelos entrevistados, aparecem o 

“trabalho na roça”, voltado para atividades de agricultura e pecuária, trabalhando em cultivos 

próprios ou em outras propriedades; o trabalho de vigia (na Copasa); trabalho em setores 

públicos (escola, Unidade Básica de Saúde); o trabalho como pedreiro ou servente (inclusive 

nos chacreamentos) e o trabalho doméstico.  

Jaqueline: Eu queria que vocês me falassem mais assim sobre a vida aqui na 

comunidade, sobre a comunidade, quais opções de trabalho, lazer que aqui tem? 

Tiago: Trabalho aqui é na roça mesmo, não tem muito serviço não. 

Ricardo: Trabalhando no cabo do pereira. 

Tiago: O sistema aqui é bruto, tem que trabalhar pesado na roça. 

[...] 

Jaqueline: E de lazer, quais opções vocês veem de lazer aqui na comunidade? 

Tiago: Ah, o único lazer que nós temos aqui é jogar bola final de semana e andar de 

cavalo, mais nada. 

Ricardo: Sair cavalgando por essas estradas a fora aí. (Depoimento de Ricardo, 25 

anos; Tiago, 29 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

Ricardo e Tiago são irmãos, moram na comunidade atualmente e juntos formam uma 

dupla sertaneja, são também irmãos de Rita, que aparece em relato anterior, Ricardo tem 25 

anos e Tiago, 29. Os irmãos, como relatam, trabalham também “na roça”, prestando serviço 

para outras pessoas, executando atividades ligadas à agricultura e pecuária, além dos shows que 

compõem sua agenda. De acordo com Tiago “tem muita gente aqui que trabalha pra ele próprio 

né, mas nós mesmos, nós trabalhamos pra essas pessoas né, que nós não temos terra, esses 

trem pra mexer ainda né, aí pra gente ganhar um dinheiro tem que trabalhar para os outros  

por dia”. 

De acordo com Cotrim (2015), o “povoado” de Santana do Mundo Novo ainda se 

encontra em formação. Esse aspecto da formação é notório quando se percebe a grande 

quantidade de novas residências sendo construídas no local e nos seus arredores. Com isso, a 

comunidade recebe a presença de novos moradores, porém, alguns a frequentam apenas aos 

finais de semana, seja em fazendas ou “chacreamentos”, que inclusive são uma realidade 

recente do lugar, são os “de fora”, como abordado por Brandão (1995). Apesar desse aspecto, 

são pessoas que inclusive participam das reuniões da associação local. A venda de lotes e 

chacreamentos se tornou uma realidade no local,  enquanto uns se desfazem de lotes ou partes 

de seus terrenos, outros iniciam suas construções (Foto 10). 
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FOTO 10 –  ENTRE DESPEDIDAS E CONSTRUÇÕES 

  
Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020. 

 

 Apesar da migração, da região onde hoje é a barragem para o local onde é a comunidade 

atualmente, os fluxos migratórios continuam, dentre outras formas de mobilidade espacial. São 

as famílias que se mudam para a sede do município ou para outras cidades, são “os de fora” 

construindo residências para onde se deslocam apenas ao finais de semana. 

  Outra forma de mobilidade, que é inclusice o principal foco dessa pesquisa, é a dos 

jovens que ficam “pra lá e pra cá”, saindo  e retornando aos finais de semana, ou algumas vezes 

no mês. Alguns saíram e voltaram, talvez para ficar, talvez para partir de novo; outros 

continuam na comunidade, mas pensam em sair; alguns querem permanecer, mas não descartam 

a possibilidade de ir. São aqueles que tem esse movimento como parte de um modo de vida 

atual, como estratégia de reprodução de seus familiares e da própria comunidade, e que mesmo 

com tanta mobilidade, ainda fazem parte da comunidade de Santana do Mundo Novo e das 

redes que ela tece nos lugares que atravessam. 
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- CAPÍTULO II -  

O SENTIDO DO LUGAR: ENTRE O NINHO E A ESTRADA 
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Pelo menos em uma vez na vida, todo homem (...) deveria dedicar-se a conhecer um 

determinado lugar, olhar para ele de tantos ângulos quanto lhe fosse possível, 

perguntar-se sobre ele e permanecer nele. Ele deveria se imaginar tocando-o com as 

mãos a cada estação do ano e escutar os sons que ele produz. Ele deveria imaginar 

as criaturas que fazem parte dele e todos os movimentos quase imperceptíveis do 

vento. Ele deveria recordar o brilho do meio-dia e as cores do alvorecer e do 

crepúsculo. (N. Scott Momaday, The Way to Rainy Moutain, p.83, apud David W. Orr, 

2006) 

 

 

 Lendo sobre o sentido de lugar, me recordo das tardes de domingo quando deixava meu 

lar para me deslocar para Montes Claros, sabendo que só retornaria na sexta-feira, já que teria 

atividades acadêmicas durante toda a semana. As recordações são quase palpáveis, é como se 

aquelas tardes tivessem um cheiro, uma cor e um som inconfundíveis, diferente de todas as 

outras tardes de domingo que já havia vivido antes.  

 Após me despedir da minha família, enquanto descia pela estrada de terra em direção à 

beira da rodovia, onde esperaria pelo ônibus que fazia a rota Juramento - Montes Claros, olhava 

para trás, meus passos seguiam, mas tudo que eu queria era voltar, vendo-os sentados nos 

bancos da varanda, era como se um pedaço meu ficasse ali, por vezes meus olhos enchiam 

d’água, mas logo tentava me conter, pois sabia que tinha que seguir viagem. Somente alguns 

anos depois comecei a me perguntar se de fato tudo aquilo era necessário.  

 Já no ônibus, vendo a tarde se findar através daquelas janelas, que pareciam não servir 

para outra coisa a não ser para serem promotoras de afetivos devaneios, não conseguia deixar 

de pensar naquele lugar tão significativo, refúgio protetor, meu lugar, que eu só voltaria a rever 

após uma semana... Torcia  para que o tempo não demorasse a passar. Durante a semana, sempre 

encontrava nos grupos que frequentava  uma forma de falar do meu lugar, da minha família, 

das plantas, de tudo aquilo que de alguma forma me retornava ao meu lar. 

 À medida que a semana passava, ia me animando novamente, meus colegas sempre 

notavam a mudança de humor. E na sexta-feira, finalmente, já amanhecia com sorriso de orelha 

a orelha, sabendo que era o dia de voltar, e quando o ônibus atravessa a rotatória deixando 

Montes Claros, adentrando aquela rodovia arborizada que daria acesso a Juramento, era como 

se atravessasse um túnel, um portal, provocando um alívio enorme em mim. Enquanto a viagem 

seguia, observava por vezes as outras pessoas, e ficava imaginando se também se alegravam 

(sabia que algumas também retornavam para suas casas). Olhando pela janela eu sorria, e 

quando finalmente descia do ônibus, olhava contemplativa para aquele pequeno pedaço de 

mundo, que era imenso em seus sentidos pra mim e era o meu mundo.  

 Ao longo do tempo comecei a escutar meu pai dizendo que achava que depois que fui 

para a “cidade”, comecei a ter mais interesse pelas “coisas da roça”, de certo modo sempre 
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concordei com ele, acho que precisei me afastar um pouco para enxergar o quanto aquele lugar 

era significativo pra mim. Eu saí para saber que precisava voltar, e mais do que isso, que 

precisava ficar. Essa situação me faz pensar na palavras de Bachelard quando diz: 

 

Mas, para comparar tão ternamente a casa e o ninho, não será preciso ter perdido a 

casa da felicidade? Há um lamento nesse canto de ternura. Se se volta à velha casa 

como se retorna ao ninho, é porque as recordações são dos sonhos, é porque a casa do 

passado transformou-se numa grande imagem, a grande imagem das intimidades 

perdidas.” (BACHELARD, 1978, p. 262). 

 

 

 Das turmas  de graduação que fiz parte, uma de pedagogia (que só cursei dois 

semestres), e de psicologia (no qual me graduei), sempre chamou atenção a grande quantidade 

de alunos de outras localidades. Nas nossas conversas, as histórias, lembranças e saudades de 

nossas casas não deixavam de aparecer, embora alguns já tentassem transformar aquele novo 

local de morada, a cidade de Montes Claros, em seu novo lar, utilizando-se das mais diversas 

estratégias de adaptação. Mas foi especificamente no segundo semestre de 2017, último período 

da minha graduação, que percebi o quanto a mobilidade impactava os acadêmicos. Isso foi 

possível ao participar de um estágio curricular em processos psicossociais, no qual junto a 

outros colegas e uma supervisora, conduzíamos o grupo acolher. 

 Tal grupo, como o próprio nome expressa, tinha como objetivo acolher acadêmicos da 

instituição, abordando temas específicos em cada encontro, de acordo com as demandas que os 

alunos traziam. Muitos acadêmicos que apareciam nos encontros eram de outras cidades, então 

o tema “saudades de casa’ despertou grande interesse, fazendo emergir nas discussões, o quanto 

deixar seus lares poderia gerar angústias e algumas dificuldades de adaptação, embora alguns 

demonstrassem mais facilidade para lidar com essa mudança.  

 Foi então que essa junção de fatores conduziu ao projeto de pesquisa, a fim de estudar 

sobre o sentido do lugar. Mas antes disso, se fez necessário reavaliar minha experiência com o 

lugar, numa tentativa também de buscar estranhamento. Além disso, como apontado por 

Buttimer (2015, p. 9) “[...] nós todos, em algum lugar e em algum tempo, somos ‘de dentro’. 

Não seria um objetivo válido, então, examinar nossas próprias experiências em vários lugares 

e usar isso como um campo de teste para as nossas generalizações e também nossos esforços 

para alcançar melhor comunicação ao longo desta cisão?” 
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2.1 - O Sentido de Lugar 

 

 Antes de aprofundar as discussões sobre o sentido do lugar, faz-se necessário esclarecer 

o que se quer dizer com as categorias sentido e  lugar. Ambas são utilizadas por diferentes áreas, 

mas são nas discussões feitas pela geografia humanista, de bases fenomenológicas e 

existencialistas que nossa argumentação caminha. Quando se fala em sentido, como é abordado 

por Oliveira (2014, p. 6), apesar dos inúmeros usos, tem-se o intuito de utilizá-lo como 

referência aos significados, ao ‘que as coisas querem dizer”. Isso remonta às concepções 

fenomenológicas de “retorno as coisas mesmas”, de buscar o que revelam as experiências 

vividas, uma busca pelas essências. 

 Já quando se fala em lugar,  apesar dos inúmeros significados, sendo o de localização 

um dos principais, tem-se também a concepção de “tempo lugarizado” (OLIVEIRA,2014, p. 

5), o que rompe até mesmo com algumas ideias sobre lugar, que desconsideravam seu 

dinamismo. Buttimer (2015, p. 6) aborda que “existem muitas dimensões de significados 

atribuídos ao lugar: simbólico, emocional, cultural, político e biológico” e que, além disso, 

existem as “associações pessoais e sociais com redes baseadas nos lugares de interação e 

ligação”.  

 De acordo com Relph (2014) é importante distinguir lugar e lugares, pois quando se fala 

que a geografia estuda os lugares, isso implica na abordagem que os considera como distintas 

localizações, já quando se diz que ela estuda o lugar, o foco está no modo como as pessoas 

interagem com o mundo. O autor inclusive cita algumas características e tópicos essenciais 

sobre o lugar, sendo elas: lugar como reunião, que abarca experiências singulares; lugar como 

localização, embora não seja a mais importante; fisionomia de lugar, que envolve a aparência e 

a forma; espirito de lugar, que implica a força, harmonia, e excepcionalidade de determinados 

lugares; sentido de lugar, que envolve a valorização de lugares; raízes e enraizamento; 

interioridade; lar; lugar-sem-lugaridade; nós; exclusão/inclusão; sentido contaminado de lugar; 

construção de lugar e fabricação de lugar (p. 22-27). 

 Com esses tópicos, Relph aborda a romantização em torno da concepção de lugar e fala 

da necessidade de compreendê-lo criticamente. Chamando  atenção para o quanto as diferentes 

épocas influem em formas distintas de experienciar o lugar, sendo que este pode inclusive 

transcender alguns limites definidos, através das tecnologias presentes.  Considerando-se a 

singularidade dessas experiências de lugar, pode-se dizer então que “lugar é onde conflui a 
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experiência cotidiana, e também como essa experiência se abre para o mundo” (RELPH, 2014, 

p. 29), não sendo portanto apenas algo fixo, imutável, mas passível de constante renovação: 

 

Lugar não é meramente aquilo que possui raízes, conhecer e ser conhecido no bairro, 

não é apenas a distinção e apreciação de fragmentos de geografia. O núcleo do 

significado de lugar se estende, penso eu, em suas ligações inextricáveis com o ser, 

com a nossa própria existência. Lugar é um microcosmo. É onde cada um de nós se 

relaciona com o mundo e onde o mundo se relaciona conosco. O que acontece aqui, 

neste lugar, é parte de um processo em que o mundo inteiro está de alguma forma 

implicado. Isso é muito existencial e ontológico. Mas é também econômico e social 

[...]. (RELPH, 2014, p. 31) 

 

 Portanto, longe das noções de localização, imobilidade e outras mais que já foram alvo 

de críticas, lugar contempla também toda uma conjuntura de mudanças no âmbito da 

mobilidade e das comunicações, acompanhando as nuances temporais. Afinal, se lugar e ser 

estão tão enlaçados no que tange a existência, o lugar acompanha as modificações do contexto 

de vida do ser. 

  Considerar o dinamismo de lugar é fundamental para que este acompanhe as 

transformações atuais, é o que apresenta Marandola Jr. (2014, p.230) ao dizer que: 

 

Entendido em sua dimensão ontológica, supera os diferentes contextos históricos, 

transformando-se à medida que se mantém em dia com cada temporalidade. 

Referindo-se à própria forma de ser-e-estar-no-mundo, lugar é inalienável e, portanto, 

permanece como fundante da nossa experiência contemporânea, independente das 

transformações socioespaciais. Longe de ser estático, ele é dinâmico, pois 

corresponde à própria essência do ser, que é igualmente viva.  

 

  Apesar da consideração desse dinamismo, e de uma concepção para além da noção do 

criar raízes, alguns autores instituem relações entre lugar e lar. Relph (2014, p. 29), por 

exemplo, diz que em sua obra Place and Placelessness, recomendou que o lar seria a “essência 

de lugar”, sendo esta uma experiência que serviria de base para todas as outras. Mello (2014) 

ao concatenar algumas relações entre o lugar e o lar, diz desse lugar de segurança, a casa, o lar, 

e citando Bachelard, aponta os aspectos simbólicos desse ninho, refúgio inicial. De fato 

Bachelard (1978) estabelece algumas ligações entre a casa e o ninho, lugares envoltos por 

devaneios de intimidade e proteção. 

 

Nossa casa, compreendida em seu poder onírico, é um ninho no mundo. Viveremos 

dentro dela com uma confiança inata, tão verdadeiramente participamos, em nossos 

sonhos, da segurança de nossa primeira morada. Para viver essa confiança tão 

profundamente registrada em nosso sono, não temos necessidade de enumerar as 

razões materiais da confiança. Tanto o ninho quanto a casa onírica e tanto a casa 

onírica quanto o ninho — se é que estamos na origem de nossos sonhos — não 

conhecem a hostilidade do mundo. (BACHELARD, 1978, p. 264) 
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  Para o autor, as primeiras moradias guardam lembranças que remetem à infância, 

guardando valores e sonhos inestimáveis. A moradia oriunda é o universo inicial a ser ocupado, 

como um primeiro lugar na terra, trata-se segundo ele de um espaço que inspira e traz a sensação 

de proteção e segurança, antes do homem ser lançado ao mundo. 

 No que tange às discussões sobre lugar, essenciais também são as contribuições de Tuan 

(1983, p. 6). Ao buscar distinções entre espaço e lugar, para ele, enquanto o espaço não recebe 

tantas distinções, o lugar envolve aspectos valorativos em sua concepção. O autor pontua 

também que “lugar é pausa”, já o espaço envolve movimento, liberdade. Compreende-se então 

que a medida que é valorizado e ganha sentido, o espaço transforma-se em lugar. E até mesmo 

o ciclo de vida do indivíduo influencia nessa relação. Uma criança e um adulto experienciam o 

tempo de formas diferentes, e isso afeta a percepção que ambos tem em relação ao lugar, já que 

“a sensação de tempo afeta a sensação de lugar” (p. 206). 

  Ainda no que tange à temporalidade, o autor diz que sentir o lugar demanda tempo: 

 

“[...] se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas 

dia após dia e através de anos. É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma 

harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de 

trabalhar e brincar. Sentir um lugar é registrado pelos nossos músculos e ossos [...]” 

(TUAN, 1983, p. 203) 

 

 Porém, experiências intensas podem ocorrer em curtos períodos, já que “[...] uma 

experiência breve mas intensa é capaz de anular o passado, de modo que estamos dispostos a 

abandonar o lar pela terra prometida [...]” (TUAN, 1983, p. 204). A intensidade da experiência 

com o lugar é mais importante do que o tempo em se vive no local. De acordo com o autor, essa 

relação pode envolver inclusive sentimentos contraditórios, é o que também sugere Oliveira 

(2014, p. 12), quando diz que “conhecer um lugar é desenvolver um sentimento topofílico ou 

topofóbico”, o que fica então é a construção de um significado, de um sentido, que é alicerçado 

nessa ligação com o lugar. 

 Envolvendo curtos ou longos períodos de experiência, sentimentos contraditórios ou 

não, a relação com o lugar perpassa o âmbito dos sentimentos. De acordo com Tuan (1980) 

existe esse envolvimento afetivo com determinados lugares, entendido como topofilia. Sendo 

uma vinculação que ultrapassa questões econômicas. Em uma perspectiva do mundo rural, por 

exemplo, o autor diz de uma relação em que a terra é tida não só como recurso material, 

econômico, mas também como fonte de lembranças e expectativas, sendo a vida do agricultor 

muito ligada ao ritmo da natureza. Porém, é necessário saber mais sobre essa relação, já que 
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muitas observações tendem a romantiza-la, deixando a desejar por serem em grande parte 

escritas “por pessoas com mão sem calosidade”(TUAN, 1980, p. 113).  

 Pode-se compreender o sentido do lugar como um processo de envolvimento, ser e 

lugar, como em uma coexistência. De acordo com Dal Gallo (2010, p.42) ele se forma como 

um processo, pois  “[...] o sentido do lugar só emerge, se nos envolvemos com ele, se o 

exploramos via experiência e o tornamos parte do desenvolvimento de nosso próprio ser. Em 

outras palavras, o ser requer os lugares para ser ele mesmo o mesmo”. 

 

O pensar ontológico nunca foi mais necessário, por isso tantos recorrem atualmente a 

Heidegger para buscar respostas aos problemas da sociedade contemporânea. Os 

valores humanistas também nunca foram tão necessários frente a um mundo 

desumano e pernicioso. O lugar, em seus vários espaços e sentidos, é uma ideia-chave 

para enfrentar os desafios cotidianos. É no lugar que os problemas nos atingem de 

forma mais dolorida, e é também nele que podemos melhor nos fortalecer. 

(MARANDOLA JR., 2014, p. XVII) 

 

 Importante contextualizar também um breve histórico sobre as discussões envolvendo 

o sentido de lugar. Na década de setenta, a geografia humanista surge como crítica ao 

positivismo e neopositivismo predominantes na área, e para tal, apoia-se em bases 

fenomenológicas e existenciais a fim de buscar as relações entre homem e mundo. Eis um 

movimento necessário, já que “o reducionismo científico, com a métrica estéril da matemática 

ou da física, não seria capaz de captar a beleza, a fragrância e o ritmo dos lugares, cabendo, 

portanto, à geografia humanista a tarefa de recuperar o sentido poético do envolvimento do 

homem com o mundo” (BUTTIMER, 1985 apud BRUM, 2017, p. 104). 

 No seu berço criador estavam pensadores como Eric Dardel, Edward Relph, Anne 

Buttimer e Yi-Fu Tuan. De acordo com Holzer (1993/2008), embora seja na década de 70 

(secúlo XX) que ocorra uma consolidação da geografia humanista, sua gestação já ocorria há 

muitos anos, desde os escritos de Dardel, que influenciaram Relph nos estudos sobre lugar, e 

no uso de bases fenomenológicas. Enquanto Buttimer apresentava as possibilidades do 

existencialismo para essa nova proposta de geografia, Relph já escrevia sobre a importância das 

discussões  fenomenológicas sobre o lugar. 

 Não se pode deixar de pontuar então, o quanto o estudo do lugar em uma perspectiva 

fenomenológica está nas bases do surgimento da geografia humanista, de acordo com Relph: 

A geografia foi concebida desde suas origens como o estudo de lugares e regiões e, 

embora nunca tenha ficado claro o que isso significava, era mais bem subentendida 

do que evidentemente ciência espacial. A defesa do lugar na geografia nos anos de 

1970 e 1980 foi inicialmente  uma alternativa para o achatamento da disciplina. Os 

cientistas espaciais haviam justificado sua abordagem apelando para a autoridade dos 

filósofos da ciência. Uma vez que lugar é o fenômeno da experiência, era 
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apropriado que ele fosse explicado por meio de uma rigorosa abordagem 

fenomenológica  que havua sido desenvolvida por Husserl e Heidegger. Uma 

abordagem que fundamenta o trabalho de Yi-Fu Tuan, David Seamon, Anne Buttimer, 

o meu próprio e de outros. Essa perspectiva passou a ser chamada de geografia 

humanista. (RELPH, 2014, p. 19-20, grifo nosso) 

 

 Ao escrever Humanistic Geographmy em 1976, que é um marco para o movimento da 

geografia humanista segundo Holzer (1993/2008), Tuan indica inclusive os temas de interesse 

da geografia humanista, dentre eles, território e lugar. Com seus escritos, Buttimer aborda 

também as orientações fenomenológico-existencias para a geografia, trabalhando inclusive com 

a noção de mundo vivido. Segundo Brum (2017), a noção de mundo vivido foi importada do 

método fenomenológico, servindo inclusive para trazer novos delineamentos ao termo lugar.  

 De acordo com Nogueira (2005), Merleau-Ponty usava o termo “mundo vivido” para se 

referir a lugar, inspirando inclusive os escritos de Eric Dardel, que já diziam da importância 

existencial do lugar: 

Antes de toda escolha, existe esse “lugar” que não pudemos escolher, onde ocorre a 

“fundação” de nossa existência terrestre e de nossa condição humana. Podemos mudar 

de lugar, nos desalojarmos, mas ainda é a procura de um lugar; nos é necessária uma 

base para assentar  o Ser e realizar nossas possibilidades, um aqui de onde se descobre 

o mundo, um lá para onde nós iremos (DARDEL, 2015, p. 41) 

 

 Os estudos sobre lugar vão então ganhando mais espaço com esse movimento da 

geografia humanista, que encontra amparo também nos estudos da geografia cultural. De acordo 

com Holzer (1993/2008), na década de 80, para além dos geógrafos culturais e históricos norte-

americanos, houve novos adeptos nas discussões, o que contribui até mesmo para que seus 

teóricos problematizassem algumas questões, como por exemplo, o paradigma humanista, que 

para Relph era algo incoerente, já que o humanismo por si só era “anti-paradigmático”. Essas e 

outras questões levaram a um afastamento de alguns membros do movimento, de Edward Relph 

inclusive, o que não diminui a riqueza de suas contribuições.  

 Embora com algumas fragmentações, os trabalhos da geografia humanista prosseguiam, 

com os estudos de Tuan, por exemplo, que segundo Holzer (1993/2008) dava continuidade na 

construção desse movimento. 

Como a fênix, então, a perspectiva humanista na geografia deveria recusar- se a ser 

delimitada, nomeada ou apropriada por estruturas faustianas. Ela pode inspirar os 

praticantes da geografia física, econômica, cultural ou social, e deveria, talvez, deixar 

de investir muita energia na afirmação de seu direito de ser um ramo especial do 

campo de conhecimento (BUTTIMER, 1990, p.28 apud HOLZER, 1993/2008, p. 

146). 
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2.2 - Lugar: para além do ninho 

 

 Lugar e pausa, ninho, casa, lar, raiz, tudo isso sugere uma certa fixidez e estabilidade no 

que se refere às concepções sobre o lugar. Mas estaria o “movimento” atrelado somente ao 

espaço? Haveria lugar para a mobilidade na construção do sentido do lugar? Essas e outras 

questões acompanham o ritmo desenfreado dos deslocamentos atuais, o caminho, a estrada, o 

estar-entre, o entre-lugar2, as possibilidades são inúmeras, mas o sentido do lugar não pode estar 

restrito somente ao ninho, ou pelo menos deve contemplar a construção de novos sentidos de 

lugar.   

 Talvez até o caminho se torne lugar, pois conforme salienta Oliveira (2014, p. 12), 

“lugar é um mundo de significados organizados, a um tempo estático e a  outro dinâmico; são 

caminhos que se tornam lugares”. O próprio Relph (2014, p. 311) diz de sua experiência de 

lugar, que transcende o local:  

 

“[...] estou em um café numa rua de Seattle, longe de minha casa em Toronto, bebendo 

um café de El Salvador feito em uma máquina italiana, escrevendo um artigo para ser 

publicado no Brasil e ocasionalmente lendo e-mails de amigos de cidades distantes. 

Minha experiência de lugar é ao mesmo tempo intensamente local e sem limites por 

meio das tecnologias modernas. É difícil sustentar que isso só diminui ao invés de 

aumentar minha experiência de lugar [...] Como o caráter dos desafios e das 

tecnologias muda, as formas de pensar lugar e habitar também precisam mudar. (grifo 

nosso) 

 

 O sentido do lugar não se dissolve, novos obstáculos podem surgir, porém, encarar a 

mobilidade como o avesso de lugar não é a solução. Se o sentido do lugar fica restrito a 

imobilidade, ele não acompanha as mudanças que o ser vivencia. E sendo lugar, ser e tempo 

tão intrínsecos, condições da existência, o movimento perpassa ambos. 

 [...] A fluidez contemporânea não elimina a importância da relação originária com a 

casa natal e o lugar: cria outras possibilidades de autoidentidade, as quais são 

construídas em bases menos sólidas, e é nesse processo que se funda a insegurança 

ontológica: não na perda de importância do lugar, mas no aumento das mediações e 

do distanciamento dele.” ou seja, o lugar não diminui em importância, mas o ser passa 

a lidar com mais possibilidades. (MARANDOLA JR.,2014, p. 243) 

 

 Para Brum (2017), a mobilidade está além de um simples deslocamento, sendo também 

uma prática social que se realiza num “espaço-tempo-social”, envolvendo movimento, diversos 

                                                           
2 Embora não seja um objetivo a análise dessa categoria, entender os nuances da hibridização atual também ajuda 

da compreensão do cenário da mobilidade. De acordo com FERRAZ (2010, p. 30), o entre-lugar  “é local daqueles 

que estão de passagem e em movimento buscando os afetos e as razões para se enraizar e permanecer”. O que em 

Bhabha aparece como um espaço intermediário. 
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significados e uma prática social e corporal, trata-se então de um modo de estar no mundo. 

Prosseguindo, o autor salienta que embora lugar tenha sido por vezes concebido como algo 

estático (nesse sentido cita trabalhos como o de Tuan, no qual a mobilidade seria obstáculo a 

construção do sentido de lugar), ele “acredita na possibilidade de pensar a mobilidade como um 

elemento indispensável na prática, experiência e vivência de lugar” (p. 111). 

 Nesse argumento, o autor cita novamente Tuan, em suas concepções de lugar como 

pausa, e aponta os equívocos que muitos tiveram ao considerar pausa apenas pelo viés 

cronológico, o que implicaria numa desconsideração do dinamismo de lugar. A pausa acontece 

também no movimento, e a vinculação com o lugar acontece então em um tempo próprio do 

ser. 

 “A ‘pausa’, relacionada à compreensão fenomenológica, não é simplesmente a 

interrupção de um deslocamento físico, mas sim o envolvimento do homem com o 

mundo por meio da experiência de tempo e espaço. Nesse sentido, em algumas 

circunstâncias, mesmo no movimento é possível experienciar o lugar como pausa, na 

medida em que a pausa se refere muito mais a ideia de vinculação com o mundo do 

que de uma ausência ou interrupção do movimento.” (BRUM, 2017, p. 111-112) 

 

 Vincular-se com o mundo, e várias são as referências ao mundo como um lar. Quarto, 

casa, bairro, comunidade, pátria, caminhos, o lugar não é medido com fita métrica, sendo assim, 

como sustenta Brum (2017, p. 113), o próprio caminho percorrido no cotidiano (Foto 11) pode 

ganhar “contornos de lugar”. A intimidade com o percurso cria seu sentido, e aos poucos o que 

era estranho, nocivo, ganha também ares de lugar, de um reconhecer-se como ser que se 

desloca, desde a infância, como parte até mesmo de um trajeto escolar. 

 

FOTO 11 - UM CAMINHO SIGNIFICATIVO: “ESTRADA DE SANTANA” 

 
 Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019. 
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 O percurso então se torna familiar, o ir e voltar ganham sentidos distintos, embora 

perpasse a mesma estrada, e o deslocamento constante passa a fazer parte de um modo de vida. 

Francisco, que continua trabalhando em Montes Claros, retorna à comunidade todo final de 

semana, sendo a estrada cúmplice de seu processo “pra lá e pra cá”: 

Jaqueline:  Como é a saída de Santana para Montes Claros? E o que significa pra 

você a rodovia, que liga Santana a Montes Claros?  

Francisco: Eu saio pela estrada. É um caminho bacana né, um caminho importante, 

que é nele que eu transito pra mim ir pra lá e pra cá, é meio perigoso essas estradas 

aí, mas a gente andando com cuidado, e pegando com Deus, dá pra ir levando 

devagarinho a vida. 

Jaqueline:Como é de ir de lá pra cá? 

Francisco: Ah, de lá pra cá é bom, é ruim é daqui pra lá, de lá pra cá você sabe que 

você tá vindo pra roça né, pra casa da mamãe, mais o papai (risos). Mas daqui pra 

lá é mais ruim,  igual eu vou amanhã, amanhã eu vou, “ih, tem que ficar a semana 

toda’, mas você vai acostumando também, igual eu já falei, eu já acostumei, mas a 

sensação de você vir é mil vezes melhor do que a de você ir. (Depoimento de 

Francisco, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020). 

 

  Francisco normalmente viaja para Montes Claros na segunda-feira de manhã, e por 

vezes leva com ele Mauro, um jovem da comunidade que deixa sua cônjuge e sua filha a sua 

espera, retornando apenas nos finais de semana. O caminho que seguem pra ir também permite 

o retorno, a volta para casa, para perto de suas famílias,  talvez por isso “ de lá pra cá seja bom”. 

  Mas como consta no relato de Francisco, por vezes alguns se acostumam com esse ir e 

vir, e ressignificam suas relações com o novo lugar, “eu considero aqui minha casa (em 

Santana) e lá também (em Montes Claros), [...] eu vou pra lá eu tô na minha casa, eu volto pra 

cá, eu tô na minha casa, do mesmo jeito” e nesse movimento, em que o ser se projeta no mundo, 

levando consigo também seu ninho, sua casa natal, por vezes acontece a vinculação a novos 

lugares, através de envolvimento, já que “[...] habitar é envolver-se e o que era topofóbico pelo 

desconhecimento pode tornar-se afetivo e delimitar uma nova casa” (MARANDOLA JR, 2008, 

p.234). Sendo assim “mais do que produtora de lugares-sem-lugaridade ou de não lugares, a 

mobilidade tem o potencial agregador na criação dos lugares” (BRUM, 2017, p. 115).  

 Mas todas essas possibilidades acontecem em meio a um contexto que inclui também o 

lugar para onde o jovem migrou. Se a casa que habita pertence a ele, se é alugada, se mora com 

algum familiar ou amigo, os sentidos que essa nova morada desperta, perpassam diversos outros 

fenômenos que não podem ser desconsiderados na compreensão do envolvimento com esse 

novo lugar.  
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2.3 - A Mobilidade como Parte de um Modo de Vida: “O passarinho sempre volta pro 

Ninho”? 

A casa-ninho nunca é nova. Poder-se-ia dizer, de uma maneira pedante, que ela é o 

«lugar natural da função de habitar. A ela se volta, ou se sonha voltar, como o 

pássaro volta ao ninho, como o cordeiro volta ao aprisco. Este signo do retorno 

marca infinitos devaneios, pois os retornos humanos se fazem sobre o grande ritmo 

da vida humana, ritmo que atravessa os anos, que luta contra todas as ausências 

através do sonho. Sobre as imagens aproximadas do ninho e da casa repercute um 

componente de íntima fidelidade. (BACHELARD, 1978, p. 262) 

 

 

Quando se fala em mobilidade, tem-se junto a ela as noções de movimento, interações 

e deslocamentos. Segundo Gomes (2015, p. 8) “a ‘mobilidade socioespacial’ se constitui, pois, 

em um componente das interações espaciais e está ancorada na sociedade e em seu movimento 

de transformação”, estando portanto dentro de uma rede de deslocamentos que pode variar em 

frequência, intensidade, destinos e distâncias; trata-se pois, de uma parte que integra  a história 

humana. De acordo com a autora, com a Revolução Industrial, essas interações cresceram ainda 

mais, aumentando também a velocidade em que acontecem. E com isso, “[..] aos poucos a 

mobilidade começou a ocorrer como uma forma de interação espacial, intensificando-se e 

tornando-se mais complexa, gradativamente, até ocasionar o rompimento das amarras 

territoriais [...]” (GOMES, 2015, p. 9). 

Para a autora, os deslocamentos dos povos rurais, por exemplo, se dão em função das 

buscas por bens, serviços e possibilidades de exercerem determinas atividades. Porém, esses 

deslocamentos dependem das condições espaciais, econômicas, sociais e políticas. Embora o 

trabalho da autora não considere a mobilidade dentro de uma abordagem migratória, sabe-se 

que se trata de uma perspectiva que contempla fatores que perpassam o processo migratório. 

Tal discussão pode então contribuir para se pensar a mobilidade dentro da perspectiva a ser 

discutida no presente trabalho. 

 As relações entre urbano e rural, e a aproximação entre seus distintos modos de vida, 

conforme o apresentado pela autora, demonstram e fortalecem a necessidade de rever o 

movimento que há entre tais espaços e as motivações presentes nesse processo. De acordo com 

PAULA (2003, p. 18) “a mobilidade espacial da população brasileira está relacionada com a 

luta pela sobrevivência. As pessoas chegam e partem em função da esperança de encontrar 

melhores oportunidades”.  Para Marques (2002, p. 97), tem-se tornado mais comum “a 

migração entre pequenos municípios rurais e o movimento cidade-campo”, ao contrário do que 

ocorreu na segunda metade do século passado, que promoveu um processo acelerado de 

urbanização.  
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Já para Baeninger (2011, p. 76), “os anos 2000 indicam o descolamento da relação 

migração-industrialização, migração-ocupação de fronteira agrícola, migração-

desconcentração industrial, migração-emprego, migração-mobilidade social no contexto atual 

da economia e da reestruturação produtiva”. Com essas modificações, ela sugere o conceito de 

circulação e de rotatividade migratória, por não envolver apenas mudança permanente de 

residência e por contemplar os deslocamentos que envolvem a busca por trabalhos sazonais ou 

temporários, idas e vindas e retornos. 

Diante dessas mudanças, Gomes (2015), aborda que a mobilidade socioespacial 

aumentou significativamente, o que leva à uma constante interação entre os distintos modos de 

vida, trata-se então de uma concepção que considera a hibridez dos espaços. A autora pontua 

que as diferenças entre tais modos de vida variam conforme a incidência das dinâmicas globais 

nas relações, já que a globalização implica em uma maior flexibilização das fronteiras. Tais 

fenômenos evidenciam que há a construção de múltiplas territorialidades, que dão espaço para 

que distintos modos de vida se mesclem.  

Porém, de acordo com Marandola Jr. (2011) o aumento da distância, a grande 

mobilidade atual, e esse excesso de referências, podem levar á perda da proteção da 

comunidade, do lar, e uma possível fragmentação do indivíduo. Mas essa situação de perda da 

proteção, ou desenraizamento, muitas vezes é manejada através de algumas estratégias, seja por 

meio de redes socias, ou mesmo dos deslocamentos mais constantes, que permitem que o 

indivíduo continue em contato com sua terra natal: 

Por outro lado, se antes mudar-se significava distanciamento absoluto, hoje migrantes 

regionais ou até internacionais conseguem manter vívidos os laços com a terra natal, 

ficando, em muitos casos, integrado existencialmente a ele e apenas funcionalmente 

ligados ao lugar de moradia atual. As melhorias tanto nos sistemas de transporte 

(malhas aérea e rodoviária) quanto de comunicação (telefonia e Internet) possibilitam 

esta vivência deslocada do lugar: à distância. (MARANDOLA JR; GALLO, 2010, p. 

417) 

 

 Tem-se então uma nova configuração de mobilidade, onde os vínculos com a terra natal 

permanecem, sendo esta ainda o lugar de moradia, deixando para alguns ambientes urbanos 

onde ocorreram os deslocamentos, apenas os aspectos funcionais ligadas ao trabalho e ao 

estudo. De acordo com Dal Gallo (2010, p.64) “Os migrantes, seja em memória ou pela 

constituição de seus lugares, estão voltados para sua terra natal. Tal necessidade brota da relação 

ser-lugar, em que ser e lugar têm uma existência indissociável. Eles se constituem em um 

comum-pertencer [...]”. 
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 Sendo assim, embora tenham migrado, a vinculação com a terra natal continua,  isso 

leva, segundo Marandola Jr. e Gallo (2010) a um aumento no número de migrantes temporários, 

que nos finais de semana, feriados e férias se deslocam para suas casas de origem. É o que 

aparece na fala de Maria, jovem entrevistada, quando perguntada sobre o que pensa sobre esse 

processo de ficar ou sair, de sair e voltar, sair e não voltar. A casa natal continua tendo seu 

espaço e sentido: 

  
Eu sempre penso em sair e voltar né? Eu acho que ninguém pensa assim, sai e fica 

lá, eu nem sei o que me faria ficar lá , tipo um mês completo sem vir aqui final de 

semana, acho que nem serviço me segurava. Porque, ah, você for trabalhar e você 

ficar preso num lugar assim, não  tem nem como. Você tem que sair e voltar, é igual 

fala né ‘o passarinho sempre volta pro ninho, o bom passarinho” eu acho que é 

isso. (Depoimento de Maria, 17 anos concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Março de 2019, grifo nosso) 

 

  Maria, agora com 19 anos, é mais nova de 3 irmãos. No ano de 2019 saiu para morar na 

cidade de Montes Claros, acompanhando seu irmão que havia saído uma semana antes. Alguns 

anos antes, o irmão mais velho também havia migrado para Montes Claros. Os três retornam a 

comunidade todo final de semana, e também em feriados e férias. Maria, inicialmente, 

frequentou um curso pré-vestibular, e no ano de 2020 ingressou no curso de engenharia 

florestal. Os pais dos jovens continuam morando na comunidade. De acordo com Maria, sair 

da comunidade é uma necessidade. 

 Pode-se perceber então que  alguns migrantes“[...] tendem a ter relações mais funcionais 

com a cidade e a região, morando nela durante a semana, mas, em função de seus retornos 

periódicos, mantêm seus laços mais fundamentais e duradouros com sua cidade natal [...]” 

(MARANDOLA JR; GALLO, 2010, p. 417).  

 Porém, muitas vezes, as estratégias de enraizamento com esse novo lugar de habitação 

também são utilizadas, segundo os autores, como uma tentativa de recriar o território perdido, 

e isso muitas vezes é feito através do apoio e confiança da redes sociais, e de outras estratégias 

que levam à um enraizamento com esse novo lugar.  De acordo com Paula (2009, p. 253): 

As esferas do ir e vir na mobilidade espacial podem significar talvez, uma recusa de 

forma invertida, da reconstrução da identidade. Partir e não voltar, ficar na espera dos 

que partem, voltar para nunca mais partir, voltar e sempre retornar são gestos 

simbólicos e são atos sociais que podem significar a possibilidade de uma 

reconfiguração cartográfica e historiográfica do habitar, na reprodução camponesa da 

família rural. 

 

Novas configurações são então necessárias porque nem sempre essa mobilidade é um 

desejo, as vezes é necessidade, e embora a comunidade rural apresente vantagens e 

características de proteção e segurança,  as opções de trabalho podem ser um atrativo da vida 
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nas cidades. De acordo com Paula (2013, p. 67) “a vinda para a cidade significa uma vontade 

de deixar o ‘trabalho duro’ por um ‘trabalho melhor’, o que significa estar ‘ fora da roça’”.  É 

o que evidenciam depoimentos como o de Francisco: 

As opções de trabalho são muito poucas. Portanto, por isso mesmo, que agora mesmo, 

eu fui pra cidade por causa disso. Que lá trabalho é meio difícil, tem trabalho tem, 

mas é trabalho na roça, um trabalho mais sofrido né, e, não é aquela coisa certa, que 

você tem seus direitos, direitinho. Aí por isso muitos as vezes sai de lá, as vezes vai 

pra cidade ou outro lugar por causa disso. Através de um emprego melhor e ter seus 

direitos [...]. Mas no mais, Santana é muito bão, um lugar, ambiente bom demais, 

bacana, tem rio perto. (Depoimento de Francisco, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva, Março de 2019) 

 

 Antes de ir trabalhar em Montes Claros, nos horários em que não estava na escola, 

Francisco trabalhava “na roça”, para outras pessoas, ou ajudando seu pai, além disso, também 

vendia leite na comunidade. Por meio de seu relato, pode-se perceber a necessidade que embala 

os deslocamentos, a busca por melhores condições de trabalho e por direitos, que muitas vezes 

não são garantidos nos trabalhos rurais. Resta então a busca por empregos na “cidade”, sendo 

esta uma estratégia frente às condições atuais de trabalho no campo. De acordo com Galizoni e 

Ribeiro (2019, p. 2) “a mobilidade sempre fez parte da trajetória da população rural brasileira, 

principalmente de agricultores familiares”, tendo relação com as questões estruturais, e não 

apenas com escolhas individuais.  

 E no sertão não poderia ser diferente, os deslocamentos também embalam a história do 

povo sertanejo. De acordo com Paula (2009, p. 317) “o viver sertanejo é um contínuo estar e 

ir”. A mobilidade faz parte de um modo de vida,  pois ‘sempre estamos indo ou vindo de algum 

lugar em algum tempo” (PAULA, 2009, p. 23). 

 Sendo assim, não se pode negar que um novo olhar sobre a mobilidade deve ser 

construído, sem julgamentos de valor, atentando-se para o que dizem aqueles que estão 

envolvidos nesse processo e para o contexto social e histórico em que se dão esses 

deslocamentos e pausas. 
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- CAPÍTULO III -  

“PRA LÁ E PRA CÁ”: LUGAR E MIGRAR 
 

 

 



63 
 

 
 

[...] Eu sai, mas, só que eu não fico lá. Eu só  fico pra lá e pra cá.[...] Eu fico pra lá, 

depois eu volto pra cá, então eu sou migrante também, só fico andando.(Depoimento 

de Francisco, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019) 

 

 

 Das lembranças que tenho dos anos que residi em Montes Claros, uma delas, bem 

simbólica,  era a de falar de onde eu era. Sempre que alguém me perguntava “onde você mora?”, 

eu tinha certa dificuldade em responder, na verdade eu demorava a elaborar uma resposta 

condizente com o meu sentir e com a realidade. Então dizia mais ou menos assim “olha, eu 

resido temporariamente em Montes Claros, de segunda a sexta fico na casa da minha tia, mas 

morar mesmo eu moro é na roça, na zona rural, quase dentro da comunidade de Santana, perto 

de Juramento, ali perto da estrada que vai pra barragem, já ouviu falar?”. Talvez houvesse uma 

forma mais objetiva de responder, mas eu não queria deixar dúvidas sobre o meu lugar. Parecia 

que para me conhecer de fato, a pessoa tinha que saber de onde eu era. 

 E era isso, eu ficava nesse pra lá e pra cá também, com uma parte de minhas coisas na 

cidade, e outra parte na roça (a maioria delas por sinal), mas não era só “minhas coisas” que 

viviam assim, eu também me sentia dividida, por vezes não me sentia nem na “roça”, nem na 

cidade. Quando estava na cidade, a saudade não me deixava ficar inteira ali, não era lá que 

queria estar, não podia ver um ônibus passar com destino a Juramento que sentia vontade de ir, 

as conversas por telefone nunca revelavam por inteiro o que de fato se passava com minha 

família, com os animais e plantas da nossa casa. Lembro de sempre perguntar: “como estão os 

meus cachorros?” “ E a horta?”  Era incrível o quanto tudo mudava dentro de cinco dias, em 

época de chuva então, era uma mudança milagrosa, era uma das épocas em que mais queria 

voltar. Quando chove na roça, a gente fica olhando pela janela, isso quando não se molha 

também, como se aquilo fosse o acontecimento mais lindo do mundo, e talvez seja.  

 E quando estava na roça, nem sempre conseguia me sentir inteira também, por mais que 

continuasse me envolvendo com as atividades de lá e ajudando minha família, em vários 

momentos tive que sentar numa cadeira,  me concentrar em leituras, trabalhos e estudos de caso, 

sem poder exercer integralmente as atividades da “roça”. Eu sentia como se estivesse presa, era 

como se “as coisas da cidade” tivessem ido comigo, demorei para entender que os estudos não 

eram “coisas da cidade” apenas. Mas ainda assim, parecia que aqueles poucos dias de um final 

de semana conseguiam restaurar algo em mim e reafirmar cada vez mais o quanto era 

pertencente  àquele lugar. 

 Nesse tempo de idas e vindas, aprendi a não gostar de Montes Claros, e dizia isso, sem 

pudor, sim, aquele lugar que quando criança eu adorava ir para ficar alguns dias nas férias, era 
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motivo de reclamações e tristeza. Quantas vezes saí da faculdade correndo, sem nem lanchar 

direito, só para pegar o primeiro ônibus que passasse e ir pra casa. Quantas vezes deixei de ir 

em festas, sair com os amigos da faculdade, só porque os eventos eram nos finais de semana,  e 

eu  não iria abrir  mão de ir pra casa.  

 Mas aos poucos fui percebendo que não era saudável o sentido que atribuía àquele lugar, 

que afinal, foi onde fiz muitos amigos, desconstruí tanta coisa em meio a conversas, leituras, 

aulas e estágios; era o lugar onde tinha familiares, inclusive a tia e os primos que me acolheram 

nos anos em que lá residi. E não menos importante era  também o lugar da feira, já que há 

aproximadamente oito anos vou para o Mercado Central de Montes Claros aos sábados3, antes 

com meu pai e atualmente com meu irmão, comercializar nossa produção familiar, os queijos 

principalmente.  O  mercado se tornou um lugar tão significativo que eu precisava reavaliar 

meus sentimentos pela cidade. Como ver tanto dualismo se aquela mobilidade era algo tão 

presente no nosso modo de vida? Era também um lugar de trabalho, de relações, de afetos, de 

compartilhar sabores e saberes.  

 Não posso negar que prefiro a vida na roça, tanto é que tenho passado a maior parte dos 

meus dias aqui, mas dissertar sobre isso, foi costurando o caminho, a estrada, fazendo entender 

o quanto o ir e vir também é parte da história da minha família.  

 Dos meus colegas de turma da escola, todos também saíram de Santana. Hoje, alguns 

retornam todo final de semana, outros algumas vezes no mês e  também tem colegas  que  saíram 

e não retornaram. Alguns jovens vão, outros vem, as vezes os reencontros são no ônibus, na 

estrada, a mesma estrada que separa, por vezes também reaproxima. 

 E nessas idas e vindas, o lugar, o migrar, a estrada e o destino recebem distintas nuances 

de significado. Para compreender melhor esses sentidos, os tópicos seguintes se constroem entre 

narrativas diversas dos jovens, de seus pais e avós, daqueles que saem, dos que ficam, dos que 

vão e voltam.  É deles e do desvelar de suas vivências que emerge o essencial. E do mesmo 

modo que uma diversidade de retalhos, quando costurados juntos, podem formar uma colcha, 

essa diversidade de sentidos, motivações e consequências compõem um modo de vida enlaçado 

pela mobilidade. 

 

 

 

                                                           
3 O Mercado Central Christo Raeff Nedelkoff agrega feirantes da cidade e demais localidades vizinhas, sendo um 

espaço de extrema importância para que agricultores familiares possam comercializar sua produção, além de ser 

um espaço que proporciona a construção de vínculos e laços de confiança entre feirantes e consumidores. 
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3.1 - Lugar 

 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre 

isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido 

pela intimidade que temos com as coisas.   

(Meu quintal é maior do que o mundo– Manoel de Barros) 

 

 

 O lar; a família; os amigos; a infância no lugar; os moradores mais antigos, com suas 

histórias sobre as andanças de uma vida; os passeios; as cavalgadas e jogos de futebol, as  

diversas atividades dos jovens na comunidade provocam o desvelar de vários elementos nos 

relatos.  

            A tranquilidade do lugar e a liberdade de andar pelas ruas em qualquer horário e 

conversar com todos são aspectos sempre ressaltados. O lugar ganha contornos de um lugar 

bom para viver e para morar (Foto 12), mas, a falta de oportunidades de emprego é sempre o 

porém da história, essa contradição sempre aparece nos relatos. 

 

Ah, é bem tranquilo. Aqui é um lugar tranquilo né? Tipo assim, a diferença daqui e 

de Montes Claros é a tranquilidade que aqui tem. Aqui é um lugar tranquilo, aqui é 

um lugar né, que você conhece todo mundo, conversa com todo mundo, pode sair de 

sua casa, pode ir onde você quiser, e Montes Claros não.  E aqui você tem mais 

liberdade. (Depoimento de Antônio, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da 

Silva; Março de 2019) 

 

 Antônio, agora com 19 anos, mora na comunidade com a mãe e o irmão mais novo, mas 

pretende sair, ir para Montes Claros. Ele relata que, ser for possível, quer ir e voltar todos os 

dias. Durante a entrevista revelou estar esperando para tomar posse em um processo seletivo 

em que foi aprovado, além disso, também pretende fazer uma graduação em direito. Conforme 

relata, cresceu na comunidade,  gosta muito do lugar, e mesmo que saia, pretende um dia 

retornar. 

 

FOTO 12 –  ENTRE UM DESLOCAMENTO E OUTRO, UM RETORNO AO LAR  

 
Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S. 2020. 
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A infância no lugar é sempre lembrada, “Que que eu posso falar da minha vida na 

comunidade? Muito assim, aproveitei muito, foi a minha vida de infância, então, curti muito, 

fui uma criança feliz, aprendi a ser uma criança, totalmente, estudei, fui ao rio, brinquei...” 

(Depoimento de Felipe, 25 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 

2020). Aprender a ser criança na comunidade é uma frase que abriga as brincadeiras na rua e 

idas ao rio, marcando infâncias que estão entrelaçadas ao sentido do lugar na vida dos jovens. 

Williams (2011) aborda os sentimentos provocados pelo campo, inclusive em relação à essas 

memórias da infância e tais sentimentos se relacionam também a um passado, que segundo 

Tuan (1980), é peça importante no que se refere à afeição por determinado lugar, que é também 

espaço de histórias. 

  
João: Ai, ai. Ah, lá traz muito assim, muito amor pra mim,  porque, olha o que vivi 

de minha infância ali, minhas lembranças mesmo são todas ali, de infância, de 

brincadeira e tal. Então, lá, é sem palavras pra falar com você assim, é um lugar 

ótimo pra mim, eu tenho orgulho de viver ali hoje.  

Jaqueline: Você gosta de viver em Santana? 

João: É, porque eu gosto de lá, assim, eu penso em ir pra outros lugares por causa 

de trabalho, mas pra mim sair assim, se eu arrumar algum lugar perto e tal, eu sempre 

quero ficar ali. (Depoimento de João, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da 

Silva; Dezembro de 2019) 

 

 João, 20 anos de idade, atualmente mora em Santana com sua mãe e trabalha de vigia 

na barragem da COPASA, além disso, como relata na entrevista, cuida de suas vacas, seu 

cavalo,  planta milho e capim. Ele relata que seu projeto é “sair, trabalhar” e  “juntar um 

dinheiro” para “comprar um terreno maior”. João já morou em Montes Claros durante alguns 

meses, mas retornou à comunidade. Antes do atual emprego, trabalhava como guarda noturno 

em dias alternados, indo para Montes Claros apenas nos horários de seu emprego. Hoje, como 

trabalha na Copasa, consegue continuar morando na comunidade, onde diz gostar de viver, e 

ainda que as atividades de lazer sejam poucas, elas lhe agradam.  

 A casa natal, as ruas, o campo, os rios, são diversos os elementos do lugar que abrigam 

essas lembranças da infância, “a casa mantém a infância imóvel em seus braços” 

(BACHELARD, 1978 p. 202). Lembranças de uma infância com brincadeiras e atividades que 

hoje são afetadas por mudanças climáticas, por exemplo, o rio, que inclusive era quintal de pais 

e avós de alguns jovens, já não é mais o mesmo. 

 

Lazer, assim, hoje, antigamente tinha mais, porque lazer a gente inventava, a gente 

criava o nosso lazer, então tinha muito, hoje de lazer que eu vejo aqui mesmo é só 

futebol de final de semana, apesar mesmo porque antigamente tinha muito de ir pro 

rio, era uma forma de lazer que a gente tinha, a gente ia, a gente pegava essa estrada 

dentro do mato aí, ficava uma tarde inteirinha no rio [...] até porque hoje tá muito 
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assim perigoso  também nessa questão, e os rios também estão secos né, então essa 

questão também eu acho que afetou muito, porque ultimamente a seca tá muito 

grande, a questão da barragem né, que não enche, se a barragem não enche não tem 

rio, o rio acaba ficando bem escasso mesmo, então era um tipo de lazer que 

antigamente tinha e hoje já não tem mais. (Depoimento de Felipe, 25 anos, concedido 

à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020). 

 

 Felipe, com 25 anos, nasceu e cresceu na comunidade junto com sua mãe, seu padastro, 

e seus 3 irmãos mais novos (um deles, Geraldo, que também foi entrevistado). Migrou para 

Montes Claros há oito anos, logo após ter concluído o ensino médio. Nos seus primeiros anos 

na cidade, Felipe trabalhava numa empresa de telemarketing, e no ano de 2014, além do 

trabalho,  inicia sua graduação em enfermagem. Atualmente faz uma especialização e trabalha 

na área de sua formação. 

 Muitos dos jovens entrevistados sempre viveram em Santana, mas alguns chegaram na 

comunidade há alguns anos e narram a dificuldade de adaptação: “[...] Aí depois eu já fui 

acostumando com o lugar, os difíceis são os primeiros seis meses, mas agora eu gosto, eu não 

quero sair daqui não[...]”(Depoimento de Lúcia, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline 

da Silva, Dezembro de 2019). Apesar dessas dificuldades de adaptação dos primeiros meses, 

os entrevistados que nem sempre moraram no lugar expressam em seus relatos a sensação de 

pertencimento. 

 Lúcia chegou na comunidade há oito anos, antes disso morou em outras localidades 

próximas, como Campo Grande. De alguns lugares ela relata ter saudade, de outros não. Mas 

diz que morar em uma casa que pertence de fato à família faz muita diferença. Como antes 

moravam em fazendas de outras pessoas, ter “uma estabilidade de morar” fez com que gostasse 

mais do lugar. Ela, que  mora com os pais e o irmão, diz que no inicío não gostava do lugar, 

devido às dificuldades enfrentadas nos primeiros meses (como a falta de energia na rua), mas 

que com o tempo se acostumou, e agora, caso saia, pretende voltar. Para aqueles que chegaram 

depois, ou para os que nasceram no lugar, a importância da comunidade é sempre evocada nos 

relatos: 

Jaqueline: O que você sente em relação à Santana, o que que Santana significa pra 

você? 

Francisco: Significa (pausa), significa um lugar muito importante pra mim. Por 

causa que, desde quando eu nasci até hoje, estou com 18 anos, nasci e criei lá. E é 

um lugar muito bom né e tudo, aí eu gosto de lá demais por causa disso. É um lugar 

muito importante, que tá sempre no meu coração (risos). E não pode largar pra nada. 

Ah, é lugar onde é que nasci, vishe, não pode não. (Depoimento de Francisco, 18 

anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019). 

 

 

 Os jovens que sempre aqui viveram e os que chegaram depois para viver na comunidade 

rural se encontram nas conversas na praça,  nos passeios a cavalo e jogos de futebol, que é 
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inclusive a atividade mais relatada, essas são as atividades de lazer que aparecem nas 

entrevistas. De acordo com os jovens, não há muitas opções no lugar: “A quadra que tinha tá 

toda esburacada. Ninguém nem joga bola, nem nada mais. Lazer que tem é  conversar na praça, 

ou   um sábado ou domingo tem hora que os meninos jogam bola no campo, só isso” 

(Depoimento de Francisco, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 

2019). Porém, alguns dizem da satisfação que essas atividades proporcionam: 

 

Jaqueline: E assim, o que você mais gosta de fazer em Santana? 

João: [...]Ah, eu gosto de tá mexendo com meu cavalo, minhas vacas, olhando, tá 

conversando com os amigos, o que eu mais gosto de fazer é isso. Eu gosto também da 

tranquilidade que tem ali, não é direto não, mas sempre tem uma tranquilidade, a 

amizade do pessoal todo, tem muita gente boa no lugar. Também gosto de tá sempre 

assim interagindo com o pessoal mais velho, que tem muitas histórias pra contar. 

(Depoimento de João, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Dezembro de 2019) 

 

 Sendo o futebol uma das atividades de lazer mais relatadas pelos jovens da comunidade, 

em um sábado a tarde observei alguns minutos de uma partida (Foto 13) com a companhia de 

Rita, com quem faria uma entrevista. Rita mora em uma rua perto do campo, e diz que muitos 

jovens que estavam participando daquela partida não ficam na comunidade durante a semana, 

já que vão para Montes Claros, mas retornam nos finais de semana. Ao lado do campo, sob uma 

árvore, algumas pessoas também acompanham aquela partida, afinal, é um momento de 

reencontro. 

 

Jaqueline: O que os jovens aqui da sua comunidade costumam fazer? Tanto no dia a 

dia assim de modo geral,  quanto por exemplo quando terminam o terceiro ano? 

Rita: Ah, aqui a maioria também quando saem da escola, vão  trabalhar, morar fora  

né, para trabalhar em Montes Claros. Mas todo final de semana eles se juntam, está 

todo mundo aqui. Igual mesmo, lá está todo mundo jogando bola, mas a maioria   vem 

só pra ficar o final de semana. 

Jaqueline: Muitos daqueles ali só vem final de semana? 

Rita: Só vem final de semana. 

Jaqueline: Então você acha que o que acontece é mais ou menos isso, eles saem, vão 

trabalhar? 

Rita: É, vão trabalhar depois que formam, mas todo final de semana tá todo mundo 

aqui. (Depoimento de Rita, 15 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Fevereiro de 2020 
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FOTO 13 – FUTEBOL NO CAMPO 

 

 
 Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020 
  

 Mesmo aqueles que saem, de acordo com os entrevistados, voltam em sua 

maioria aos finais de semana. A vida na comunidade também é inspiração para alguns, a dupla 

sertaneja de jovens que vivem na comunidade diz que as letras são inspiradas naquilo que 

vivenciam. Quando perguntados sobre uma música que expressasse a relação que tinham com 

a comunidade, falaram da música de composição própria “Hoje tem cavalgada”, inspirada nas 
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cavalgadas que participam (Foto 14). “Chegou fim de semana/ avisa pra galera/ arruma seu 

cavalo/ prepare a sua cela/ vai ter cavalgada, hoje o bicho pega/ Hoje eu quero ver a poeira 

subir na canela” (PEREIRA, 2019). 

Inicialmente, apenas Ricardo cantava, mas com o passar do tempo, Tiago também 

resolveu acompanhar o irmão, inclusive com suas composições. Eles relatam que aprenderam 

tudo que sabem sobre música sozinhos, nunca fizeram aula de violão, nem de canto. Os irmãos 

vieram para Santana no ano de 2001, com a mãe e os outros irmãos, antes  moravam em São 

Francisco. Ambos já saíram da comunidade, Tiago já morou em Montes Claros alguns meses e 

Ricardo já morou em Montes Claros e na cidade de Canoas durante 3 anos, porém retornaram 

e hoje moram na comunidade, pretendendo sair apenas para fazer shows. Ricardo mora com os 

avós e está construindo sua casa junto com o padrasto que é pedreiro, e Tiago mora com sua 

cônjuge, que durante a semana reside em Montes Claros, onde trabalha, retornando à 

comunidade apenas na sexta-feira a tarde. 

 

FOTO 14 – ENTRE CAVALGADAS E “MODA DE VIOLA” 

 
                                 Autora: MACHADO, I. L. C. (Acervo da dupla), 2019.  

                                 Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020. 

 

Jaqueline O que Santana significa para cada um de vocês? 

Tiago: Ah, pra mim não tem lugar melhor do que aqui não, eu gosto daqui demais, 

aqui é bom viu, mesmo faltando algumas coisas né, que aqui precisa, mas, das regiões 

aqui, é o melhor lugar pra mim, eu acho. 

Ricardo: Sossegado. 

Tiago: E é fácil acesso né, você tem fácil acesso pra Montes Claros, Juramento. 

Ricardo:  Mas é um lugarzinho que você pode dormir até com as portas abertas, que 

ninguém mexe com nada. Tranquilo, pode pôr a cabeça ali no travesseiro e pode 
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dormir tranquilo. (Depoimento de Ricardo, 25 anos; Tiago, 29 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020, grifos nossos) 

 

 Nas narrativas colhidas, muitos dos que saem mantém vívidos os vínculos com a 

comunidade. É o que desponta nas duas entrevistas com Maria, na primeira, com uma semana 

após ter saído, e na segunda, quase um ano após. Nesse tempo, ela diz que retornava à Santana 

todos os finais de semana, e também durante o período das férias de final de ano. A ligação 

afetiva com o lugar aparece tanto na primeira entrevista “[...] a roça parece que é o coração 

né?”, quanto na segunda “[...] parece que o coração da gente fica é aqui”. (Depoimento de 

Maria, 17 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Março de 2019 e Fevereiro de 

2020 respectivamente). 

 Jaqueline: O que significa esse lugar pra você? 

Maria: Ah, acho que tudo, porquê minha família mora aqui. E onde que a família 

da gente tá né, significa tudo pra dizer, porque você estando lá na cidade e sua 

família aqui, lá nem é nada, você só fica querendo vir pra cá. É desse jeitinho. 

Jaqueline: Quando você fala assim que “lá nem é nada” o que você quer dizer? 

Maria: É porque, é porquê minha família mora aqui né, e lá você vai mesmo só pra 

ter uma estrutura melhor de vida, você vai só para trabalhar. Aqui, a família fica 

aqui, então aqui é tudo, lá é nada. (Depoimento de Maria, 17 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Março de 2019) 

 

Esse vínculo aparece quase sempre ligado à presença dos familiares na comunidade. 

São pais, irmãos, avós, tios e primos que ficam. Esse caráter funcional das cidades, e o caráter 

vivencial e afetivo da terra natal  aparece  nas observações de Paula (2012, p. 146), quando diz 

que “a cidade representa o espaço do estar, ou seja, estar para trabalhar em cidades grandes ou 

propriedades de outros, trabalhando de forma provisória. E o campo representa o espaço do ser, 

da família, da moradia, do ficar fixamente”.   

 

Jaqueline: E assim então, se você puder dizer, o que que Santana significa pra 

você? 

Ana: O que que Santana significa? Ah, é meu aconchego, é  meu momento de paz, 

de alegria, porque meus pais são todos daqui, minha família é  daqui, eu fui criada 

aqui, então aqui eu considero tudo aquilo que eu viver eu encontro a paz aqui, 

então. 

Jaqueline: E assim, o que você sente em relação ao lugar que você mora 

atualmente? 

Ana: Ó, é um lugar bom né, porque lá tem meu trabalho, tem minha casa, tem a 

família do meu esposo, tem os outros meus familiares por parte de mãe, mas é muita 

correria, e eu acho que isso eu nunca fui acostumada, na correria, lá você tem 

horário fixo a ser batido na empresa, as vezes na correria você acaba, no estresse 

do trabalho você as vezes acaba estressando muito, mas tirando isso, tá bom. 

Jaqueline: Assim, e o significado de lá pra você? 

Ana: O significado de lá? Ah, lá eu  também tenho amizades, tem meu trabalho, lá é 

minha fonte de trabalho, agora, eu prefiro aqui. ((Depoimento de Ana, 26 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020) 
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Ana também apresenta em seu relato um aspecto funcional no que diz respeito à vida na 

cidade, e um aspecto afetivo em relação à comunidade. Embora more com o esposo e seu filho, 

a cidade continua se destacando por ser o lugar do trabalho, da renda, e a comunidade por ser 

um lugar de descanso, de paz, de encontro com a família, o lugar em que prefere viver. 

 

 

3.2 - Migrar 
 

Que que eu entendo, migração é que a pessoa sai do seu lugar de morada e vai pra 

outro lugar em busca de emprego, de melhor condição de vida né, acho que é isso. 

(Depoimento de Maria., concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019) 

 

 

 Até mesmo para aqueles que ainda não saíram da comunidade, migrar aparece sempre 

atrelado a uma busca por algo melhor, como uma forma de ir atrás dos sonhos, sendo portanto, 

considerada uma necessidade, e nem sempre uma vontade (Foto 15). Porém,  quando colocada 

a possibilidade de Santana ter oportunidades de trabalho e estudo, quase todos diziam preferir 

ficar.  

 

 

Jaqueline:E vocês acham que a maioria dos meninos daqui vão pra onde? 

Tiago: Vão tudo pra Montes Claros mesmo. 

Jaqueline:Porque vocês acham que é Montes Claros o lugar? 

Tiago: É a cidade mais próxima que tem né. E da pra voltar. 

Ricardo: Tem emprego né. 

Tiago: E sempre tá aqui perto da família, trabalhando lá. 

Tiago: Trabalha lá, vem pra cá final de semana. (Depoimento de Ricardo., 25 anos; 

Tiago, 29 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

Jaqueline: Então você pensa em sair daqui? 

Tereza: Penso. Oportunidade né, serviço, aqui não tem muita oportunidade de 

emprego, então quem quer trabalhar mesmo tem que ir embora né. Caçar alguma 

coisa melhor pra fazer. (Depoimento de Teresa, 19 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2019) 
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FOTO 15 - PARTIR 

 
            Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020 

 

 Aqueles que saem acabam fazendo uso de estratégias para lidar com a distância e se 

adaptarem; uma delas é levar elementos de suas casas situadas em Santana. De acordo com 

Marandola (2008, p. 180),  “Podemos carregar nossa casa, levando elementos de nosso mundo 

circundante nos deslocamentos [...]”. Nas entrevistas, houve quem disse ter levado fotografias, 

cama, “remédio do mato”. 

 Mas o que mais aparece são os alimentos que alguns levam quando voltam de suas casas, 

alguns relatam levar gordura de porco, outros ovos caipira. “Levo o biscoitinho que a mamãe 

faz, o biscoitinho, o bolo e o leite não falta não, toda semana levo, não falha uma semana, toda 

semana, se eu vir aqui e ficar um dia, no outro dia tem que levar um trem diferente, uma carne, 

qualquer trem, desse jeito”. (Depoimento de Francisco, 19 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020). De acordo com Kraieski (2015, p. 45) “a comida pode 

ser usada para compensar o sentimento de descontinuidade ou fragmentação que a migração 

traz às vidas das pessoas”, sendo assim, seria uma forma de se sentir mais próximo. 

‘Carregando o mundo circundante e podendo acessar o casulo protetor mesmo à 

distância, há estratégias disponíveis para lidarmos com a insegurança contemporânea. 

No entanto, há riscos intrínsecos do uso de tais estratégias, e neste jogo entre o 

efêmero e o permanente procuramos consolidar nosso espaço de vida’.( 

MARANDOLA, 2008, p.253) 
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 As ligações e mensagens por meio das redes sociais são outra forma que os jovens 

encontram para estarem em contato com aqueles que ficaram. Aqueles que já sairam há mais 

tempo dizem o quanto a frequência de ligações era alta logo que sairam, mas embora esta 

diminua com o passar dos anos, ainda continuam conversando com os pais todos os dias, alguns 

mais de uma vez, inclusive.  

 As redes de parentesco e amizade são outro recurso que dispõem para lidar com a vida 

em um novo lugar. Em diversas entrevistas os vínculos com familiares e amigos apareceram 

como apoio e incentivo para aqueles que pretendem migrar. Lúcia, que trabalha como agente 

de saúde do local,  todos os dias, durante o período letivo, se desloca para Montes Claros, onde 

no período noturno faz o curso de técnico em farmácia. Como os outros jovens da comunidade, 

ela também tem familiares que já migraram, como seu tio que atualmente mora em São Paulo, 

e inclusive já a convidou a morar com ele, mas não deixa de expressar o quanto é bom estar em 

casa: 

  
Jaqueline: E assim, essas pessoas que já saíram, elas te incentivam a sair também? 

Lúcia: Eles falam assim , que é bom a gente ir pra fazer,  como eles dizem, a gente 

fala “fazer o pezinho de meia”, conseguiu fazer o pezinho de meia e voltar. Meu tio 

mesmo, /.../, que tá pensando em ir embora, ele fala que é bom  morar fora, mas na 

hora que o calo aperta, onde é que filho chora e pai não vê né, então ele fala muito 

isso, que é bom a gente ir, mas também ficar em casa, onde a gente nasceu e foi 

criado, que é melhor ainda ficar né. (Depoimento de Lúcia, 20 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Dezembro de 2019) 
 

 De acordo com Dal Gallo (2010, p. 63) “migrar é um ‘estar-entre’, uma transitoriedade 

ontológica, uma negociação, um desafio à segurança existencial, uma experiência [...]”. Isso 

implica na condição de estar entre os espaços, aspecto que atinge portanto a identidade do ser, 

que busca uma identidade coesa, já que por vezes essa transitoriedade faz parte das condições 

existenciais em que ele se encontra. 

 Estar entre, eis uma nova condição existencial, é o que sustenta Dal Gallo (2010, p.64):  

 

Não há um movimento linear como: estou “aqui” e sou “daqui” e ao migrar estou “lá” 

e agora sou de “lá”. Situar-se no lugar de destino não é algo monolítico; é um processo 

muito mais fluído porque envolve as inconstâncias das vontades, intenções, humores 

e necessidade do ser, assim como as circunstâncias e as interações diversas no 

caminho. No mesmo sentido, não se trata de um processo de desligamento e 

religamento ou desenraizamento e enraizamento. O “estar-entre” é estar “aqui” e ao 

mesmo tempo estar “lá”; é a possibilidade da ausência-presente e da presença-ausente. 
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 Nesse “estar-entre”, a rodovia, a estrada, é o elo, e as sensações diferem de acordo com 

o sentido, de “lá pra cá”, ou “daqui pra lá”: “Vindo de lá pra cá, é alegria, agora saindo daqui 

pra lá, já é mais um pouquinho de tristeza, de saber, será que vai dá pra mim vir no próximo 

final de semana, será que vai dar certo?[...]” (Depoimento de Ana, 26 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020). 

  Acompanhei também, de modo mais informal, dois casais de jovens, em que apenas 

um migra, retornando apenas aos finais de semana, enquanto o outro permanece na comunidade. 

Tiago continua na comunidade, enquanto sua companheira trabalha em Montes Claros durante 

a semana. O casal já possui casa própria; já entre Mauro e Luzia, quem migra é Mauro, enquanto 

Luzia (que é irmã de Tiago, Ricardo e Rita) permanece na comunidade com a filha, apesar dessa 

migração, uma casa segue sendo construída, para ser morada do casal e da filha. A cidade, local 

de trabalho, e a comunidade, morada da família. Sair pra voltar, sair pra ficar, ir e vir, a 

mobilidade aparece como possibilidade, busca por algo melhor, frente a falta de oportunidades 

de emprego no lugar. 

 

Jaqueline: Eu queria que você me falasse assim, o que você entende por migração? 

Felipe: Por migração? Migração pra mim que eu entendo, é você, falando de vida 

né, é você mudar, é mudar de vida de algum certo modo, ou você mudar de local, é 

igual um exemplo, é você mudar de uma roça pra uma cidade. E também eu tenho um 

certo pensamento de migrar em crescimento, em crescer, você, hoje você terminou o 

ensino médio por exemplo, você já quer uma faculdade, uma faculdade você já almeja 

um crescimento maior, já tem planos objetivando já coisa grande, sempre tem aqueles 

sonhos e conquistar mesmo. Migração eu penso mais é dessa forma, em você mudar 

de vida, objetivando crescimento individual. (Felipe, 25 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Crescimento, buscar pelos sonhos, um futuro melhor, emprego, estudar, são algumas 

das palavras que aparecem ligadas ao processo migratório durante as entrevistas. “Mas não tem 

jeito, tem que amadurecer e pegar o caminho né?”(Depoimento de Geraldo, 18 anos, concedido 

à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019).  

Jaqueline: O que você acha desse processo (migratório)? 

Antônio: É um processo, que na verdade, principalmente no meio rural, tem que 

haver entre os jovens. Formou o ensino médio, porque o meio rural não te oferece um 

trabalho, um estudo, então você tem que sair do meio rural, pra procurar um 

emprego, um estudo, um conhecimento  mais elevado, pra futuramente você poder 

voltar . (Depoimento de Antônio, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Março de 2019) 

 

 Migrar para voltar, alguns já saem pensando em voltar, “[...] É mesmo, é sair, trabalhar, 

focar bem no serviço, juntar um dinheiro e comprar um terreno maior pra mim mexer, 

futuramente. [...] Aqui em Santana, ou próximo” (Depoimento de João, 20 anos, concedido à 
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TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Dezembro de 2019). Alguns vão, e ainda assim não se veem 

como migrantes, é o caso de Ana, que mesmo morando em Montes Claros durante tantos anos, 

não se considera uma migrante, por não se ver como uma moradora da cidade: 

Jaqueline: Como que é sair daqui? 

Ana: Como que é sair? Eu vejo como uma tristeza, você sair da comunidade que você 

viveu, é, perder o vínculo com algumas amizades, por não ter uma opção de trabalho, 

então, eu considero também como uma opção de você conhecer novas pessoas, ter 

uma profissão, mas também um motivo de tristeza, porque, por ser uma comunidade 

que tem a capacidade, eu acredito  que tem a capacidade de ter uma forma de 

trabalho dentro da comunidade pra que esses jovens não saiam, então eu vejo também 

como tristeza, você deixar sua família, deixar tudo, e morar numa cidade, que até  pra 

você é desconhecida, além do perigo. 

[...] 

Jaqueline: E você se considera uma migrante? 

Ana: Não, acho que eu ainda estou muito ligada aqui, saí por necessidade, mas eu 

não me vejo tipo, por mais que  eu tenha muito tempo que eu moro lá,  eu não me vejo 

como moradora de Montes Claros, eu me vejo mais como moradora daqui do que de 

lá. (Depoimento de Ana, 26 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Fevereiro de 2020) 

 

 Outra situação é a de quem não morava na comunidade, é o caso de Raquel que tem 19 

anos  e morou em Montes Claros durante 13 anos antes de se mudar para a comunidade com os 

pais e os irmãos. Ela tem cinco irmãos (duas irmãs e três irmãos). Inicialmente não queria vir 

para comunidade, mas com o passar do tempo se vinculou com o lugar, “quando eu vim pra 

cá, eu não queria vir pra cá, eu gostava muito de lá, mas assim, depois que eu passei a conviver 

aqui, agora eu não quero voltar, prefiro ficar aqui.” (Depoimento de Raquel, 19 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Dezembro de 2019).  

 Há situações também em que a família migra, ainda que retornem depois, como é o caso 

da família de Felipe e Geraldo, que também queria se adaptar a viver em Montes Claros: 

 

Jaqueline: E assim, quando você foi, como é que foi, você foi morar com alguém 

específico, você foi morar sozinho? 

Felipe: Quando eu fui, minha mãe foi, minha mãe foi morar lá, mãe morou lá seis 

meses, fiquei com ela, foi difícil a mudança, não foi fácil. 

Jaqueline: Mudaram você e sua mãe? 

Felipe: Não. Eu,  minha mãe, todo mundo daqui, a família inteira (a mãe, o padrasto 

e os três irmãos). Foi difícil essa mudança, sofri muito. Eu falo com você que o 

primeiro mês foi um primeiro mês de sofrimento, de choro, chorei mesmo, igual 

criança, eu já tinha  18 anos, mas chorei muito, não queria morar em Montes Claros. 

Para mim eu não estava entendendo ainda que acabou a fase de criança, e que estava 

me tornando adulto.  Tinha que trabalhar. Eu não estava ainda adaptado. Pra mim 

tipo foi um susto né, de repente, assim, essa mudança, mas aí mãe ficou lá seis meses, 

aí consegui adaptar nesse tempo. Minha mae ficou somente seis meses,  e eu fiquei, 

em Montes Claros. Aí eu já mudei, de onde a gente morava, fui morar com duas 

amigas né (que também eram jovens da comunidade), fiquei um tempo morando com 

elas, de lá eu mudei novamente, e nesse tempo aí eu mudei umas 4 vezes. Mas hoje, 

eu sou totalmente adaptado a Montes Claros, não consigo adaptar mais em lugar 

pequeno, igual aqui, Santana. Consigo ficar aqui no máximo uns 4 dias. 

[...] 
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Jaqueline: Você comentou que a família toda mudou para Montes Claros, foi devido 

ao fato de você ter ido ou eles já iam ir de qualquer forma? 

Felipe: Sim, eles também queriam adaptar a Montes Claros, todo mundo queria 

porque Fabiano (padrasto) sempre quis morar em Montes Claros. Então eles também 

foram pra tentar adaptar, com isso eu acabei indo no momento deles né. 

Jaqueline: Ah, não foi só porque você foi? 

Felipe: Não, não foi porque só eu fui não. Também ajudou, o bom foi assim, que me 

ajudou mais ainda, que como eles foram, aí eu pude tentar com eles, tentar adaptar 

lá também, mas aí eles também não deram certo lá, não gostaram, tipo assim, além 

também do custo de vida ser muito alto, na cidade tudo é pago,  não tem jeito, o custo 

de vida é alto, querendo ou não. Então depois de um tempo,  eles voltaram pra cá e 

eu fiquei.  Mas serviu também de adaptação pra mim, eu creio que me ajudou a 

adaptar. Eu acho que se eles não tivessem ido eu ia ter sofrimento maior, bem 

prolongado, pelo fato de já ir e estar sozinho, e ter que adaptar a tentar conhecer o 

novo, e como eu fui com eles, então eu já tinha essa proximidade com a família, e foi 

levando né. 

Jaqueline: E quando eles vieram embora, como é que foi, logo que eles saíram e você 

ficou? 

Felipe: Assim, é aquela sensação né, era tipo você sair daqui, mas você tá indo e eles 

ficando, imagina eles indo e você ficando? Assim, é aquela sensação, nosso Deus, é 

muito ruim, não é bom a família sair e você ter que ficar[...]. Como eu já estava 

trabalhando, então eu  já  meio que adaptei ao serviço, então no serviço eu consegui 

fazer amizades, nesse tempo eu consegui criar um vinculo de amizade em Montes 

Claros. Então eu acho que isso me ajudou também , nessa volta,  foi ruim que eles 

voltaram [...].  Mas assim, como eu consegui ter esse vinculo de amizade em Montes 

Claros, no serviço, aí eu acho que isso ajudou a que eu amenizasse o sofrimento, essa 

tristeza de ficar novamente sozinho. (Depoimento de Felipe, 25 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 

 A família foi, não se adaptou e retornou, mas Felipe ficou. Distintas migrações 

atravessaram a vida dessa família: migrar da comunidade, retornar, um dos filhos ficar, e anos 

após, o outro filho (Geraldo) também migra para Montes Claros. A vida na cidade foi para 

Felipe algo novo e adaptável. Gosta da comunidade e da vida em família, mas o novo se tornou 

rotineiro e hoje prefere que seu lugar seja em Montes Claros, e alguns momentos de lazer sejam 

na Comunidade.  A  narrativa de Felipe mostra a diversidade e as possibilidades de adaptações 

entre outros espaços que sejam diferentes do lugar de origem.  Na diversidade dos desejos e da 

busca pela melhoria da vida, os jovens perpassam trânsitos entre modos de vida rural e urbano 

e muitos fazem a opção pela cidade. 

 

3.3 - Ir pra cidade: Ir ou ficar, ir e voltar  

 

 São jovens saindo, retornando, chegando, tem aqueles que vem e vão, há os que não 

voltam e os que ficam. A comunidade abriga as mais diversas formas de mobilidade. Alguns 

jovens vem e vão todos os dias, ficam “pra lá e pra cá”, como disse um dos entrevistados; outros 

retornam todos os finais de semana; há aqueles que voltam uma vez no mês, alguns demoram 
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mais, anos, por morarem mais longe; há aqueles que saíram e não mais retornaram. Existem 

também aqueles que saíram, mas voltaram para não mais sair; há os que chegaram recentemente 

na comunidade; tem também os que ainda não saíram, mas pretendem sair; e aqueles que 

ficaram sem nunca terem saído.  

 O movimento é um traço marcante no lugar, desde o início, quando todas as manhãs as 

crianças deixavam suas casas, por vezes antes do sol nascer, para irem para a cidade de  

Juramento estudar, retornando apenas por volta de meio-dia.  Isso quando os ônibus escolares 

não apresentavam algum problema, ou transportavam alunos de outra comunidade primeiro, o 

que já causava certa aflição nos pais. Nos últimos anos, com a reativação da escola da 

comunidade, os alunos da primeira à quarta série do ensino fundamental não precisam se 

deslocar para estudar. 

 Mesmo tendo contato frequente com a sede do munícipio, o “ir pra cidade” aparece  

quase sempre ligado à ida para Montes Claros. Quando se escuta essa expressão, é quase certeza 

que a cidade em questão é essa. Tanto é que a maioria dos jovens do lugar, quando migram, 

vão para Montes Claros, dentre os fatores destacados, aparece as oportunidades de trabalho, 

estudo, o acesso aos diversos serviços e recursos, e inclusive a proximidade com a comunidade. 

 A cidade de Montes Claros torna-se então, na maioria das vezes, um lugar com 

significado funcional na vida dos jovens, local de trabalho, de estudo, “Ah, é igual eu te falei, 

morar lá é só a trabalho,, não penso nem um pouco em morar ali de vez pra  ficar atoa não, só 

a trabalho”. (Depoimento de João, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Dezembro de 2019) 

 
Jaqueline: O que você pensa sobre o processo de ficar e sair, sair e voltar, sair e não 

voltar? 

Antônio: É um necessidade, igual eu falo, não tem jeito, você tem que sair, você tem 

que procurar uma melhora, então não tem jeito de você ficar aqui, aqui não tem 

nenhum recurso pra você estudar, trabalhar, então tem que sair, não tem jeito! 

Futuramente você pode estudar agronomia, e voltar, trabalhar aqui futuramente, em 

algum local, alguma fazenda, né?  

Jaqueline: Você pensa em fazer isso? 

Antônio: Ah não, agronomia não, eu penso em fazer direito, mas eu penso 

futuramente voltar pra cá. Voltar pra cá, não sei quando, mas futuramente eu quero 

voltar  a morar aqui. (Depoimento de Antônio, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva; Março de 2019) 

 

 Alguns jovens relatam que após saírem, sua relação com a comunidade não mudou, 

dizem que continua da mesma forma, já outros dizem que sair fez com que se aproximassem 

mais do lugar, e valorizassem aspectos que não encontraram no lugar para onde foram. “É, me 

tornou mais próximo ainda, mostrou o quanto lá em Santana  é bom em comparação com 
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Montes Claros né, que eu fiquei lá (morou em Montes Claros por alguns meses)”. (Depoimento 

de João, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Dezembro de 2019).  

[...] porque aí que você vê o valor né, das coisas, que lá você não tem essa liberdade 

de andar na rua a hora que você quer, se não pode conversar com qualquer outra 

pessoa, aqui todo mundo é conhecido, em Montes Claros você não pode fazer isso. Aí 

quando você chega assim’ nossa, mas aqui é diferente viu” porque aqui eu posso 

fazer essas coisas e lá eu não posso. (Depoimento de Maria, 18 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020) 

 

 Miriam, irmã de Raquel, que já morou em Montes Claros antes de morar em Santana, 

já retornou à cidade após concluir o ensino médio, voltou para a comunidade de novo, e agora 

pensa em retornar a Montes Claros, devido às opções de trabalho e estudo, embora seu desejo 

seja o de continuar em Santana. 

 

Jaqueline: Você já saiu e morou um tempo fora, como foi sair? 

Mirian: Assim, foi estranho, porque eu acostumei com clima daqui né, a forma como 

aqui é, sossego, calmaria, e lá, já é totalmente o contrário, totalmente ao inverso, mas 

a única fonte de trabalho hoje é só em Montes Claros mesmo, que existe, porque aqui, 

o único problema daqui é não ter serviço, mas se fosse pra eu poder viver a vida 

inteira aqui, eu vivia.(Depoimento de Mirian, 22 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva; Dezembro de 2019) 

 

 Idas e vindas, retornos, são várias as histórias, diversas as caminhadas, mas os jovens 

de Santana mantêm suas ligações com o lugar: 

 

São diferentes sempre os motivos e desejos de quem migra, são complexas as vontades 

de deixar e de voltar aos lugares de origem e de destino. E nas chegadas e partidas é 

que são tecidas redes entre os que ficam e os que migram, os que não retornam, mas 

mantém vínculos com as pessoas dos lugares de origem e os que retornam para 

voltarem a migrar, e mesmo os que retornam para não mais partirem. (PAULA, 2013, 

p.68) 

 

 

 Nos tópicos a seguir, alguns relatos demonstram especificidades do ir, do ficar, do ir e 

vir, e do ir e não voltar, especificidades que se fundem, pois, por vezes, aqueles que ficam, um 

dia também já foram, e aqueles que vão e não voltam, também já passaram pelo constante  ir e 

vir. 

 

3.3.1 - Sobre o ir 

“[...]Passarinho é quem nem diz, quando cresce cria asa e tem que avoar né, não tem 

jeito.” (Depoimento de Dona Flor, 76 anos, avó de João e Maria, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020) 

 

 Ir, uma necessidade, é o que dizem. “Ir pra cidade”, ir para Montes Claros, ainda que 

muitos digam que não é bom, o ir se apresenta como uma necessidade, como se quase todos 
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soubessem que um dia farão isso, ainda que retornem depois. “O negócio de sair daqui, não é 

muito bom não, mas tem que sair né? Fazer o quê?, Mas que fica um trem ruim na gente fica, 

os primeiros dias mesmo, agora que eu tô já acostumado, mas é ruim demais sair daí, você tá 

é doido”. (Depoimento de Francisco, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Março de 2029). 

Jaqueline: E como é que foi esses dois meses que você morou em Montes Claros? 

João: Ah, foi horrível, Deus me livre, é ruim demais aquele lugar, não gostei não.  

Jaqueline: Você lembra assim, o que você sentiu no primeiro dia que chegou lá? 

João: Senti uma agonia de ficar preso, eu senti muito essa falta de Santana, 

principalmente dos amigos, de tá conversando assim direto. Mas, sei lá, é difícil de 

acostumar, mas na precisão....  

[...] 

É péssimo, porque, a gente é acostumado, todo dia tá naquele lugar, ficar livre, vai e 

mexe com cavalo, anda de moto atoa, vai pra casa da avó, conversa, toma um 

cafezinho. E igual você vai pra cidade você não tem nada disso, você fica preso, fora 

o calorzão que é, o perigo que lá também tem mais, é ruim demais, não gostei nem 

um pouquinho. (Depoimento de João, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da 

Silva; Dezembro de 2019). 

 

 Da mesma forma que muitos, quando perguntados sobre o significado de Santana em 

suas vidas, falavam sobre a liberdade com que viviam/vivem no local. Alguns, quando falam 

de suas experiências iniciais em uma nova cidade (Montes Claros), dizem da sensação de estar 

preso, da falta de liberdade. 

....lá é sozinho, você se sente sozinho, porque não é igual aqui que você vai ali na rua, 

você conversa com seu vizinho. Lá não, no meu bairro lá, tipo assim, você fica, é tudo 

cheio de muro, você fica preso. Então não é igual aqui que você tem a liberdade de 

sair, ir ali em qualquer lugar, porque lá também, tem mais, como é que eu falo, 

pessoas de mau caráter!Você  não tem essa liberdade que tem aqui na roça. Eu acho 

que é isso, lá você fica mais preso, e aqui você tem a liberdade. (Depoimento de 

Maria, 17 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; grifos nossos, Março de 

2019). 

 

 Mas alguns jovens também relatam aspectos positivos desse processo de sair, dizendo 

da maturidade e outros ganhos que a nova experiência proporciona: 

Jaqueline: E assim, o que você sente falta e o que você ganhou com essa mudança de 

ir para Montes Claros, como você diz, ir para lá? 

Felipe: Nossa, eu acho que eu ganhei muita maturidade [...] Montes Claros me deu 

uma maturidade muito grande [...] Questão de comunicação, eu era muito 

introspectivo aqui, eu não era de comunicar muito, hoje eu já sou muito comunicativo, 

então isso Montes Claros me ajudou, tirar essa questão da timidez e ser mais 

comunicativo. (Depoimento de Felipe, 25 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da 

Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Francisco, após quase um ano de sua primeira entrevista, que foi uma semana após sua 

ida para Montes Claros, também diz de sua adaptação: 
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Jaqueline: De lá pra cá o que você acha que já mudou na sua vida, na sua estadia 

lá (Montes Claros) e sua vinda pra cá (Santana)? 

Francisco: Uá moça, mudou que, ficou meio assim, meio ruim, mas meio bom né? 

Tem que trabalhar né, não tem jeito, mas fiquei longe de mãe, mais pai e minha 

irmã, aí é meio ruim. Mas é a vida! Tem que ir acostumando, devagarinho. Mas lá, 

também já estou acostumando, agora sou montesclarense. Eu já acostumei. Vou  na 

segunda-feira, antes eu achava  ruim, a semana não passava. Mas agora, a semana 

passa rapidinho, você nem vê o tempo passar. 

Jaqueline: Você já acostumou? 

Francisco: Eu já acostumei. Aiai, agora sou montesclarense,  venho aqui para 

passear. (Depoimento de Francisco, 19 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da 

Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Enquanto alguns jovens ressaltam os aspectos positivos, dizendo inclusive que superou 

as expectativas que tinham, outros dizem que sair não foi o que esperavam. “Ô moça, pra mim 

não foi bom não,, saí  achando que era uma coisa e lá fora é outra. [...]Eu esperava melhorar 

lá fora né, não melhorou nada, aí eu falei assim ‘lugar meu não é aqui não, lugar meu é lá em  

Santana de novo!” (Depoimento de Ricardo, 25 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da 

Silva, Fevereiro de 2020). As experiências diferem, alguns se adaptam e até se sentem 

pertencentes ao novo local de morada, enquanto outros desejam retornar para a comunidade o 

mais breve possível. 

 Além dos aspectos relacionados à sensação de liberdade versus sensação de prisão, a 

forma como percebem o tempo também se modifica. De acordo com Tuan (1983, p. 206) “a 

sensação de tempo afeta a sensação de lugar”, e esse é mais um dos elementos que aparecem 

nas distinções entre a vida na comunidade e a vida em Montes Claros, a “correria” do dia-a-dia. 

Jaqueline: E quais as modificações que você sente,  em seu cotidiano, no dia-a-dia 

estando lá em Montes Claros, em comparação com quando você estava aqui ou 

quando você está aqui? 

Ana: Acho que é horário, o horário é bem mais complicado. Porque lá, eu acordo 

5h:30 da manhã, , eu pego a lotação 06h:30, eu tenho que tá no serviço 08 horas, é 

bem cedo. Acho que é mesmo o horário e a correria do dia-a-di, lá é bem mais 

agitado, lá você tem horário pra tudo. Aqui  não, aqui você fazia  as coisas quando 

dava, ou as vezes,  também na correria, mas não igual lá, porque lá você tem que 

cumprir horários. (Depoimento de Ana, 26 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline 

da Silva; Fevereiro de 2020) 

 

 Horário do ônibus, deslocamento pela cidade, horário para entrar no serviço, obedecer 

as ordens de patrões. A rotina dos jovens muda, não só pelos espaços que ocupam, mas também 

pelo ritmo, os movimentos, as pausas. De acordo com Tuan ‘Se o tempo for concebido como 

fluxo ou movimento, então lugar é  pausa” (1983, p. 218-219). Não há como separar as 

dimensões de tempo e lugar, pois “por mais que conceitualmente sejam tratados de maneira 

distinta, na experiência humana de mundo, tempo, lugar e movimento permanecem 

constantemente relacionados” (BRUM, 2017, p.113). Francisco, que já havia falado de sua 
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rotina na comunidade, que envolvia a ida à escola, o “trabalho na roça” em alguns dias, a venda 

do leite, e a ida à “esquina do fuxico”, onde se  encontrava com outras pessoas do lugar para 

conversar, diz da rotina diferente da vida na cidade: 

 
Jaqueline: Qual sua ocupação em Montes Claros? 

Francisco: O que eu faço lá? O que faço lá é acordar cedo, ajeitar um almocinho, 

faz um suquinho, ponho na minha mochilinha, e vou trabalhar. Chego lá  e vou 

entregar água, entregar gás e assim por diante. Chega o fim da tarde, de noite né, na 

verdade é de noite, que eu entro 09h:30m, vou almoçar duas, volto quatro, saio sete 

e meia, saio de novo, volto pra casa, chego, vou lavar vasilha, vou deixar tudo pronto, 

pra no outro dia cedo, tudo de novo,  fazer almoço, e ajeitar a janta né? Esquentar a 

janta, tá faltando uma carne, tem que fritar uma carninha, um trem diferente pra 

poder misturar, que se não... Aí pronto, só isso, e dormir que no outro dia é o mesmo 

percurso, a mesma coisa de novo.  

Dá final de semana, aí já fica mais alegre, uma beleza, amanhã eu vou pra roça, aí 

já trabalho mais feliz ainda, doido que a hora passa, aí deu de tarde, você, tem a 

folga, você pode vir, de lá mesmo do serviço eu racho  fora, venho embora pra roça. 

(Depoimento de Francisco, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Março de 2019) 

 

 E assim como há aqueles que vão, pensando em voltar, há também alguns que ficam 

pensando em sair, e outros que saíram e retornaram para ficar, como abordará o tópico a seguir. 

 

3.3.2 - Sobre o ficar 

 

 Nem todos saem, alguns ficam, alguns saem e voltam. Há aqueles que ficam porque 

ainda não conseguiram uma oportunidade de trabalho ou estudo em outro lugar, ou ainda estão 

concluindo seus estudos do ensino médio na Escola Estadual em Juramento. Há também aqueles 

que vão e retornam, como Ricardo: “é tanto que eu fui embora, fiquei três anos fora, voltei e já  

tô fazendo a casa ali pra poder morar” (Foto 16).  

 

Jaqueline: Você gosta de Santana? 

Ricardo:  Demais moça, “cê tá doido”. 

Tiago: O povo tem um dizer aqui que quem bebe a água daqui não vai embora mais. 

Jaqueline: Ah é, tem isso? 

Tiago: é, o povo fala isso, quem bebe a água aqui não vai embora mais não. E tá 

cheio de gente diferente aí ó. 

Ricardo:  E pode até ir, mas volta na hora. 

Jaqueline: Quem sai volta? 

Ricardo:  Quem vai volta.  

Tiago: Nós conhecemos quase todo mundo aqui. Mas tem muita gente de fora que tá 

vindo já morar aqui, que gosta daqui. (Depoimento de Ricardo, 25 anos; Tiago, 29 

anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 
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FOTO 16 – A VIDA NA COMUNIDADE 

 
Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020. 

 

 

 

 Alguns jovens não somente ficam no lugar como constroem suas próprias casas (Foto 

17). A satisfação de saber que está construindo sua morada aparece no relato de Ricardo quando 

diz que “Quanto mais você trabalha, você quer trabalhar mais, sabendo que é da gente! 

(Depoimento de Ricardo, 25 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 

2020). 

 

FOTO 17 - CONSTRUÇÃO 

 
       Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020. 
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Jaqueline: E vocês já pensaram em sair aqui da comunidade depois dessas idas e 

vindas? 

Tiago: Sair pra morar fora?  Não. 

Ricardo: Morar não. 

Tiago: Mas nós temos vontade de sair pra buscar um pouco, um show né, buscar um 

lugar diferente pra gente cantar, mas sempre voltar pra cá né. 

Jaqueline: No caso ir para trabalhar? 

Ricardo:  É. 

Ricardo:  Voltar pra casa. 

Jaqueline: Então vocês pensam em continuar morando? 

Ricardo:  Morando aqui, indo e voltando pra poder, ganhar o pão e voltar. 

Tiago: Não pode ir embora assim e deixar tudo pra traz não né? Tem gente que vai 

embora daqui e não volta mais! Nao entendo, aqui é bom demais. (Depoimento de 

Ricardo, 25 anos, Tiago, 29 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Fevereiro de 2020) 
 

 Há jovens que moram com os pais, com os avós, com os sogros. Entre os jovens casais, 

como foi falado anteriormente, também há situações em que apenas um sai, para que o outro 

fique, sair para construir a casa, ou para ajudar a mantê-la, e aos finais de semana, a família se 

reúne novamente.  

 Para aqueles que querem sair, mas por enquanto ficaram, é comum escutar em seus 

relatos um “já era pra ter saído”, como é o caso de Geraldo (18 anos) “Já era pra ter saído, 

mas eu tô esperando o exército, vê se chama”.  Alguns não saíram porque ainda não 

conseguiram oportunidade de emprego, ou estudo, ou por ainda não terem um lugar para morar. 

“Porque quem tem condição paga lá, nem precisa trabalhar pra conseguir uma casa lá, já os 

pais ajudam a pagar né, agora quem não tem, tem que arrumar um serviço, pra poder ir 

ajudando né” (Depoimento de Geraldo, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Março de 2019). 

 
[...]Falar pra você que 70%, não sai, tô mentindo, 60% não sai de Santana pelo fato 

de não ter condições de ir pra cidade. Tem uns que tem família lá e não quer ir tipo 

pra atrapalhar. E já os outros vão pra trabalhar, a maioria vai mais pra trabalhar, 

poucos mesmo foi pra estudar.[...]Os que não vão é só porque não tem condições de 

ir; de ir, de voltar e de ir, de ficar lá no caso também. (Depoimento de Maria, 17 

anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva;  Março de 2019) 

 

 

 A vida na comunidade é também uma opção, as vezes uma necessidade, não se sabe até 

quando, mas alguns jovens também ficam. Alguns saíram, mas retornaram e constroem 

possibilidades de vida no lugar.  

 

3.3.3 - Sobre o ir e vir: “ganhar o pão e voltar” 

 

 Ir e vir, esse movimento constante também faz parte da vida de alguns jovens, seja indo 

e voltando todos os dias, seja indo e voltando aos finais de semana.  
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 No caso de Lúcia, ela vai e volta todos os dias, já que à noite faz o curso de técnico em 

farmácia em Montes Claros. Sua forma de acesso a cidade é por meio de um ônibus fornecido 

pela prefeitura de Juramento, sistema por meio do qual fica acordado que os jovens façam uma 

contribuição para ajuda de custo com o combustível. Ela aguarda o transporte na rodovia, na 

entrada da estrada que dá acesso a comunidade, quando não acha nenhuma carona, faz o trajeto 

da estrada a pé. 

Jaqueline: E, eu queria que você me contasse  mais sobre a vida aqui, no caso, a sua 

vida, como é seu dia a dia? 

Lúcia: Na segunda eu levanto cedo, vou trabalhar, eu trabalho o dia todo, de 07:30 

às 16:00, quando é depois eu chego em casa, tomo um banho, como alguma coisa, 

dez pras 17h eu saio, vou pra escola, estudo lá.[...] Em casa eu falo que eu sou só 

visita, aí eu estudo, venho umas 23h no ônibus, e chego em Juramento quase meia 

noite, isso é se Deus abençoar e o ônibus não quebrar, não acontecer nada grave. 

Durmo lá, levanto umas vinte pras 06h, venho pra trabalhar e volta a rotina tudo de 

novo. (Depoimento de Lúcia, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Dezembro de 2019) 

 

 Além desse constante e ir e vir, Lúcia fala também das incertezas sobre o transporte, já 

que quando o ônibus está quebrado, e os alunos precisam ir no micro-ônibus, a quantidade de 

assentos é menor, desse modo, nem todos podem ir, e quando alguns não desistem, deixando a 

vaga para outros, ninguém vai.  

 

[...] A constante percepção de transitoriedade/eventualidade, com paradoxos de ter 

residência fixa, mas ao mesmo tempo tão pouco vivida diariamente; de habitar lugares 

onde consideram estar presentes, mas ao mesmo tempo tão ausentes; lugares onde 

construíram estabilidade por toda uma vida, mas ao mesmo tempo, acometidos em 

seus sentidos pela instabilidade espacial do constante ir-e-vir. (MOREIRA, 2017, p. 

96) 

 

 

 Além da instabilidade, o cansaço é algo presente na rotina de Lúcia, já que ela não passa 

muito tempo em casa, a jovem gasta grande parte do tempo em seus deslocamentos, e diz que 

só tem o final de semana para ficar em casa de fato, sendo este um momento muito esperado. 

 

Jaqueline: Você falou que nunca saiu daqui  pra ficar, mas você sai diariamente, 

como é sair daqui? 

Lúcia: É cansativo, tem hora que dá um desânimo na gente, nisso de ficar indo e 

voltando a gente perde muito sono, minhas  noites de sono são bem poucas, então tem 

hora que me dá um desânimo, quando você mal chega, não tem tempo de descansar 

nem nada, descansa um pouquinho no horário de almoço e depois volta de novo pra 

trabalhar, então, o desânimo tem hora que fala mais alto, mas a força de vontade de 

ir, que não pode deixar né, então , a gente vai seguindo, mas a gente cansa muito! 

(Depoimento de Lúcia, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Dezembro de 2019) 

 

 Em nossa entrevista, Felipe analisa o que mais acontece entre os jovens da comunidade, 

se a maioria fica ou sai, e relata que acha que a maioria fica indo e voltando: 
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Felipe: Eu acho que, hoje em dia se a gente for olhar, eles preferem morar aqui, e 

sair pra trabalhar e voltar, preferem ter essa rotina de vai e vem. 

Jaqueline: Você fala  voltar todo final de semana ? 

Felipe: Não, todo dia, todo dia também, alguns conseguem ir, morar, outros não, 

então, mas sempre nesse vai e vem, de voltar. (Depoimento de Felipe, 25 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Por mais que seja cansativo, conforme o relato de Lúcia, é uma das possibilidades que 

os jovens encontram para buscar realizar seus projetos, mas ao mesmo tempo, continuar 

também na comunidade.  

 

3.3.4 - Sobre o ir e não voltar 

 

Assim, você sair, adaptar a um novo mundo, e depois voltar geraria pra mim outra 

adaptação, tanto que, por exemplo, eu tenho o pensamento de não morar aqui, eu 

tenho o pensamento de trabalhar aqui e morar fora, morar, por exemplo, em Montes 

Claros, e vir aqui só exercer o que eu tenho pra  fazer e voltar, esse seria um 

pensamento. 

[...] 

Você viver novamente o que você viveu antigamente, porém ao contrário, é você 

voltar, mesmo sendo o seu local, mas você já adaptou a outro, então você estaria 

voltando novamente pra adaptar novamente ao local, seria uma migração, como diz, 

reversa novamente. É difícil, igual eu não tenho pensamento, eu não tenho esse 

pensamento de morar aqui mais, não tenho mesmo!  Só mesmo vir, precisar e voltar, 

entendeu?  Tem sempre alguma coisa aqui para fazer a gente voltar,  é mesmo por 

causa do seu passado, da história, da família de  tudo mais. Mas nao moro mais não. 

(Depoimento de Felipe, 25 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Fevereiro de 2020) 

 

 

 Nem todos os jovens pensam em voltar, alguns se afeiçoam de fato com o  lugar para 

onde foram,  e então a vida na cidade se torna uma escolha. É o caso de Felipe, que diz ter se 

apaixonado por Montes Claros, já que fez muitos vínculos no lugar, e além disso, gosta de 

“cidades maiores”. Como é abordado por Camarano e Abramovay (1999), é preciso 

problematizar a ideia de fixação do homem no rural, do mesmo modo que não se pode encarar 

o rural como inferior ao urbano, também é preciso dar espaço para que, aqueles que desejam 

viver nas cidades possam ter suas decisões respeitadas. 

 

Jaqueline: E Montes Claros, o que você sente em relação a Montes Claros? O que 

Montes Claros significa pra você? 

Felipe: Montes Claros significa muito por causa das  minhas amizades, Montes 

Claros  eu tenho amizades ali que eu prezo muito, é coisa de família, é laços, é 

praticamente laços sanguíneos, de muita amizade. Assim, só de pensar  nos meus 

amigos do vôlei, de estar estudando também! Quando eu terminar os estudos eu tô 

livre. Então, pra mim Montes Claros significa uma coisa assim, sei lá, é bom! Montes 

Claros pra mim é uma paixão, eu gosto de cidade grande também,  apaixonei, acho 

que foi um amor à primeira vista depois da adaptação lá. E penso assim, pelo fato de 

que quando eu vou à cidades maiores eu fico com muita vontade de voltar em cidades 

maiores, um exemplo é Belo Horizonte, nunca fiquei mais de dois dias em Belo 
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Horizonte, mas sou apaixonado em Belo Horizonte. (Depoimento de Felipe, 25 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Sair porém, não significa abandonar o lugar, pois alguns jovens, ainda que não retornem 

para morar, como é o caso de Felipe, pensam em voltar para trabalhar, ou fazer algum projeto 

na comunidade: “Eu sempre penso em um crescimento lá fora e trazer algo pra cá, eu sempre 

tive esse pensamento, trazer alguma coisa pra Santana, pra própria comunidade [...] eu sempre 

pensei mais no bem-estar, coisas de lazer, de saúde, em promover uma prevenção”. Além 

disso, como os pais e demais familiares continuam na comunidade, os retornos para visitá-los 

continuam sendo presentes.  

 

Dona Flor: É, eu acho que a maioria sai, eu penso que sai [...] 

Jaqueline: E esses que saem, a senhora acha que eles estão sempre voltando? 

Dona Flor: Ó, eu vou falar com você a verdade, se eles não voltarem logo na frente, 

logo em frente que eles foram, com um espaço de tempo volta, que o meu foi e ficou 

lá 12 anos, tá aqui mais eu com a mulher, com as duas filhinhas e não fala de voltar 

não, você num acha que os outros é do mesmo jeito? Volta, com espaço de tempo 

volta né, não vai para sempre não, principalmente quando tem o pai e a mãe né, é.  

(Depoimento de Dona Flor, 76 anos, avó de João e Maria,, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva; grifo nosso; Fevereiro de 2020) 

 

 Dona Flor, com seus 76 anos, já passou pelas mais diversas formas de migração. Quando 

jovem, morava no Paraná e migrava com a família para outros estados. Tempos depois, teve 

que deixar o Ribeirão para morar em Santana com seu esposo e seus filhos, e atualmente 

continua morando na comunidade, mas viu três filhos migrando para outro estado, viu um deles 

retornando recentemente, com a esposa e duas filhas,  e nos últimos anos vê seus netos também 

migrando, porém, para um lugar mais próximo, a cidade de Montes Claros. Dona Flor é avó de 

João e Maria, dois jovens que foram entrevistados em nossa pesquisa.  Quando perguntada 

sobre os jovens da comunidade, se acha que a maioria sai ou fica, ela relata que embora a 

maioria saia, um dia voltam, como seu filho que ficou morando por 12 anos em Mato Grosso e 

retornou. 

 

3.4 - “A Gente Sai Porque é o Jeito”: Motivações e Consequência da Migração dos Jovens 

Rurais:  

“[...] porque a pessoa não sai do lugar dele por gosto não.”(Depoimento de Dona 

Flor, 76 anos, avó de João e Maria, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; grifo 

nosso; Fevereiro de 2020) 

 

 

 Uma garrafa de café permanece cheia por mais tempo que o de costume... O que falta? 

Faltam os netos, que todos os dias de manhã tomavam o café na casa da avó. De segunda a 
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sexta ficam em Montes Claros, mas por vezes a avó, habituada que era com a presença de todos 

logo cedo, sente falta daquelas chegadas que se tornaram menos constantes. Uma das 

consequências da migração, que retrata uma situação que pais, avós e demais familiares lidam 

na comunidade, quando veem seus jovens saindo, a representação de uma falta, um vazio, uma 

saudade, que ocupam cada copo vazio na mesa (Foto 18), mas que cada um diz saber ser 

motivada por necessidade. 

 

Eles ainda riem de mim,  quando eles estão aqui, esses três que estão  pra cidade! Eu  

coo essa garrafa de café e fica o dia inteirinho....  o primeiro que chega é Caetano, 

porque Caetano e João levantam cedo igual eu... são os que levantam cedo e tomava 

o café mais eu! Quando tá os três na cidade, ó, coo o café e eu fico esperando, ó meu 

Deus, cadê, cadê  Anita os meninos? “Ô mãe, foi embora tudo”, mas me dá um 

desgosto, aí mesmo eu imaginar tá ali na cidade né, tá tudo bom, agora triste é 

quando vai pra longe né. ( Depoimento de Dona Flor, 76 anos, avó de João e Maria, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020) 

 

FOTO 18– SAUDADE DE VÓ 

 
                  Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020 
 

 Ao fim da entrevista, com os olhos cheios d’água, dona Flor diz o quanto se emociona 

ao lembrar dos filhos que estão longe, filhos que migraram para o Mato Grosso em busca de 

melhores oportunidades de emprego. Isso aparece também, quando ao falar da saída dos netos, 

menciona que apesar do desgosto (de irem pra outra cidade), “triste é quando vai pra longe!”.  

Dona Flor, que também já migrou quando era jovem, e migrou novamente com a construção da 

barragem, viu seus filhos migrando e agora seus netos, embora sejam distintas modalidades de 

migração, pode-se perceber que esse deslocar-se acontece entre gerações dessa mesma família.  
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 Tal fenômeno, de filhos que migraram de estado, e netos que foram para uma cidade 

próxima demonstra também essa mudança no cenário das migrações, com suas “novas 

modalidades de deslocamentos populacionais em âmbitos locais e regionais” (Baeninger, 2011, 

p. 77). De acordo com Paula (2013, p. 68) “As migrações mudam de perfil, os deslocamentos 

continuam agora  mais interestaduais e intrarregionais”.  

 Não só quem fica, mas também aqueles que saem sentem falta, a mesma avó que sente 

saudade dos netos, também é motivo de saudade para eles. Quando perguntados sobre o que 

mais sentiram falta: “Vishi, minha avó, meu avô, o que eu mais senti falta foi disso. De tá indo 

lá na casa deles. (Depoimento de João, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Dezembro de 2019). 

 

Jaqueline: E o que você  sentiu falta de Santana ? 

 Maria: Eu senti falta dos meus gatinhos viu (risos). Eu senti falta, eu senti falta de ir 

na casa de vó, porque todo dia eu vou lá né. O que eu mais senti falta assim , foi de 

minha família né, de vó mais vô então, huum, cheguei na casa de vó ficou parecendo  

que tinha dois anos que eles não me viam, “me abraça aqui neném”, eu falei nossa 

(risos), como eu sou especial. 

Jaqueline: Você veio na sexta? 

Maria: Foi ontem moça, ficou parecendo que  já tinha uns dois anos, cheguei e todo 

mundo ficou me abraçando. Luzia até falou que chegou lá vó estava chorando, falou 

assim “minha casa não é a mesma Maria mais Heitor não. 

Jaqueline: Ela acostumou também, né? 

Maria: É, ela falou que fazia o café lá e ficava esperando nós. Ô dó viu. (pausa) 

Enfim, acho que eu fiquei mais foi com saudade da família. Acho que isso vai ser o 

mais difícil de acostumar. (pausa) É bom. Eu nem sei te falar se é bom ou se é ruim. 

(Depoimento de Maria, 17 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva;  Março 

de 2019) 

 

 De acordo com o relato dos pais dos entrevistados, de segunda a sexta a comunidade 

tem um “movimento” menor, é o que diz Graça, que antes de morar em Santana, já morou em 

outros luagres: “[...]fica triste assim, a comunidade fica quieta, calada [...]Diminui demais, é, 

aí só fica os idosos lá né, e as criancinhas mais pequenas, fica muito sem graça. (Depoimento 

de Graça, mãe de Rita, Tiago e Ricardo, 47 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; 

Dezembro de 2019). Isso de fato é percebido ao andar pela comunidade durante a semana (Foto 

19). 
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 FOTO 19 – NO VAZIO DESSAS RUAS 

   
 Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020 
  

Nos finais de semana a comunidade é novamente ocupada pelas conversas, partidas de 

futebol, é quando normalmente é possível ‘matar” a saudade de alguns jovens que estavam fora, 

mas que retornam, embora nem todos frequentem a comunidade em todos os finais de semana.  

“É menos movimentado! Quando tá todo mundo aqui é bom né, quando chega o final de 

semana aqui tem muito movimento! Aqui é um lugar pequeno né? Não tem muito movimento 

assim na semana porque tá todo mundo trabalhando! Mas chega o final de semana aqui é bem 

movimentado.” (Depoimento de Rita, 15 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva;  

Fevereiro de 2020). 

 Tanto para os pais “Vishe, o coração dói moça, bate uma tristeza aqui dentro. Porque 

tá todo dia mais eu né, e depois ir pra lá, as vezes vem, e a gente fica preocupada, é tanta coisa 

ruim acontecendo [...]” (Depoimento de Lúzia, 38 anos, mãe de Helena, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020); quanto para a comunidade “[...] o pessoal 

sente muita falta, porque aquele grupo que tinha ali, antes de conversar, nos finais se semana, 

ou sair pra um lugarzinho, não tem como, a falta deles é grande, pra interagir com a 

comunidade [...]”(Depoimento de Fagner, 44 anos, pai de Lúcia, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020), a migração dos jovens deixa suas marcas. 

Jaqueline: [...]qual a consequência dos jovens saírem daqui, o que a senhora acha 

que acontece com a comunidade? Como é que a comunidade fica, como é que vocês 

ficam? 

Dona Flor: Fica muito sem graça, porque vai diminuindo as pessoas, vai diminuindo, 

é que nem diz, muitas coisas que tem, diminui uma festa, final de ano que junta todo 

mundo e vai fazer, eles não tá pra fazer. Mas eu tenho pra mim que vai diminuindo 

as alegrias dos pais, das mães, mesmo que eles tiverem longe, ou mais perto, mas não 

tá junto, ali contribuindo com tudo igual precisa...  (Depoimento de Dona Flor, 76 

anos, avó de jovens que migraram, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; grifo 

nosso; Fevereiro de 2020) 
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 O fato de alguns jovens migrarem, mesmo retornando nos finais de semana, faz com 

que, inclusive, algumas atividades  para aqueles que ficam, sejam prejudicadas (Foto 20). “Mas 

assim, é, igual eu estava te falando, que o povo daqui foi mais pra cidade, antes tinha como 

brincar, o povo pegava peteca, ia brincar, agora nem tem opção pra gente andar aqui não, 

tipo, a maioria dos jovens foi pra Montes Claros”. (Depoimento de Maria, 17 anos concedido 

à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Março de 2019). 

FOTO 20 - NA AUSÊNCIA DESSES CAMPOS 

  
Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2020 
 

 Migrar ou não é um processo que envolve não só desejos, mas também necessidades. 

Trabalhos como o de Costa e Ralisch (2013) mostram que a migração do rural nem sempre é 

uma vontade do migrante, sendo muitas vezes uma necessidade que envolve  condições de vida 

(tanto econômicas, quanto  condições de trabalho), falta de políticas públicas para estes espaços, 

e  uma invisibilidade sentida diante das decisões comunitárias e familiares. Em seu relato, 

Raquel aborda a falta de oportunidades de emprego na comunidade, principalmente para as 

mulheres: “Em Santana trabalho assim pra mulher assim quase não tem né? Porque, aqui não 

tem nenhum emprego específico pra mulher, os trabalhos que tem aqui hoje em dia é  mais pra 

homem, enxada, capinar, coisas do tipo” 

 Fatores que, apesar do desejo de continuarem, deixa-os sem perspectivas. “Não é uma 

escolha, você tem que ir , porque você tem que ter uma base em sua vida? Então, se eu fosse 

escolher, eu falava assim ‘ não, eu quero ficar aqui, porque minha família mora aqui!’. Mas, 

você não tem opção, você tem que ir, você tem que crescer na vida, acho que é isso. 

(Depoimento de Maria, 17 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Março de 2019). 

 

Francisco: Não é bom sair não, a gente sai por que é o jeito, não tem jeito, tem que 

sair, se quiser uma coisa melhor pra vida, tem que sair né. 

[...] 
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Francisco: Se tivesse um meio de um serviço aí, igual eu tô falando com você, um 

trem de segurança né? A gente ficava, mas como é que fica? 

Jaqueline: Se tivesse condições de trabalho você acha que não sairia não? 

Francisco: Saía não, num saía porque eu gosto de Santana demais. É muito bom, é 

por isso que eu saí, porque não tem jeito, não tem serviço, um trem com mais 

segurança. Aí tem que sair, é desse jeito. (Depoimento de Francisco, 18 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019) 

 

Ana: [...] Pouca opção, porque se tivesse mais opções, acredito que as pessoas não 

sairiam daqui pra ir pra outro lugar, é falta de opção. 

[...] 

Ana: Acho que a melhor motivação pra pessoa sair de um lugar que você vive desde 

criança pra ir pra um outro lugar é só isso. O trabalho e  o estudo, porque a maioria 

também sai daqui pra estudar. (Depoimento de Ana, 26 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva; Fevereiro de 2020) 

 

 De acordo com Spanevello et al. (2011) o processo sucessório e as relações comunitárias 

tendem a ficar prejudicados com o esvaziamento do rural. Os autores também abordam que a 

agricultura já não se faz tão presente no projeto de vida dos jovens, assim como acontecia em 

anos anteriores. Ferrari et al. (2004) também trazem em suas pesquisas que a formação 

educacional e a renda decorrente da atividade rural são dois dos fatores que podem estar 

relacionadas com a perspectiva profissional dos jovens, influenciando suas decisões em relação 

a uma possível migração do rural. 

 Até mesmo aqueles que se interessam pelas atividades agrícolas, devido a renda que 

estas propiciam, buscam outras oportunidades de trabalho  como alternativa  

 

João: Eu trabalho à noite, mexo com gado e cavalo, eu tenho algumas criações, tem 

a roça lá, eu planto milho, capim, e cuido, vou cuidando disso, pra mim mesmo. 

Jaqueline: O que você mais gosta de fazer? O trabalho de vigia ou quando você está 

lá na roça? 

João: Vishi, ó, o que eu gosto mais é trabalhar na roça, mas por precisão né, tem que 

ser  de vigia, que é mais em conta, mas é isso mesmo. (Depoimento de João, 20 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva; Dezembro de 2019) 

 

 Além disso, as condições climáticas são outro fator que, segundo os entrevistados, pode 

comprometer a continuidade com atividades ligadas à agricultura, conforme consta no seguinte 

depoimento: 

Ricardo: Tem gente que tem a terra aí e tá querendo vender, porque o trem tá difícil, 

água, esses trem, pagar uma pessoa pra mexer. 

Jaqueline: Então além do problema da terra, tem a questão de chuva? 

Ricardo:  É, chuva, muita coisa não colhe, as plantações. 

Tiago: Água tá meio pouca né. (Depoimento de Ricardo, 25 ano; Tiago, 29 anos, 

concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Eles dizem ainda do seu projeto de investir na área musical, “Mas nós queremos mudar 

o batido né? Ninguém quer trabalhar na roça assim mais não, queremos mexer com música”. 
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Outro aspecto ressaltado é o fato de alguns jovens, apesar de pensarem em sair, não vão por 

falta de oportunidades de emprego, de acordo com Geraldo “depende da condição da família 

também”, pois quem não tem casa, precisa pagar aluguel. 

 

Jaqueline: Vocês acham que em relação  a ficar ou sair, a maioria dos jovens ficam 

ou saem de Santana? 

Tiago: É mais ou menos dividido viu. 

Ricardo:  É por igual. 

Tiago: Tem muitos jovens aqui ainda, muitos  desempregados, que estão querendo ir 

pra lá, pra Montes Claros, mas, tem hora que tem medo de ir e não conseguir serviço 

né?Ninguém tá querendo muito trabalhar no sol quente não. 

[...] 

Tiago: Muitos lá (em Montes Claros) ficam reclamando pra nós, “ô diá, eu tô doido 

pra mim ir pra Santana logo”, chega final de semana, chega na sexta. 

Jaqueline: Esses que vão normalmente vem então? 

Tiago: Vem, sempre tá aqui, não falha final de semana sem vir aqui não. 

(Depoimento de Ricardo, 25 anos, Tiago, 29 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline 

da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Camarano e Abramovay (1999), em suas pesquisas, já demonstravam que havia  no país 

um envelhecimento e masculinização da população rural em algumas regiões, o que levava a 

um processo de esvaziamento do campo, os dados de tal publicação já apresentavam uma saída 

dos jovens do meio rural. Tais autores porém, abordam a necessidade de problematizar a ideia 

de fixação do homem no rural, pois o contato entre rural e urbano está cada vez mais constante. 

Diante dessa situação, resta buscar compreender como se dá esse contato, e quais os impactos 

que ele exerce no modo de vida das populações rurais. Alguns jovens inclusive dizem dos 

aspectos positivos dessa migração, e como foi abordado em tópicos anteriores, trazem inclusive 

o desejo de continuar morando na cidade. 

 

Jaqueline: E sua vida em Montes Claros, esta sendo como você esperava? 

Francisco: Tá, ou melhor ainda, que eu achei que ia ser mais ruim, mas tá melhor do 

que esperava. [...]Se eu preciso de uma papelaria tem perto, se eu preciso de um posto 

de saúde tem perto, se eu preciso de um cabeleireiro tem perto, tudo quanto há tem 

lá perto, então tá bom demais. (Depoimento de Francisco, 18 anos, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019) 

 

 A proximidade com a comunidade é um dos aspectos mais ressaltados nas justificativas 

da escolha da cidade de Montes Claros, o fato de ser um lugar que possibilita ir e voltar todos 

os dias, ou nos finais de semana, pesa na decisão: 

 Porque eu acho que é mais perto de vir, dar pra ir e voltar, você consegue ir todo 

dia igual eu vou todo dia, ou vem final de semana, de 15 em 15 dias, igual se eu fosse  

morar numa cidade mais longe, eu não conseguia fazer esse percurso né, é uma vez 

no ano, uma vez sei lá quando, então é meio complicado a gente tá fazendo isso. 

(Depoimento de Lúcia, 20 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Dezembro de 2019) 
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 Além disso, as oportunidades de emprego, estudo e os laços de parentesco e amizade 

que os jovens identificam no lugar são também elementos citados como importantes nessa 

escolha. “Ah, sei lá, tá mais próximo daqui, mais próximo dos meus pais, tem gente da minha 

família lá também, é melhor” (Depoimento de Helena, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020). Helena mora na comunidade com os pais e com uma 

irmã mais nova,  concluiu o ensino médio em 2019, e pensa na possibilidade de ir para Montes 

Claros em busca de uma oportunidade de emprego e para cursar medicina veterinária. 

 José, 18 anos, mora na comunidade, assim como Helena, concluiu o ensino médio em 

2019, e pretende ir para Montes Claros em busca de trabalho e para continuar seus estudos. Ele 

que já participou da horta comunitária do lugar, e ajuda seu avô com os serviços do sítio diz 

gostar das atividades e pretende fazer algum curso de ciências agrárias (agronomia, zootecnia, 

medicina veterinária). José mora com o avô de segunda a sexta-feira, em seu sítio, que fica nos 

arredores da comunidade, e nos finais de semana mora com seus pais, que residem no lugar. 

José é o mais novo de três irmãos, suas irmãs atualmente moram em Montes Claros. 

 

Jaqueline: E, você já pensou em sair de Santana? 

José: Eu já. 

Jaqueline: E pra onde você pensou em ir? Que lugar que você queria morar? 

José: Ah, eu acho que em Montes Claros mesmo, tem mais oportunidade de trabalho.  

Jaqueline: Mas só pelas oportunidades de trabalho? Ou tem algum outro motivo 

específico? 

José: Continuar estudando.  (Depoimento de José, 18 anos, concedido à TEIXEIRA, 

Jaqueline da Silva, Dezembro de 2019) 

 

Jaqueline: E vocês acham que a maioria dos meninos daqui vão pra onde? 

Tiago:  Vão tudo pra Montes Claros mesmo. 

Tiago: É a cidade mais próxima que tem né. 

Ricardo: Tem emprego!   

Tiago:: E sempre tá aqui perto da família, trabalhando lá. 

Ricardo: Trabalha lá, vem pra cá final de semana. (Depoimento de Ricardo, 25 anos; 

Tiago, 29 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Além disso, é uma cidade que faz parte da vida dos jovens desde a infância, sendo local 

de consultas, compras, passeios nas férias. De certa forma, os diversos relatos demonstram que 

a ida para a cidade de Montes Claros já é algo “que crescem sabendo” que irá acontecer. Montes 

Claros acaba se tornando uma referência, como se pode perceber no relato de Felipe: 

 

Felipe: Aqui você não vê ninguém saindo para  outro lugar. Porque você já cresce 

sabendo que tudo que você vai fazer é Montes Claros, desde criança.Você vai num 

hospital é Montes Claros, você vai tirar um documento é Montes Claros, então você 

acaba que cria  o vínculo, na sua mente,  que tudo se resolve em  Montes Claros. 

Porque aqui você não tem oportunidade de conhecer outros lugares, então acaba que 

Montes Claros é aquele foco que você tem pra tudo, você acha que Montes Claros é 
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o tudo pra você,  aí depois que você chega em Montes Claros, que você consegue uma 

vida lá, que você vai conhecendo mais, estudando, então você consegue ver que tem 

além de Montes Claros, então aí é só depois que você consegue enxergar que tem 

além. (Depoimento de Felipe, 25 anos, concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, 

Fevereiro de 2020) 

  

 Desse modo, um centro urbano, próximo à uma comunidade rural, acaba se tornando o 

destino de muitos jovens da comunidade, ainda que estes, com a proximidade, retornem com 

frequência ao seu lugar de origem, onde familiares que ficaram, os aguardam:  

 

Não obstante, mesmo no mundo rural tradicional, os horizontes da vida se tornam 

cada vez mais voltados para o “mundo da cidade”, e cada vez mais as cidades 

“maiores” dominam as cidades menores que, cercadas por áreas rurais, tornam-se 

eixos de referência deles e um ponto a meio caminho entre o sítio e a “cidade grande”. 

Espaços urbanos tendem a ser, a cada dia mais, o lugar de destino dos filhos dos 

homens e das mulheres da terra, quando não, deles próprios. E as músicas sertanejas 

que versejam sobre a “saudade da minha terra” são o mais triste e dolente testemunho 

disto [...]. (BRANDÃO, 2006, p.47) 

 

  A falta de politicas públicas de acesso a terra, de apoio à renda familiar e à educação 

no meio rural;  e o pouco incentivo  estatal às práticas como a da agricultura familiar  constituem 

um fenômeno social que alcança dimensões maiores do que aquelas envolvidas nas escolhas 

individuas. Diversos âmbitos estão envolvidos e enlaçados nesse processo e entender a 

participação de cada fator permite que futuramente possa-se vislumbrar possibilidades de 

atuação que problematizem e forneçam novas possibilidades frente a esse fenômeno, fazendo 

com que aqueles que desejam continuar junto ao rural possam ter essa alternativa no seu 

horizonte de escolhas. 

 

Uma constelação de motivos, densidades, direções, temporalidades e espacialidades 

configura as migrações e as mobilidades contemporâneas, tornando necessário um 

esforço interdisciplinar para acompanhar estas mutações. Por outro lado, as diferentes 

situações espaciais também precisam ser consideradas. Migrantes em espaços urbanos 

metropolitanos ou em pequenas cidades e áreas rurais enfrentarão condições e 

desafios diferenciados, relacionados com a inserção destes lugares nas redes, bem 

como com a própria especificidade das dinâmicas sociais locais. (MARANDOLA JR; 

GALLO, 2010, p. 419) 

 

 Trabalhos como o de Costa e Ralisch (2013), por exemplo, demonstram que migrar pode 

ser necessário, pois há, por exemplo, algumas propriedades que pelo tamanho, não tem 

proporções para serem divididas entre todos os filhos. Compreende-se então que alguns migram 

para que outros tenham acesso à possibilidade de permanecer. 

 De acordo com o presidente da associação da comunidade, aproximadamente 70 

famílias  possuem terra cultivável na comunidade. A COPASA, após a desapropriação do 



96 
 

 
 

povoado do Ribeirão, dentre as medidas acordadas, além da área para construção das casas das 

11 famílias, destinou também uma área de terra cultivável para que as famílias continuassem 

tendo um meio de subsitência; porém, após essas famílias terem acesso às terras, sobraram 

algumas áreas, que com o tempo, foram sendo cercadas por novos moradores que chegavam ao 

local. Com o passar dos anos, alguns moradores venderam suas terras e outros compraram e 

aumentaram sua área de cultivo. Desse modo, nem todas as famílias da comunidade possuem 

terra para cultivar, alguns encontram uma alternativa na horta comunitária, que permite o 

cultivo de alguns produtos para subsitência. 

  
Jaqueline: E dessas 70 famílias, você acha que tem participação dos jovens nessas 

roças? 

Arnaldo: Muito pouco viu, muito pouco, os jovens hoje estão perdendo o entusiasmo 

de trabalhar na roça entendeu? Eles, dizer que hoje em dia a maioria dos jovens hoje, 

não quer saber muito de trabalhar em roça entendeu? Eles caçam de jeito de estudar 

um pouquinho, eles querem um trabalho, digamos, sempre ouvi dos jovens assim ‘ah, 

eu não estudei pra mim trabalhar na roça não, pegar no pesado não, eu estudei pra 

mim ganhar minha vida com mais facilidade e tal. 

[...] 

Jaqueline: Você acredita que  se todas as famílias, ou pelo menos uma maioria tivesse 

uma terra cultivável, você acha que isso contribuiria pra os jovens? 

Arnaldo: Eu acho que sim, se buscasse  realmente e oferecesse pra eles um apoio 

mesmo, igual a gente vê aí, que pouco tempo eu estava cobrando do pessoal da 

Emater, pra ver se criava um programa, é, pra que os jovens  pudessem ter um acesso 

à um pequeno crédito entendeu, pra influenciar eles a trabalhar, porque as vezes até 

tem vontade , mas não tem condições, não tem dinheiro. (Depoimento de Arnaldo, 

presidente da associação comunitária de Santana e pai de José, concedido à 

TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Fevereiro de 2020) 

 

 Quando perguntado sobre quantos jovens são associados, ele diz que devem participar 

aproximadamente 8 jovens. Sobre o porquê do pequeno número de jovens associados, ele diz: 

“[...] por isso que tem hora que nem vontade de associar eles tem, porque as vezes tem muitos 

que falam assim ‘ah, eu vou lá, associo, colaboro e não recebo nada em troca, não sai nada 

pra mim e tal, porque eu já tentei fazer uma DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf)4 lá e eles 

não conseguem, fala que nós não temos direito’”. Sendo assim, os jovens apesar de associados, 

não tem acesso aos benefícios, o que dificulta ainda mais a execução de qualquer atividade na 

comunidade. 

A escola também faz parte de um momento importante na formação dos jovens. E os 

professores, colegas e demais sujeitos que estão presentes nesse ambiente tendem a ter 

influências sobre a vida dos jovens, tendo repercussões em sua decisão de continuar ou não os 

estudos e iniciar a busca por emprego. Como é visto na fachada da escola (Foto 21) trata-se de 

                                                           
4 A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) é uma forma de identificar o agricultor familiar para que esse tenha 

acesso as políticas públicas para a agricultura familiar. 
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um ambiente que contribui com a possibilidade de “Criar novos rumos”. Durante as entrevistas, 

alguns jovens relataram sobre conversas com professores e colegas, que incentivavam a 

continuação dos estudos, a busca por emprego ou algum concurso. 

De acordo com Dayrel (2003), a escola, muitas vezes, adota uma concepção do jovem 

como um “vir a ser”, valorizando suas possibilidades de futuro, e com isso, as vezes 

desconsidera o presente e as vivências desses jovens, “assim como as questões existenciais que 

eles expõem, bem mais amplas do que apenas o futuro” (p. 41). Com isso, outras dimensões 

que poderiam ser melhor aproveitadas na formação desses jovens ficam de lado.  

 Com esse foco no futuro, por vezes faltam iniciativas pedagógicas que deem enfoque 

para as distintas experiências dos jovens, e com isso, nem sempre há espaço para que os modos 

de vida das comunidades rurais sejam incorporados e valorizados na formação dos alunos. 

Embora exista um conteúdo pré-estabelecido a ser trabalhado, atividades extra-curriculares 

poderiam contemplar também essa dimensão, tendo inclusive a participação dos alunos em sua 

elaboração.  

FOTO 21 – FACHADA DA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO SÁ “CRIAR NOVOS 

RUMOS” 

 
                 Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2019 

 

 Isso pode ser observado na ausência de disciplinas e projetos que levem em 

consideração o contexto de vida desses jovens, como sua vida em uma comunidade rural. Pode-

se dizer que não há um incentivo por parte da escola, de que os jovens continuem no campo ou 
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vislumbrem possibilidades nesse sentido, inclusive não são trabalhados conteúdos que se 

refiram a esse contexto. Há alguns anos, a escola contava com uma horta na qual os jovens 

podiam participar de seus cuidados, inclusive já existiu uma disciplina de práticas agrícolas, 

que com o passar do tempo, deixou de existir. Hoje, apesar da existência da horta, seus cuidados 

não são feitos pelos alunos. De acordo com Santos (2015) a educação não pode ser desgarrada 

da vivência cotidiana dos indivíduos, ele afirma ainda a necessidade de superar visões 

distorcidas e estereótipos vindos do próprio processo educativo.  

 Para Souza (2009) a educação no meio rural é ameaçada por alguns problemas, dentre 

eles a quebra de raízes culturais, a presença de conteúdos desvinculados do contexto de vida 

rural e o uso de metodologias que não se articulam com a prática e com os saberes locais. A 

necessidade de políticas públicas voltadas para uma educação do campo é um dos apontamentos 

da autora, que se cruza inclusive com o de diversos outros autores, como Santos (2015), 

Cavalcante (2007),  Silva Filho (2014), que apontam inclusive para a pedagogia da alternância, 

com a formação em Escolas Agrícolas,  como uma possibilidade de articular teoria e prática, 

valorizando os saberes locais, e permitindo que os jovens deem sequência nos estudos  junto às 

suas famílias e ao meio em que vivem, ou seja, nas comunidades rurais.   

 Pode-se perceber então diversos elementos que motivam, ou influenciam a saída dos 

jovens das comunidades rurais, como a falta de oportunidades de emprego e a ausência de 

cursos ou outras experiências educacionais. Outro elemento é o fato de nem todas as famílias 

possuírem terras cultiváveis, e as que possuem enfrentam muitas vezes a escassez de água, 

dentre outras questões climáticas que assolam a região. Outra questão é a falta de políticas 

publicas destinadas aos jovens, que desta forma, não recebem nenhum incentivo para exercerem 

atividades na comunidade.  

 Dentre tantos fatores, como se pode compreender ao longo do texto, diversas são as 

formas de mobilidades dos jovens da comunidade para lidarem com todas essas dificuldades, 

não existe um padrão, embora as entrevistas e observações levem a uma compreensão de que 

os deslocamentos constantes, o “pra lá e pra cá”, é o que mais acontece; já que muitos jovens 

saem durante a semana, retornando aos finais de semana, ou algumas vezes durante o mês. E 

aqueles que pretendem sair, pensam em ter um processo semelhante, de sempre retornar.   

 Há também aqueles que já saíram e retornaram, construindo uma nova possibilidade de 

vida na comunidade,como Ricardo e Tiago; há aqueles que ainda estão concluindo seus estudos 

do ensino médio, ou se formaram recentemente e estão em busca de oportunidades para sair. 

Há também aqueles que permanceram, há quem vá e volte todos os dias, como é o caso de 
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Lúcia. Há quem volte somente para passear algumas vezes, como Felipe. Essa mobilidade deixa 

suas marcas na comunidade, pois os relatos de pouco movimento durante a semana são 

presentes. A migração perpassa gerações, os pais e avós de alguns jovens já moraram em outras 

comunidades, outras cidades, e até em outros estados, hoje os jovens saem, mas para mais perto, 

desse modo, seu retorno pode ser mais rápido e frequente.  

 Porém, a saudade não deixa de se fazer presente, seja de uma avó que queria que os 

netos estivessem presentes para tomar seu café, seja de uma mãe que queria seus filhos todos 

“juntinhos”, seja dos demais moradores que queriam desfrutar mais do movimento, das 

conversas. A espera pelo retorno habita a semana, seja para os que ficam e esperam, seja para 

os que saem e aguardam o dia de voltar, mas nem por isso deixam de reconhecer a importância 

das experiências que o novo lugar proporciona, e de que aquele processo faz parte de uma busca 

por algo melhor, para eles e seus familiares, e quem sabe, para a comunidade também. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos no outono de 2020, um vírus amendronta a população mundial, os 

deslocamentos são limitados, mas ainda assim, continuamos (eu e meu irmão) indo ao Mercado 

Central de Montes Claros todo sábado de madrugada. Mesmo no início de abril, ao contrário 

de outros anos, a chuva ainda visita nossa região, “esse ano tá melhor de chuva” , é a frase mais 

ouvida entre aqueles que tiram da terra seu sustento. Terminar essa dissertação, ainda que  

acreditando que ela segue inacaba, dando margens para futuras pesquisas e construções tem 

sido um fenômeno diferente, o caos lá fora não deixa de também povoar essas linhas, que falam 

de pessoas, e que falaram também de mim.  

 A recomendação é que as pessoas fiquem em casa, álias, é necessário que isso aconteça, 

“fique em casa”. Se antes sair era uma necessidade, ficar também se tornou uma; e em meio a 

isso, fico pensando como está agora o sentido de lugar para cada habitante desse planeta tão 

conectado e tão desigual, uns querem ficar em casa e não podem, outros estão em casa e querem 

sair, nunca antes houve tantas pessoas ressignificando suas relações com seus lares e com o ato 

de sair de casa. 

 E em casa, era um fim de tarde quando meu pai escutava músicas da jovem guarda no 

rádio, tentando talvez se desconectar de todo o caos que há lá fora, eis que enquanto aqui 

dissertava, ele me diz que determinada música lembrava os “nortistas” com quem  conviveu em 

São Paulo, pois o disco que ouviam só tocava ela, já ele, era conhecido como “mineirinho”,  

nossa conversa se desdobrou com ele recordando de colegas de outros estados com quem 

conviveu.  

 Na geração de meu pai, as migrações em sua maioria eram interestaduais. Segundo ele, 

tinha muitos colegas  de estados do Nordeste e de Minas, poucas pessoas com quem trabalhava 

eram de fato de São Paulo. Mas ele voltou, foi e voltou por duas vezes, “tentando a vida” 

também na cidade de Montes Claros,  ainda que lamente não ter migrado novamente para outro 

estado, de preferência, um que houvesse chuva frequente. Com a colaboração de “São Pedro”, 

como muitos dizem por aqui, em anos “bons de chuva”, esse ano ele lamenta menos, já que em 

pleno abril ainda tem chovido na nossa região. Mas minha geração já contempla um outro tipo 

de mobilidade, os deslocamentos são internos, dentro da própria região na maioria das vezes, 

sendo assim, o ir e vir é mais constante. Assim como ele, também voltei para casa, mas meus 

próximos passos são incertos, embora deseje permanecer aqui. E que passos não são incertos? 

*** 
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Este trabalho foi iniciado com o objetivo de compreender como o sentido do lugar e do 

migrar é acionado no processo migratório dos jovens rurais da comunidade de Santana do 

Mundo Novo, município de Juramento, Minas Gerais, buscando estudar também as motivações 

e consequências dessa migração.  

 Durante esse trajeto, com o contato com os jovens entrevistados, pôde-se perceber que 

sair ou não da comunidade perpassa ir além do processo migratório, muito mais do que sair ou 

ficar.  Como relatam, não é questão de escolha, é uma necessidade, mas ainda assim, encontram 

estratégias para lidar com esse fenômeno, e os deslocamentos constantes revelam sentidos que 

reforçam as ligações entre tempo e lugar. 

 A comunidade estudada, desde os seus primórdios é enlaçada por migrações. Seu 

surgimento se deu quando as famílias do povoado do Ribeirão foram desapropriadas, sendo 

reassentadas onde hoje é a comunidade. Foram 11 famílias, com seus modos de vida ligados ao 

rio, afastadas deste, em prol da construção da barragem da Copasa que abastece a cidade de 

Montes Claros. Mas não é somente a água do lugar que chega à esta cidade, todos os anos, 

jovens da comunidade, principalmente após concluir o ensino médio, se deslocam para a cidade, 

porém, ao contrário da água, os jovens retornam, em sua maioria. 

 De acordo com a maioria dos relatos, o que mais acontece com os jovens da comunidade 

é esse movimento de ir e vir, jovens que saem para trabalhar e/ou estudar e retornam 

diariamente, nos finais de semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Poucos saem e não 

retornam, já que na maioria das vezes, seus familiares permanecem na comunidade. Mesmo 

aqueles que migram para um lugar mais longe, retornam em intervalos de tempo maiores. É 

tanto “pra lá e pra cá”, e as saídas e retornos são tão constantes que talvez seja mais interessante 

compreender o fenômeno como uma expressão de mobilidade, e não apenas na perspectiva de 

um  processo migratório.  

 Tanto para aqueles que saem, como para os que ficam, a comunidade é um lugar 

tranquilo, onde é possível andar pelas ruas em qualquer horário, conversar com todos, um lugar 

tido como bom para se viver. E é esse cotidiano, permeado pelas andanças, conversas e 

cavalgadas, que traz  alguns dos principais aspectos desse modo de vida do lugar, em que, 

mesmo em meio às idas ao trabalho, pode-se parar pela rua, ou pela estrada e conversar com 

um “conhecido”, um amigo, um familiar. A vida em comunidade é algo que aparece nas 

entrelinhas de cada relato. Aqueles que nasceram e cresceram na comunidade, sempre evocam 

ao falar de seu significado, as memórias de infância, brincadeiras na rua, as idas ao rio, que no 

dizer de alguns já não é mais o mesmo.  



102 
 

 
 

 A família é um elemento  primordial para o retorno, pois sempre aparece nos relatos 

carregados de afeto e sentido no que diz respeito ao significado do lugar, já que a maioria dos 

familiares destes jovens permanecem na comunidade. As conversas na praça, passeios a cavalo 

e partidas de futebol são as atividades de lazer mais citadas, sendo esta última uma das mais 

relatadas pelos jovens, ainda que alguns digam da falta de estrutura para a prática do esporte.  

 E assim, em meio a tantos elementos e vivências, o lugar é enlaçado por diversos 

sentidos, seja pelo “aconchego”, descanso, por ser  um lugar de paz e tranquilidade, seja pela 

presença da família. A importância que esse lugar mantém na vida desses jovens, mesmo após 

terem saído, demonstra que o deslocamento não implica em desconexão, os retornos aos finais 

de semana nem sempre são apenas um passeio, são parte de um processo mais amplo, uma 

forma de também estar na comunidade, de ser da comunidade, mesmo que alguns se tornem 

também montesclarenses, como é o caso de Francisco.  

 E assim, por meio de experiências singulares ou coletivas, sentidos são construídos. 

Felipe, por exemplo, “se encontrou” em Montes Claros, e volta à comunidade a passeio, até 

porque cada um vai encontrando seu “canto” no mundo, e as vezes esse canto se contrói num 

estar-entre. 

 Quando o assunto é trabalho, a falta de oportunidades no lugar é relato unânime entre 

os jovens e demais entrevistados, sendo também o principal motivo da saída destacado por eles. 

O “trabalho na roça”, dentre as poucas opções citadas, é mais abordada pelos jovens, porém, 

trata-se de uma atividade que muitas vezes, conforme os relatos, é “sofrida”, não garante 

direitos, pois nem sempre é de carteira assinada, e além do mais, não garante uma renda como 

as demais atividades, já que também sofre influências  diversas, como, por exemplo, os fatores 

climáticos.  

 Outra questão apontada, inclusive pelo presidente da associação, é a falta de acesso a 

políticas públicas e benefícios para os jovens da comunidade, como uma forma de incentivo 

para que desenvolvam atividades agrícolas no lugar. Os projetos que contemplam a 

comunidade, na maioria das vezes deixam de fora os jovens. Sendo assim, é notória a 

necessidade de políticas públicas que sejam fontes de alternativas para aqueles que desejam 

permanecer no rural. Além disso, a escola também é importante nesse processo, as práticas 

educacionais devem ser articuladas com as vivências dos jovens, uma possibilidade seria a 

adoção da pedagogia da alternância, com a formação em Escolas Agrícolas,  como uma 

possibilidade de articular teoria e prática e valorizar os saberes locais e o modo de vida das 

comunidades rurais. 
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  Todos os jovens, quando indagados sobre a possibilidade de terem mais opções de 

trabalhos e estudos na comunidade, relatavam que, caso houvessem tais opções, acreditam que 

a maioria permaneceria no lugar. Porém, esta ainda não é uma realidade, alguns jovens 

inclusive, durante a entrevista, sempre falavam da necessidade dessas oportunidades no lugar, 

dando, até mesmo algumas sugestões do que seria possível. Ana, por exemplo, fala que seria 

interessante a criação de uma pequena empresa de artesanato ou costura;  Helena e Tereza 

relatam que seria bom se fossem ofertados alguns cursos para os jovens da comunidade; Felipe 

diz da importância de uma academia ao ar livre, ou  a prestação de serviços de saúde 

preventivos,  Ricardo sugere a criação de uma quadra coberta, em que poderiam ser realizadas 

festas, shows, feirinhas, ou também uma  academia na praça. 

  O principal destino dos jovens da comunidade é a cidade de Montes Claros, 

principalmente pela questão da proximidade, das oportunidades de emprego  e estudo que a 

cidade oferece. Além do mais, as redes de parentesco e amizade no lugar favorecem a ida de 

muitos jovens, sendo também um dos elementos que auxiliam na adaptação de muitos. A 

relação com a cidade existe desde a infância. Montes Claros se destaca na vida de muitos por 

seu caráter funcional. “Ir para a cidade”, aparece na maioria dos relatos como uma necessidade, 

enquanto a “roça”, categoria êmica da comunidade, que é mais utilizada do que as categorias 

“rural” e “campo”, continua sendo um lugar que conserva vínculos fundamentais para muitos 

jovens, como aparece no relato de Maria, “a roça parece que é o coração”. 

 Dentre as consequências da saída dos jovens:  o vazio,  a ausência e  a saudade são 

palavras citadas e de acordo com os entrevistados, a comunidade fica “menos movimentada” 

durante a semana, as relações familiares, conversas e atividades de lazer se modificam quando 

os jovens estão fora. Isso foi percebido em idas à comunidade em dias da semana, e também 

aos finais de semana, quando o ‘movimento era maior”. Porém, apesar dessas consequências, 

tanto os jovens como seus pais e avós dizem que sair é uma necessidade, e por mais que saiam, 

procuram sempre retornar nos finais de semana. 

 Sair não significa desvincular-se, a comunidade continua sendo para os jovens um lugar 

repleto de sentidos, como um lugar tranquilo, em que se pode sair às ruas em qualquer horário, 

conversar com todos, um lugar de liberdade, onde permanecem vínculos fundamentais. O “pra 

lá e pra cá”, aparece então como estratégia, modo de vida, uma forma de buscar trabalho e 

estudo, mas ainda assim, estar presente no lugar, ser ainda um jovem de Santana, alguns com 

aspirações e sonhos de um dia retornar.  

  

 



104 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRAMO, Helena Wendel. Condição Juvenil no Brasil Contemporâneo.In: Abramo, H. W.; 

BRANCO, P. P. M. (orgs.). Retratos da Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa 

nacional. São Paulo: Instituto de Cidadania/Fundação Perseu Abramo, 2008. 

 

ABRAMOVAY, Ricardo. Funções e medidas da ruralidade no desenvolvimento 

contemporâneo. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. 

 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. In: Os pensadores:XXXVIII. São Paulo: Abril 

S. A. Cultural e Industrial, 1978. p. 183-354.  

 

BAENINGER, Rosana. Migrações internas no Brasil século 21: evidências empíricas e desafios 

conceituais. In: CUNHA, José Marcos Pinto da (Org.). Mobilidade espacial da população: 

desafios teóricos e metodológicos para o seu estudo. Campinas: Núcleo de Estudos de 

População-Nepo/Unicamp, 2011.p. 71-93. 

 

BAGLI, Priscila. Rural e urbano: harmonia e conflito na cadência da contradição. In: SPOSITO, 

Maria Encarnação Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon. (Org.). Cidade e campo: relações 

e contradições entre urbano e rural. 2. Ed. São Paulo: Expressão Popular,2010. p. 81- 109. 

 

BECKER, Olga Maria Schild. Mobilidade Espacial da população: conceitos, tipologia, 

contextos. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo César da Costa; CORRÊA, Roberto 

Lobato. Explorações Geográficas percursos no fim do século. Rio de Janeiro. Bertrand. 1997 

p. 319 – 367. 

 

BENITES, Luiz Felipe Rocha. Mexendo com a roça: Trabalho e movimento no Sertão Mineiro. 

Ruris, v. 9 , n. 1, p. 39-61. mar. 2015. 

 

BERNARDELLI, Mara Lúcia Falconi da Hora. Contribuição ao debate sobre o urbano e o rural. 

In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon. (Org.). Cidade e 

campo: relações e contradições entre urbano e rural. 2. Ed. São Paulo: Expressão 

Popular,2010. p. 33- 52. 

 

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas 

em Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da 

UFSC, vol. 2,  n. 1, p. 68-80, jan./jul. 2005. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A partilha da vida. São Paulo: GEIC/ Cabral Editora, 1995. 

 

________. Reflexões sobre como fazer trabalho de campo. Revista Sociedade e Cultura, v. 

10, n.1, p. 11-27, 2007. 

 

BRUM, Jean Lucas da Silva. Por uma interpretação humanista da relação entre lugar e 

mobilidade. GEOUSP (Online), v. 21, n. 1, p. 102-119, 2017. 

 

BUTTIMER, Anne. Lar, horizontes de alcance e o sentido de lugar. Geograficidade, v. 5, n. 

1, p. 4-19, 2015. 



105 
 

 
 

 

CASTRO, Elisa Guaraná. Entre Ficar e Sair: uma etnografia da construção social da 

categoria jovem rural. 2005. 2005. Tese de Doutorado. Tese. 444 p.(Doutorado em 

Antropologia Social)-Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

COTRIM, Dário Teixeira. Memórias Históricas de Juramento. Montes Claros: Gráfica 

Editora Cotrim/ Millennium Ltda, 2015. 

 

CUNHA, José Marcos Pinto da (Org.). Apresentação - Mobilidade espacial da população: 

desafios teóricos e metodológicos para o seu estudo. In: ________. Mobilidade espacial da 

população: desafios teóricos e metodológicos para o seu estudo. Campinas: Núcleo de Estudos 

de População-Nepo/Unicamp, 2011.p. 07-15. 

 

DAL GALLO, Priscila M. A experiência de ser migrante: entre identidades e transitoriedades. 

2010. 70p. Monografia (Bacharelado em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas. 

 

DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo, ou como ter anthropological blues. Rio de Janeiro: 

Boletim do Museu Nacional, n. 27, 1978. 

 

DARDEL, Eric. O espaço Geográfico. In: ________. O homem e a terra: natureza da realidade 

geográfica. Tradução: Werther Holzer. São Paulo: Perspectiva, 2015. p.1-45. 

DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista brasileira de educação, n. 24, p. 

40-52, 2003. 

 

ENDLICH, Ângela Maria. Perspectivas sobre o urbano e o rural. In: SPOSITO, Maria 

Encarnação Beltrão; WHITACKER, Arthur Magon. (Org.). Cidade e campo: relações e 

contradições entre urbano e rural. 2. Ed. São Paulo: Expressão Popular,2010. p.11- 31. 

 

FERRAZ, Cláudio Benito O. Entre-lugar: apresentação. Revista Entre-Lugar. Dourados 

(MS): Editora da UFGD, v. 1, p. 15-31, 2010. 

 

FERREIRA, E. V. Arquivos da 1º Cavalgada de Santana. 13 de jul. de 2019. 

 

FIGUEIREDO, João. Juramento (1953-2010): Um pedaço da história do Norte de Minas. 

Montes Claros: Coopergraf, 2010. 

 

FORGHIERI, Y. C. A fenomenologia e suas relações com a Psicologia. In:_____. Psicologia 

Fenomenológica: fundamentos, método e pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2004. p.13- 22. 

 

FRANÇA, Iara Soares de. Aglomeração urbana descontínua de Montes Claros/MG: novas 

configurações socioespaciais. 399f. 2012. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em Geografia) 

– Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. 

 

GALIZONI, Flavia Maria; RIBEIRO, Eduardo Magalhães. Ouvindo silêncios: Daniel Hogan, 

o mundo rural e a natureza. R. bras. Est. Pop., v.36, p.1-11, 2019. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas com base em seus objetivos?.  



106 
 

 
 

In:_____. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 41-57. 

 

GOMES, Nayhara Freitas Martins. A mobilidade socioespacial dos rurais e suas expressões 

citadinas: uma análise do município de Araponga, MG. 2015. 189f. 2015. Dissertação 

(Mestrado em Extensão Rural) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2015. 

 

HOLZER, Werther. A Geografia Humanista: uma revisão. Espaço e cultura, Edição 

Comemorativa, p. 137-147, 1993-2008. 

 

HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade européia e a filosofia. Introdução e tradução: 

Urbano Zilles. – 2 ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2002. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Juramento: Panorama. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/juramento/panorama>. Acesso em: 02 jul. 2019. 

 

________. Mapas da comunidade de Santana do Mundo Novo. In: Ferreira, M. V. (Org.). 

Montes Claros, 2019. 

 

KRAIESKI,  Viviane. Alimentando relações e marcando diferenças: Comida brasileira entre 

imigrantes brasileiros na Grande Boston. Soc. e Cult., Goiânia, v. 18, n. 1, p. 41-54, jan./jun. 

2015. 

 

KUMMER, Rodrigo; COLOGNESE, Silvio Antônio. Juventude rural no Brasil: entre ficar e 

partir. Tempo da Ciência, v. 20, n. 39, p. 201-220, 2013. 

 

MACHADO, I. L. C. Show na 1º Cavalgada de Santana. Acervo da dupla Daniel e Rafael. 13 

de jul. de 2019.  

 

MARANDOLA JR, Eduardo; DAL GALLO, Priscila Marchiori. Ser migrante: implicações 

territoriais e existenciais da migração. Revista brasileira de estudos de População, v. 27, n. 

2, p. 407-424, jul./dez. 2010. 

 

MARANDOLA JR., Eduardo. Habitar em risco: mobilidade e vulnerabilidade na experiência 

metropolitana. 2008. 278p. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geociências, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

 

MARANDOLA JR, Eduardo. Mobilidades contemporâneas: distribuição espacial da 

população, vulnerabilidade e espaços de vida nas aglomerações urbanas. In: CUNHA, José 

Marcos Pinto da (Org.). Mobilidade espacial da população: desafios teóricos e metodológicos 

para o seu estudo. Campinas: Núcleo de Estudos de População-Nepo/Unicamp, 2011.p. 95-115. 

 

________. Lugar enquanto circunstancialidade. MARANDOLA JR, Eduardo; HOLZER, 

Werther; OLIVEIRA, Lívia de (Orgs.). Qual o espaço do lugar? Geografia, epistemologia, 

fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 227-247. 

 

____________. Sobre ontologias. MARANDOLA JR, Eduardo; HOLZER, Werther; 

OLIVEIRA, Lívia de (Orgs.). Qual o espaço do lugar? Geografia, epistemologia, 

fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. XIII-XVII. 

 



107 
 

 
 

MARQUES, Marta Inez Medeiros. O conceito de espaço rural em questão. Revista Terra 

Livre, v. 18, n. 19, p. 95-112, jul./dez. 2002. Disponível em: 

<https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/terralivre/article/view/160>. Acesso em 27 

jun. 2018. 

 

MASSEY, Doreen. Um sentido global do lugar. In: ARANTES, Antônio A.  O espaço da 

diferença. Campinas: Papirus, 2000, p. 176-185. 

 

MELLO, João Baptista Ferreira de. O triunfo  do lugar sobre o espaço. MARANDOLA JR, 

Eduardo; HOLZER, Werther; OLIVEIRA, Lívia de (Orgs.). Qual o espaço do lugar? 

Geografia, epistemologia, fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2014. p. 33-68. 

 

MOREIRA, Felipe Ferreira. Lugares no movimento: Experiências estudantis na migração 

pendular para o campus x-uepa/Igarapé-Açu (PA). Geograficidade, v. 7, n. 1, p. 89-107, 2017. 

 

NOGUEIRA, Amélia Regina Batista. Uma interpretação fenomenológica na geografia. 

Geografia ciência do complexus: ensaios transdisciplinares. Porto Alegre: Sulina, 2004. 

 

OLIVEIRA, Lívia de. O sentido de lugar. MARANDOLA JR, Eduardo; HOLZER, Werther; 

OLIVEIRA, Lívia de (Orgs.). Qual o espaço do lugar? Geografia, epistemologia, 

fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2014.p.3-16. 

 

ORR, David W. Reminiscências. In: STONE, Michael K.;  BARLOW, Zenóbia (Orgs.). 

Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. 

Tradução: Carmem Fischer. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

PAULA, Andréa Maria Narciso Rocha de. Integração Dos Migrantes Rurais No Mercado 

De Trabalho Em Montes Claros, Norte De Minas Gerais: "A Esperança De Melhoria De 

Vida”. 2003. 151 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geografia, 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2003. 

 

________. O espaço do rural: representações socioespaciais do sujeito migrante no Norte de 

Minas Gerais – Brasil. In: SANTOS, Gilmar Ribeiro dos; PEREIRA, Laurindo Mékie 

(Orgs.).Conflitos Sociais na história contemporânea no Norte de Minas. Montes Claros: 

Unimontes, 2012. p. 139-150. 

 

________. Sair do sertão, viver nele: as migrações sertanejas. Travessia- Revista do migrante, 

Publicação do CEM- ANO XXVI,  nº72, jan.-jun. 2013. p. 55-71. 

 

________. Travessias – Movimentos migratórios em comunidades rurais no Sertão do 

Norte de Minas. Tese de doutorado. UFU, 2009. 

 

RELPH, Edward. Reflexões sobre a emergência, aspectos e essência de lugar. MARANDOLA 

JR, Eduardo; HOLZER, Werther; OLIVEIRA, Lívia de (Orgs.). Qual o espaço do lugar? 

geografia, epistemologia, fenomenologia. São Paulo: Perspectiva, 2014.p. 17-32. 

 

SILVA, José Francisco Graziano da. O novo rural brasileiro. Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Economia, 1999. 

 



108 
 

 
 

STRUCHINER, C. D. Fenomenologia: de volta ao mundo-da-vida. Revista da abordagem 

Gestáltica, Goiânia, v. 13, n. 2, p. 247-251, jul./dez. 2007.  

 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 

 

________. Topofilia e meio ambiente. In: _______. Topofilia: um estudo da percepção, 

atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: Difel, 1980. p. 106-128.  

 

VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: ______. A aventura sociológica. Rio de 

Janeiro: Zahar, p. 36-46, 1978. 

 

VIANA, Elis Medrado. Juventudes do campo: a construção de sujeitos sociopolíticos e a 

afirmação de direitos. 2017. 116 f. Dissertação (Mestrado em Sociedade, Ambiente e 

Território) Universidade Federal de Minas Gerais/Universidade Estadual de Montes Claros, 

Montes Claros, 2017.  

 

WILLIAMS, R. O campo e a cidade: Na história e na literatura. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

APÊNDICE I 

 

ROTEIRO DE PESQUISA DE CAMPO PARA ENTREVISTAS COM JOVENS 

CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO EM 2018 

 

Nome:  

Idade:  

Onde mora: 

Local da Entrevista:  

Horário: De_________–  até__________/ Duração:  

 

Introdução sobre os motivos da entrevista, falar sobre a pesquisa e seus objetivos.  

Objetivo: Compreender como é o processo de migração dos jovens rurais concluintes e que 

concluíram o Ensino Médio na Escola Estadual Francisco Sá, no município de Juramento, 

pertencentes à comunidade de Santana do Mundo Novo, e como o sentido do lugar é acionado 

nesse processo. 

•Pedir autorização para gravação. 

•Apresentar termo de consentimento a ser assinado caso o entrevistado concorde. 

 

Vida em Santana  

1. Gostaria que me contasse um pouco sobre a vida em sua comunidade. Você sempre morou 

aqui?/ Morou aqui por quanto tempo? 

2. Com quem você mora/morava? E qual a profissão deles? Tem irmãos? Onde moram? 

3. Eles sempre moraram aqui? 

4. Me conte um pouco mais sobre sua comunidade. Quais são as opções de trabalho e lazer? 

5. Como é/era a vida no lugar? Me conte um pouco sobre o seu dia a dia. 

6. Me fale um pouco sobre as tradições do lugar (festas, crenças, comidas, plantações). 

7. O que você sente em relação a sua comunidade? 

8. Você já pensou em sair de sua comunidade? 

  

Juventude Rural: Concepções e projetos 

1. Você participa/ participava das atividades da sua comunidade? Trabalha/trabalhava com 

algo? 
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2. Como se sente após ter concluído o Ensino Médio? 

3. Me conte mais dos seus planos. Você tem algum projeto após essa conclusão/ O que 

pretende fazer? 

4. O que os jovens de sua comunidade que concluem o ensino médio costumam fazer?  

5. Você e seus colegas conversavam sobre o que fazer após a formatura? 

6. Com quem você mora atualmente e o que faz? 

 

Concepções sobre o processo Migratório 

1.  Como é sair daqui? O que você entende por migração? 

2. Você se considera um (a) migrante?  

3.  Você conhece jovens de sua comunidade que migraram?  

4. Muitos já saíram daqui? Você sabe o porquê?  

5. Alguma pessoa da sua família ou algum amigo já migrou?/ Você foi o primeiro (a)? 

6. Você recebeu algum incentivo para sair? 

7. Gostaria que me contasse um pouco como foi esse processo de sair de sua comunidade. Como 

foi? 

8. E você gostaria de morar em outro lugar? Ou não? Por quê? 

9. Como está sendo morar em outra cidade? Foi o que você esperava? 

10. O que sente falta e o que ganhou com essa mudança? Aconteceram muitas mudanças? 

11. O que sente em relação ao lugar que mora atualmente? 

12.O que você pensa sobre ficar e sair, sair e voltar/não voltar? / Você pretende voltar? 
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APÊNDICE II 

 

Termo de Concessão de Informações 
 

 

 

Por meio deste, afirmo que estou ciente dos objetivos do trabalho de pesquisa realizado pela 

acadêmica Jaqueline da Silva Teixeira, portadora do RG MG- 18.005.603, mestranda pelo 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social (PPGDS) pela Universidade Estadual 

de Montes Claros (UNIMONTES), tendo como orientadora a Professora Dra. Andréa Maria 

Narciso Rocha de Paula. Autorizo a gravação das informações por mim prestadas nesta 

entrevista. E concordo com a divulgação dos resultados de tais informações para utilização 

científica em congressos, encontros, textos, artigos, dissertações, entre outros.  Autorizo ainda 

a divulgação de minha imagem e/ou informações por mim prestadas. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Assinatura do Entrevistado (a) 

 

 

 


