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Introdução

 As atuais relações entre rural e urbano deram lugar a mobilidades e trânsitos distintos 
daqueles que anteriormente se desenvolviam, sendo que esse movimento, por vezes, envolve 
o processo migratório. Diante disso, busca-se entender como é esse processo, principalmente 
quando é vivenciado por jovens rurais. Além disso, muito além de apenas entender como é essa 
migração, tem-se uma preocupação em compreender qual o sentido do lugar para os jovens rurais, 
mais do que uma estatística, tem-se o interesse em desvelar os sentidos que são mobilizados 
nesse processo migratório. Dessa forma, algumas indagações suscitaram o desenvolvimento 
dessa pesquisa, sendo elas: 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?
 Este trabalho faz parte dos estudos parciais da pesquisa de dissertação, que busca 
compreender como o sentido do lugar e do migrar é acionado no processo migratório dos jovens 
rurais da comunidade de Santana do Mundo Novo e busca pesquisar também as motivações e 
consequências dessa migração. 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.

 A comunidade estudada fica localizada no município de Juramento, na região do Norte 
de Minas, que possui uma população estimada em 4.316 habitantes (IBGE, 2018). Trata-se 
de uma comunidade que possui a migração como parte de sua história. Ela era localizada 
onde hoje está situada a barragem   da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (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 à alguns quilômetros da barragem.  Além desse histórico, a comunidade vivencia outras 
formas de mobilidade, como por exemplo, de pessoas que adquiriram “chacreamentos” nos 
seus arredores, frequentando suas residências apenas aos fins de semana. E a mobilidade dos 
jovens, sendo observado um deslocamento de muitos após a conclusão do Ensino Médio.
 O interesse por essa temática surgiu ao vivenciar o processo de sair de casa para estudar, 
residindo durante a semana em outra cidade, e retornando sempre, aos fins 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 
falar 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 
(1974, p. 201), a terra natal, a casa, guardam grande valor, como por exemplo a sensação de 
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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 
alguma forma, “o espaço retém o tempo comprimido” (p. 202), daí as lembranças e sensações 
que a casa natal e seus pequenos espaços proporcionam.
 Para a realização do estudo, optou-se por uma metodologia qualitativa, com revisão 
bibliográfica e pesquisa de campo, permeada pelas contribuições da fenomenologia, antropologia 
e da geografia humanista. Segundo Godoy (1995), este tipo de estudo (de abordagem qualitativa) 
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 a 
suas vivências. O autor aborda a importância de ver a situação em questão através do olhar dos 
sujeitos participantes da pesquisa. 

Para a coleta de dados, estão sendo realizadas entrevistas semiestruturadas, que 
seguem um roteiro de pesquisa, com alguns jovens da comunidade, que serão comple-
mentadas com uma oficina de grupo focal a ser realizada no segundo semestre de 2019. 
Além disso, também são utilizados o diário de campo, fotografias, e dados secundários 
para contextualização do lugar. 

 A relação com a comunidade estudada, se inicia bem antes das indagações acadêmicas 
já mencionadas, sendo esta 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 
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. A ida 
a campo ao mesmo tempo em que tinha algumas facilidades devido ao fato de já conhecer 
quase todos por lá, requer constante cautela e vigilância a fim de que o fenômeno possa ser 
compreendido da forma como se dá, através do modo como os indivíduos expressam suas 
vivências.
 Algumas categorias estão na base desta pesquisa, subsidiando as discussões, dentre elas, 
destacam-se: lugar, rural, urbano, jovens rurais, mobilidade e migração. Elas serão as bases 
para as discussões a serem realizadas ao longo dos capítulos.  No que se refere a  categoria 
da mobilidade no presente estudo, tem-se a intenção de abarcar o conceito de Cunha (2011),  
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 a 
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 não vislumbra apresentar a migração como positiva ou negativa, buscando 
apresentar como se dá esse processo, que é parte de um modo de vida da comunidade, 
e apresentar quais os sentidos que ele tem na vida dos sujeitos que o vivenciam, direta ou 
indiretamente. Para tal, se faz necessário apresentar a comunidade estudada,  as discussões 
referentes as categorias rural e urbano, e a mobilidade que se dá entre tais espaços, já que a 
comunidade  fica relativamente próxima a um grande centro urbano, que é a cidade de Montes 
Claros, no Norte de Minas.
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Santana Do Mundo Novo: A Comunidade E Sua História

 A comunidade de Santana do Mundo Novo localiza-se no munícipio de Juramento 
(Mapa 1). 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 em 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 de Santana do Mundo Novo, que de acordo com a agente de saúde do 
local, conta com uma população de 284 pessoas, distribuídas em 112 famílias, é marcada por 
uma história de migração, que ainda tem suas repercussões no modo de vida da comunidade. 
A comunidade de Santana do Mundo Novo, de acordo com Cotrim (2015), é a continuação da 
história do povoado do Ribeirão, sendo que a construção da barragem da COPASA não pôs 
fim a essa história.  Sobre como se deu a mudança para o lugar em que a comunidade existe 
atualmente, o autor diz que o terreno anterior era da diocese de Montes Claros, que como 
indenização recebeu um novo terreno (Foto 1) para as 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.
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FOTO 1– 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 colocadas 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, que trabalhavam para sua subsistência, 
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 , antigo povoado do Ribeirão.
 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. Dentre as tradições do lugar, a festa da padroeira que dá nome ao local, Santa Ana, é o 
momento que mais reúne pessoas, a festa tem entre seus ritos a celebração religiosa (foto 2), 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.
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FOTO 2– Festa da padroeira Santa Ana               

Autora: Org.: TEIXEIRA, J. S., 2011; 2012; 2019.

 Além dos eventos tradicionais, novos eventos passam a fazer parte das práticas locais, 
como a primeira Cavalgada de Santana, 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.
 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 a 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 de projetos 
compensatórios por parte da Copasa, a fim de beneficiar os moradores que já foram tão afetados 
pelo empreendimento.
 
 

Concepções sobre as categorias rural e urbano

Várias são abordagens sobre rural e urbano que tentam definir e explicar 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 
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exemplo, e o campo à ignorância. 
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, p. 45) 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”. 

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 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 a 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, 
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 posicionar 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 marcado 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 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, p. 143) diz que “as transformações 
são profundas, mas o rural não se ‘perde’ nesse processo, ao contrário, reafirma sua importância 
e particularidade.
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No que tange as 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 da visão atual 
de cidade como símbolo de capitalismo, essa compreensão só é possível quando se concebe a 
ideia 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, 
diz que com o capitalismo, os modos de vida urbano são levados ao campo, se estendendo para 
além das cidades. A autora diz inclusive do quanto o urbano atinge o rural, citando autores que 
tem 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   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. (MARQUES, 2002, p. 100)

Embora rural e urbano se relacionem continuamente, e embora alguns autores 
argumentem sobre as influências da urbanização, Bagli (2010) argumenta 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 necessária 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 com instrumento de dicotomização”.

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, como foi falado no capítulo anterior. Embora isso aconteça, o 
rural não pode ser visto 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 
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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 diz de 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 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, o ligando 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), 
provém 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. Deslocamento esse 
que tenta ser compreendido nos estudos sobre migrações.

Porém, a autora também argumenta que quando se 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 
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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 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 ao 
apontar 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. 

 Essa perspectiva trazida por Bagli (2010) demonstra o quanto a visão sobre a relação 
entre o rural e o urbano pode amadurecer. 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, p. 109) 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 [...]”. Isso demonstra que a preocupação 
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 a cidade” quando vão para 
Montes Claros, mas não dizem o mesmo quando vão até a sede do município. A definição ou 



110

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.

A mobilidade como parte de um modo de vida: “o passarinho sempre volta pro ninho”?

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 migratória 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. 

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 
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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. Isso leva, segundo Marandola Jr. e Gallo (2010) há 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 da jovem entrevistada, quando perguntada sobre o que pensa 
sobre esse 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 M., concedido à TEIXEIRA, Jaqueline da Silva, Março de 2019)

  Pode-se perceber então, que “[...] 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). Esse caráter funcional das cidades aparece também 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”. Porém, 
muitas vezes, as estratégias de enraizamento com esse novo lugar de habitação também são 
utilizadas, segundo os autores há 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, 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 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 seguinte:

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

 Por meio desse 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 essa 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. 
 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.  Por 
vezes, a migração já está inclusive escrita na história das comunidades, como é o caso da área 
de estudo dessa pesquisa, como se pode ver no tópico seguinte.

Considerações finais
 
 Embora a pesquisa ainda esteja em fase de construção, e ainda sejam necessárias uma 
maior imersão na comunidade e um aprofundamento teórico na temática, pode-se perceber 
no que se refere a comunidade estudada, que apesar desse histórico de 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, e, o que é 
foco dessa pesquisa, são os jovens que ficam ‘pra lá e pra cá”, saindo  e retornando aos finais 
de semana, ou algumas vezes no mês. 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 essa tece nos lugares que atravessam.
  Sendo assim, 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. Assim como são várias 
as juventudes, são vários também os sentidos de lugar e de migrar que podem ser acionados 
por cada um. É nesse contexto que se insere essa pesquisa, buscando compreender o sentido do 
“pra lá e pra cá”, compreendendo que alguns vínculos com a terra natal permanecem, apesar 
dos deslocamentos que se fazem presentes nas experiências da juventude rural da comunidade.
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