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RESUMO: O artigo aborda a realidade de jovens do campo baiano no que diz aos seus processos migratórios
para a cidade, a partir de uma pesquisa de Mestrado em Educação, realizada na Universidade Federal de
Sergipe. Os dados foram coletados com a participação de dezessete jovens residentes nas comunidades de
Alecrim, Entrada, Massapê e Pau D’arco, localizadas no município de Teofilândia, região semiárida da Bahia,
através da entrevista semiestruturada. Os resultados mostram que a necessidade de migrar, muitas vezes em
função da busca por trabalho, reflete diretamente no abandono escolar dos jovens do campo, dificultando a
construção de projetos de vida associados à continuação dos estudos, além de inviabilizar a permanência no
lugar onde vivem.
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ABSTRACT: The article addresses the reality of young Bahian field in terms of their migration to the
cityprocesses, from a research Masters in Education, held at the Federal University of Sergipe. Data were
collected with the participation of seventeen young residents in the communities of Rosemary, Check,
Massapê and Pau D&39;arco, located in the municipality of Teofilândia, semiarid region of Bahia through
semistructured interviews. The resultsshow that the need to migrate, often due to the search for work,
directly reflects thedropout youth of the field, making the construction of life projects associated with
thecontinuation of studies in addition to derail the permanence in their living.
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INTRODUÇÃO

Os dados demográficos indicam a continuação da tendência migratória da população brasileira do campo para
a cidade. A ausência de políticas efetivas de estímulo à permanência no campo tem sido desencadeadora de
um movimento migratório dos jovens do campo para os espaços urbanos em busca de melhores condições de
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vida, destacando-se a necessidade de um trabalho que garanta uma renda fixa.

Os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) das últimas décadas apontam o
crescente movimento migratório. Weisheimer (2005, p.07 apud ABRAMOVAY; CAMARANO, 1999) mostra que
em 1950, a população residente no campo correspondia a 63,8% da população total brasileira enquanto que
no ano 2000, essa proporção havia caído para 18,8%. Já em 2010, os dados do IBGE mostram que 15,6% da
população residem no campo e 84,4%, nos espaços urbanos. Os nordestinos continuam sendo o grupo de
maior contingência migratória, tendo a Região Sudeste (com um total de 10,8 milhões, correspondente a
53,9%) como principal pólo de “atração” (PNAD, IBGE, 2010).

Porém, este processo migratório, não só de jovens, mas também de homens, mulheres e famílias, que tem se
revelado pela busca de melhores condições de sobrevivência frente às dificuldades da vida no campo, nem
sempre garante melhores perspectivas de futuro, principalmente no que diz respeito ao acesso a um trabalho
que lhes garanta a estabilidade financeira, já que a organização do mundo produtivo urbano tem sido pouco
acessível, nos dias atuais, aos migrantes nordestinos.

Desse modo, a problemática dos jovens do campo revela uma relação intrínseca com os processos históricos
nos quais o campo está inserido, o que favorece a sua “situação de invisibilidade” e exclusão social. Assim, de
acordo como Weisheimer (2005, p.08) “enquanto eles permanecerem invisíveis ao meio acadêmico e ao
sistema político, não sendo socialmente reconhecidos como sujeitos de direitos, dificilmente serão incluídos na
agenda governamental”.

A realidade de migração crescente dos jovens do campo tem sido constatada em comunidades do município
de Teofilândia/BA. Isso porque, dentre outros motivos, suas histórias de vida são trilhadas por caminhos por
ora difíceis diante de uma realidade perversa que não oportuniza a idealização, tão pouco a materialização
dos projetos de vida no lugar onde nasceram.

Assim surge a necessidade da migração dos jovens para as cidades já que o lugar onde moram não oferece
condições para permanência, e neste contexto, torna-se fato comum a evasão escolar antes mesmo de
conclusão do Ensino Fundamental. A evasão escolar dos jovens do referido campo empírico demonstra forte
ligação com o processo migratório para os espaços urbanos, que, quase sempre, está associado à tentativa de
busca por uma vida melhor (profissão, carteira assinada, estabilidade financeira etc).

Um pouco do lócus de investigação e da situação escolar dos sujeitos

O município de Teofilândia é denominado microrregião de Serrinha e está inserido na mesorregião Nordeste
Baiano. Possui uma área territorial de 336 km2 e tem como municípios limítrofes Araci, Barrocas, Biritinga e
Serrinha. O bioma característico da região é a caatinga, tendo o clima semiárido como predominante. O
município de Teofilândia está a aproximadamente 194 km da capital do estado, Salvador (distância em
relação à sede).

A agricultura em Teofilândia, como em toda a região do semiárido, é uma atividade que reflete muita dúvida e
insegurança, principalmente por questões climáticas, visto que a seca torna a agricultura uma atividade de
muita vulnerabilidade aos que “optam” por construírem projetos de permanência no lugar de origem com
base nesta atividade como possibilidade de sobrevivência.

Os sujeitos da pesquisa foram dezessete jovens, com faixa etária entre 15 e 29 anos, residentes em quatro
comunidades do município de Teofilândia/BA (Alecrim, Entrada, Massapê e Pau D’arco). Esses jovens
enfrentam, em suas trajetórias de vida, muitas dificuldades para terem acesso à escola, e, quando isso
ocorre, na maioria das vezes, eles não têm garantia de permanência, devido, principalmente, à necessidade
de trabalhar. Como diz Freitas (1995, p.103), a escola “[...] não foi feita para o aluno/trabalhador. Essa
perspectiva só pode existir na escola a partir do momento em que há resistência. Os filhos dos trabalhadores,
quando conseguem ir à escola, são eliminados dela progressivamente”.
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A desistência escolar faz parte da vida da grande maioria desses jovens em diversas etapas da escolarização,
das séries iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Superior. Dos 17 jovens pesquisados, 15 (88,3%) no
momento das entrevistas (dezembro/2010 e janeiro/2011) ou já haviam desistido de continuar os estudos ou
planejavam desistir em 2011.

O abandono escolar aparece nas falas dos jovens com o sentido de temporalidade, já que a maioria deles
demonstra interesse de retornar à escola, mesmo que as condições objetivas de suas vidas sejam
desfavoráveis a retomada da escolarização. Nas falas dos jovens, a necessidade de trabalhar é apontada
como fator responsável pela desistência escolar, indicada por 11 jovens, (64,7%, 08 são do sexo masculino)
frente à dificuldade de conciliar estudo e trabalho. Além disso, a gravidez (03 casos), a dificuldade na
aprendizagem/reprovação (02 casos) e a falta de identificação com a área de formação (única jovem que
adentrou ao ensino superior) foram apontadas, também, como motivadores ao abandono escolar.

A partir da análise de aspectos da vida dos jovens participantes da investigação notamos que, muitas vezes, a
realidade em que vivem está inscrita em contextos mais amplos que caracterizam os jovens brasileiros (não
só os jovens do campo como também os jovens urbanos, negros, índios etc), a exemplo dos desafios
enfrentados nos processos de escolarização.

O espaço da escola na vida dos jovens

O abandono escolar atinge 66% dos 51 milhões de jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Dentro da estatística
dos que continuam estudando apenas 13% estão inseridos no Ensino Superior e dos que têm 17 e 18 anos
apenas 48% estão no Ensino Médio. “A principal causa alegada para não estar estudando, entre os homens é
ter que trabalhar para ajudar a família e, a gravidez, entre as mulheres” (TAFFAREL, 2009, p.10-11).

Frigotto (2004, p.195), ao analisar a história da origem da escola enquanto instituição central do projeto
societário da burguesia nascente, diz que, “essa escola era concebida por excelência, como uma instituição
social e cultural, de produção do conhecimento e de valores e como espaço para o desenvolvimento lúdico,
estético e artístico para as crianças e os jovens”. Mas, como ele mesmo afirma, inúmeros estudos mostram
que a “escola para a classe trabalhadora sempre foi outra - uma escola para a disciplina do trabalho precoce e
precário” (Ibidem).

Das 08 jovens inseridas em situações de desistência escolar, 03 estão relacionadas a questões de
desempenho escolar: reprovação, dificuldade com Matemática e reprovação/dificuldade para aprender; 02 por
motivo de gravidez; 02 pela situação da migração à Santa Catarina com os maridos; e 01, por falta de
afinidade com a área docente, o que gerou desmotivação com o curso de licenciatura em História.

Deste modo, podemos afirmar que os motivos que levam os jovens de ambos os sexos à desistência escolar,
na maioria dos casos, são relacionados às condições concretas da realidade em que vivem, onde a
necessidade de trabalhar destaca-se como fator determinante, pelo menos entre os jovens do sexo
masculino, realidade que emerge com muita clareza. Assim, o lugar da escola na vida destes jovens passa a
ser secundarizado frente à priorização da sobrevivência.

Entre as jovens, a secundarização do espaço da escola nos projetos de vida aparece também associada à
migração, mas surgem outros fatores tais como o fracasso escolar, a tomada de responsabilidades da vida
adulta (gravidez e matrimônio), e em um único caso, a indefinição profissional, também são motivos para a
desistência escolar. Observamos, também, que a maioria das jovens está condicionada a uma situação de
dependência financeira em relação aos pais ou aos maridos. A única jovem independente financeiramente do
grupo é a que possui o maior nível de escolarização.

Para os desistentes, a escola aparece como expectativa positiva em relação aos planos de vida. A desistência
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escolar, de acordo com as expressões dos sujeitos, representa uma saída temporária, uma interrupção por
tempo indeterminado vez que manifestaram o interesse de retornarem à escola, mesmo que em alguns
momentos demonstrem que esta não será tarefa fácil e que os evadidos dificilmente retornarão à escola.

Mesmo os que possuem os níveis mais elevados de escolarização (Ensino Médio), na prática trabalham em
profissões que teoricamente não dependeriam da escolarização (pedreiro, por exemplo). A função da escola
nas falas dos jovens aparece frequentemente associada à conquista do trabalho, mas na prática suas
ocupações não estão diretamente relacionadas ao nível de escolarização: os que têm o nível de escolarização
mais baixo pretendem trabalhar na mesma profissão daqueles que concluíram o Ensino Médio (na maioria dos
casos, para os rapazes a profissão pretendida é pedreiro e para as moças, empregado doméstico).

Projetos de vida: permanência no campo ou migração para a cidade?

De modo geral, as preocupações atuais dos jovens participantes da pesquisa acerca do futuro giram da
constituição da família, casamento, filhos, trabalho, estudos. Estes dados apontam certa relação com
resultado da pesquisa “Projeto Juventude”, na qual os jovens foram questionados sobre quais são as piores
coisas de ser jovem, 23% responderam conviver com os riscos (17% drogas e 9% violência) e outros 20%
mencionaram falta de trabalho. Quanto aos problemas que mais os preocupam atualmente, 55% disse
segurança/violência, 52% emprego, 24% drogas e 16% fome/miséria (ABRAMO, 2008).

As principais preocupações das jovens estão relacionadas ao casamento e filhos (66,6%); drogas, violência e
a gravidez precoce (22,2%); emprego/estabilidade financeira (11,1%); e continuação dos estudos (11,1%).
Enquanto que, para os jovens, as maiores preocupações redundam em torno da necessidade de um trabalho
que lhes garanta uma renda. Deste modo, dos 08 jovens, 06 (75%) destacaram a preocupação com o
trabalho estável e 02 (25%) indicaram o bem estar da família (filhos e esposa).

Entre as jovens, a preocupação com o trabalho é pouco destacada (apenas uma jovem salienta a preocupação
com o desemprego e a estabilidade financeira, única também que atua fora da agricultura familiar e do
trabalho doméstico). Quanto à continuação dos estudos, poucos jovens mencionaram-na como uma
preocupação. Deste modo, podemos notar que os estudos aparecem entre as preocupações dos jovens,
porém sem muita prioridade nos planos futuros, apesar de terem manifestado interesse de continuarem
estudando (14 dos 17 jovens).

É possível dizer, então, que educação interessa bastante, mas não preocupa muito, o
que parece congruente com as respostas que avaliam positivamente a escola, no
sentido de que parece um campo assegurado, pelo menos como possibilidade. Já
emprego interessa e preocupa ao mesmo tempo, o que pode indicar que trabalho,
mais que educação, aparece como ponto crítico para esta geração de jovens.
(ABRAMO, 2008, p. 62).

Os dados também mostram que o um número de jovens que se preocupa com questões coletivas é muito
reduzido (vale enfatizar, que entre os jovens do sexo masculino não aparecerem estes elementos de análise).
Neste grupo, duas jovens destacaram suas preocupações com as drogas, a violência e a gravidez precoce,
dados próximos ao resultado da pesquisa “Projeto Juventude”. De acordo com Carneiro (2008, p.258), “a
violência e o desemprego se destacam como os principais problemas do país e são os assuntos que mais
preocupam o jovem hoje”.

Drogas como a maconha estão presentes no cotidiano de jovens de algumas das comunidades investigadas. O
encurtamento cada vez maior das distâncias entre campo e cidade, até mesmo pelos processos migratórios
pendulares dos jovens para as cidades, tem contribuído para a entrada das drogas no campo. Por isso, as
drogas que eram restritas ao ambiente citadino estão cada vez mais próximas da vida de comunidades
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campesinas.

Morar no campo faz parte dos projetos de vida de 15 dos 17 jovens (88,2%) que compõem o universo da
pesquisa. A permanência no campo está associada a fatores tais como a tranquilidade do lugar, contato com a
natureza, proximidade dos familiares e amigos etc. Porém, não é perfeitamente claro nas falas dos(as) jovens
que há resistência ao trabalho na agricultura em si, por ser um trabalho pesado, penoso e sacrificante o que
nos leva a pensar que,

Se nas relações “modernas” de produção vigentes no campo, sobretudo no processo
de integração agroindustrial, não se valoriza nem se remunera suficientemente os
produtos e os esforços gerados pelos(as) agricultores(as), processo que motiva os
jovens a buscar outras alternativas de renda, isto não significa dizer que a profissão
de agricultor, em outras condições, não é ou não seria valorizada ou desejada pelos
jovens. Se os agricultores familiares e os jovens fossem reconhecidos e valorizados
com a profissão de agricultor(a), eles não deixariam o campo (STROPASOLAS, 2007,
p. 286).

Em geral, os dados da pesquisa mostram que a motivação à migração para a cidade decorre da ausência de
condições concretas à permanência, destacando-se à garantia de uma renda estável que possibilite a
concretização dos sonhos. Estudos realizados mostram que cada vez mais cresce o desencantamento por
parte dos jovens do campo com a cidade, o que torna evidente que eles querem uma saída para ficarem no
campo e que passam a ver positivamente o mundo rural (STROPASOLAS, 2007).

Na pesquisa realizada por Carneiro (1998) com jovens residentes em duas áreas campesinas em São Pedro
da Serra, distrito do município serrano de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro e no município de Nova
Pádua, na região colonial do Rio Grande do Sul, nota-se que dos 56 filhos de agricultores entrevistados (28
moças e 28 rapazes), 83% (26 moças e 21 rapazes) não gostariam de permanecer na atividade agrícola. A
investigação mostra que as justificativas dadas são semelhantes entre os jovens e as jovens. “O principal
argumento é de ordem econômica (49%): trata-se de um trabalho pouco rentável, sem futuro, instável, sem
recompensa, trabalha-se muito e ganha-se pouco. Associado a essa justificativa aparece o segundo
argumento mais citado, que é o do esforço físico: um trabalho duro, pesado, cansativo” (CARNEIRO, 1998,
p.08).

O distanciamento dos (as) jovens a projetos de futuro voltados para a agricultura e como se dá a relação dos
mesmos com outras oportunidades de trabalho no campo é uma questão levantada por Wanderley (2007) na
pesquisa realizada com jovens do campo nordestino de três municípios pernambucanos (Glória do Goitá,
Orobó e Ibimirim), onde buscou saber sobre quem são, onde vivem, como vivem, o que pensam e como
projetam seu futuro.

Se a atividade agrícola, nas condições em que é vivenciada pelas famílias
camponesas, nos locais estudados, não atrai, nas jovens gerações, o desejo de
continuar a tradição, o encaminhamento para outras profissões encontra,
igualmente, limites no restrito dinamismo socioeconômico dos pequenos municípios,
onde vivem estes jovens. Os lugares rurais são distantes e nas sedes municipais, as
oportunidades de caminhos alternativos são igualmente muito restritas.
(WANDERLEY, 2007, p. 32).

Algumas falas dos jovens participantes desta pesquisa levam a identificação da desvalorização do trabalho na
agricultura expressa pela baixa remuneração: “Na roça não dá pra conquistar o que a pessoa quer. O ganho é
pouco.” A estabilidade em relação à renda, que não é garantida em ocupações dentro da agricultura, também
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é apontada nas falas dos jovens como fatores do não planejamento do futuro a partir da produção na
agricultura familiar.

Além da falta de estabilidade da renda e baixa remuneração no trabalho da agricultura familiar, os(as) jovens
manifestam insatisfação quanto à falta de lazer no campo (11,7% ), indispensável à sociabilidade juvenil.
Apesar de não ser um dos principais motivos à migração, a falta de diversão e lazer na comunidade é
apontada como algo negativo à vida juvenil no campo, configurando-se como elemento de insatisfação a
realidade em que vivem. Como aponta Carneiro (2008, p.257), a vida social dos jovens do campo “[...] é, via
de regra, reduzida a encontros de amigos e familiares e ao jogo de futebol nos finais de semana, podendo
variar segundo a proximidade dos centros urbanos que ofereçam a possibilidade de ampliar a rede de
sociabilidade e as alternativas de lazer. As dificuldades de acesso a assistência pública de saúde no campo
também foram apontadas por JM2 como algo negativo a vida no campo.

Porém, vale destacar que a falta de atendimento à saúde e ao lazer são reveladores da insatisfação dos
jovens quanto à ausência dessas políticas na comunidade, mas que não se configuram como motivos
fundantes ao processo de migração; são elementos de insatisfação, mas que não inviabilizam a construção de
projetos de permanência. Na verdade, a construção dos projetos de permanência no campo está baseada em
três elementos principais: preferência por um lugar sossegado, a possibilidade de produzir o próprio alimento
e, principalmente, a proximidade da família e dos amigos, sendo este último muito citado nas falas dos (as)
jovens.

Por fim, as relações afetivas com o lugar, a família e os amigos configuram-se como um fator de extrema
relevância para a compreensão do desejo que alimenta os projetos de permanência (futuros, para os que
migrantes, e presentes, para os que vivem no campo) dos jovens das comunidades campesinas investigadas
de Teofilândia/BA, já que a maioria deles não está inserida diretamente no modo de produção que caracteriza
a sobrevivência no campo: a agricultura (nem mesmo a pecuária), e, de forma geral não tem essa pretensão
como mostram os seus planos de futuro profissionais.

Portanto, o laço de afetividade com o lugar e com as pessoas que nele habitam é representado por
expressões como: “aqui tá perto de quem a gente gosta”, “aqui o cara sai, tá os amigos”, “eu quero, se Deus
quiser, só sair daquele Massapê véio no caixão”, etc. A recorrência destas expressões nas falas dos jovens
reafirma este vínculo afetivo, mesmo sendo a permanência no campo uma “opção” por uma vida difícil, já que
falta o fundamental para a sobrevivência que é trabalho, (vale dizer, fator principal da migração), além de
lazer, atendimento à saúde, acesso à educação, dentre outros. Porém, essa relação afetiva é insuficiente à
garantia da permanência dos jovens no campo frente a visível carência de políticas públicas nas comunidades
onde moram.

Considerações finais

Em linhas gerais, a dificuldade para conciliar o trabalho com a escolarização leva ao abandono escolar em
detrimento da necessidade imediata da sobrevivência pessoal e/ou familiar, principalmente entre os jovens do
sexo masculino. Assim, a desistência escolar apresenta-se relacionada às condições concretas da realidade
em que vivem, onde a necessidade de trabalhar, muitas vezes, passa a ter centralidade na vida dos mesmos,
e deste modo, a escola passa a ter papel secundarizado nos projetos concretos de vida.

A desistência escolar, de acordo com a maioria das expressões dos sujeitos, representa uma saída temporária
da escola, uma interrupção por tempo indeterminado vez que manifestam o interesse de retornarem à ela em
decorrência de respostas às necessidades da vida concreta cotidiana. Essas necessidades ora estão ligadas ao
cumprimento de responsabilidades da vida adulta em função da sobrevivência ora ao desejo de aquisições
materiais para inserção à sociedade do consumo, ou ainda, por arranjos familiares e “dificuldades
particulares”. Assim, os jovens desistentes da escola têm expectativas de retornar à ela, embora os dados da
realidade mostrem que dificilmente retornarão.
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A escolarização apresenta-se como perspectiva de melhorias para o futuro, tanto para os que estudam quanto
para os que desistiram, porém, as formas de inserção social dos jovens lhes oferecem poucas condições para
realizarem os projetos educacionais (de continuação dos estudos) planejados sob bases mais concretas. Por
isso, podemos concluir que existem incertezas no que se referem as “escolhas” profissionais e educacionais
dos (as) jovens, pois muitas vezes, elas se dão por contingências definidas pelo contexto sócio-cultural.

Deste modo, na elaboração dos projetos profissionais dos jovens verificamos que existe certa consciência da
distância entre a profissão desejada e a profissão real, visto que realidade que “nem sempre podemos
adoptar a carreira que nos interessa: as nossas relações com a sociedade, em certa medida, começam antes
de as podermos determinar” (MARX; ENGELS, 1978, p.55). Assim, na maioria das vezes, as profissões são
“projetadas” a partir daquelas que estão ao alcance de acordo com o contexto sócio-cultural e econômico,
para as quais, quase sempre, a escolarização possui pouca relevância.

Existe uma diferença entre os papéis da escolarização e do trabalho na vida dos jovens e das jovens, embora
já apresentem alguns sinais de transformação. Entre as jovens, a secundarização do lugar da escola aparece
associada à migração, mas surgem outros fatores tais como o fracasso escolar, a gravidez, o casamento, e
em um único caso, a indefinição profissional. Enquanto que para os jovens, a necessidade de migrar para o
trabalho foi unanimidade entre os participantes da pesquisa.

Apesar de não existirem condições concretas para a realização dos projetos de vida no campo, as relações
afetivas com o lugar e com as pessoas que nele vivem, particularmente os familiares e amigos, são
consideradas como forte motivo para desejarem permanecer, porém este sentimento não é suficiente para a
garantia da permanência desses jovens no campo, frente a visível carência de políticas públicas nas
comunidades onde moram. Porém, não foram identificadas nas falas dos jovens perspectivas críticas em torno
deste problema; os jovens sentem-se os únicos responsáveis pelas próprias dificuldades em relação às
“escolhas” feitas para as suas vidas.

Neste sentido, as possibilidades de redefinição do lugar que a escola e o trabalho ocupam na vida dos jovens
das comunidades de Alecrim, Entrada, Massapê e Pau D’arco, conforme indica a confirmação da hipótese da
pesquisa, perpassam por múltiplas determinações do contexto sócio-histórico, político e cultural em que
vivem. De fato, a transformação desta realidade demanda mudanças mais amplas na própria forma de
organização da sociedade contemporânea, porém, iniciativas mais específicas a nível de políticas públicas
(educação, trabalho, saúde, lazer etc) podem ser feitas para a garantia do direto do jovem do campo
permanecer no campo.

Portanto, esta pesquisa científica, possui relevância como importante passo para a contribuição no debate em
torno da visibilidade da temática no meio acadêmico, social e político, visto que, a vida, desafios, sonhos,
desejos, esperanças e problemas vividos pelos jovens das comunidades de Teofilândia/BA espelham a
realidade concreta de muitos jovens do campo brasileiro desprovidos do direito de escolher e elaborar
projetos de vida na sociedade desigual e injusta em que vivemos.
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