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RESUMO: Este artigo apresenta alguns dados de uma investigação realizada no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, no ano de 2011, intitulada 
“Jovens do campo baiano: o lugar da escolarização e do trabalho nas trajetórias e projetos de 
futuro”. Traz dados importantes acerca das concepções de dezessete jovens, com experiências 
migratórias e não-migratórias, das comunidades de Alecrim, Entrada, Massapê e Pau D’arco, 
localizadas no município de Teofilândia/BA, em torno de suas perspectivas de vida, aonde 
temáticas como o trabalho, a escolarização, a permanência no campo e a migração para a 
cidade ganham destaque. 
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ABSTRACT: This paper presents some data from an investigation conducted in the Graduate 
Program in Education of the Federal University of Sergipe, in 2011, entitled "Youth Field 
Bahia: the place of schooling and work trajectories and future projects ". Provides important 
data about the views of seventeen young people with migratory experience and non-
migratory, communities of Alecrim, Entrada, Massapê and Pau D'arco, located in the 
municipality of Teofilândia/BA, about their prospects in life, where issues such as work, 
school, stay in the countryside and migrating to the city are highlighted. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Os dados demográficos indicam a continuação da tendência histórica da migração da 

população brasileira do campo para a cidade1. O censo de 2000 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que a população que morava no campo 

era de 20% e a urbana de 80%, enquanto que o censo de 2010 mostrou 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). 

A ausência de condições materiais para a realização dos projetos de vida no campo 

tem levado os jovens do campo a projetarem na cidade melhores possibilidades de vida. 

Porém, muitas vezes, esses jovens saem de uma zona de exclusão (espaço rural) e entram em 

outra (espaço urbano), mas mesmo assim, o movimento de migração continua crescendo, 

visto que os problemas do campo ainda não foram resolvidos. 

Segundo Brumer (2007), entre os fatores que explicam a continuidade do processo 

migratório campo-cidade nas últimas décadas, estão, de um lado, os “atrativos” da vida 

urbana, principalmente em opções de trabalho remunerado, e de outro, as dificuldades da vida 

no campo e da atividade agrícola. Deste modo, a migração decorre de fatores de atração ou de 

expulsão2. “Ademais, na decisão de migrar, provavelmente os fatores de expulsão são 

anteriores aos de atração, na medida em que os indivíduos fazem um balanço entre a situação 

vivida e a expectativa sobre a nova situação” (BRUMER, 2007, p.37). 

Outro dado relevante sobre o movimento migratório recente diz respeito à 

participação feminina. “As mulheres migram mais que os homens, representando 52% do 

                                                           
1 O Brasil, segundo os dados censitários, já possuía 67,6% de pessoas residindo em áreas consideradas urbanas, 
em 1980. Onze anos depois, o Censo Demográfico 1991 registrou um grau de urbanização superior a 75%, e a 
Contagem Populacional de 1996 mostrou que este percentual superou os 78%. (IBGE, Indicadores da População 
Jovem, 1999). 
2 Brumer (2007, p. 36 apud SINGER, 1973) explica que os fatores de expulsão são de duas ordens: fatores de 

mudança relacionados às mudanças introduzidas no campo através de relações capitalistas em favor da 
“modernização” da produtividade do trabalho agrícola, aonde reduziu-se o emprego, que refletiu na 
“expropriação dos camponeses, a expulsão de agregados, parceiros e outros agricultores não proprietários e 
fatores de estagnação “que se manifestam sob a forma de uma crescente pressão populacional sobre uma 
disponibilidade de áreas cultiváveis que pode ser limitada tanto pela insuficiência física de terra aproveitável 
como pela monopolização de grande parte da mesma pelos grandes proprietários, [...] resultam da incapacidade 
dos produtores em economia de subsistência de elevarem a produtividade da terra”. 
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total da migração jovem. De acordo com o censo de 1991, para o total do Brasil, enquanto 

20,8% dos jovens do sexo masculino entre 15 e 24 anos de idade eram migrantes, para as 

moças, dessa mesma faixa etária a proporção de migrantes era de 24,2%” (WEISHEIMER, 

2005, p. 08 apud BAENINGER, 1998, p. 46). Entretanto, a maior expressão feminina no 

processo migratório rural–urbano pode apresentar diferenças regionais, a exemplo do 

Nordeste que apresenta menor grau de masculinização do campo (SILVA; CAPELO, 2005). 

A migração da população jovem do campo para a cidade possui forte relação com a 

busca de melhores condições para a sobrevivência e construção dos projetos de vida futura. 

 

Se, por um lado, mais de 60% dos 141 jovens de 50 municípios brasileiros 
entrevistados indicaram que gostariam de permanecer no campo e estudar 
em áreas afins (62%), por outro, por falta de oportunidades, saem do campo. 
Os motivos que os levam a sair do campo são: para trabalhar (28,5%), para 
estudar (26,5%), para trabalhar e estudar (26,5%) e 17,5% por outras razões 
(FRANCO, 2003). Note-se que para 55% dos jovens se coloca a questão da 
busca de trabalho (FRIGOTTO, 2004, p.186). 

 
 

A conclusão de pesquisas qualitativas realizadas com jovens do campo de algumas 

localidades do Brasil mostra que eles atribuem importância à educação em seus projetos de 

vida. Em alguns casos a educação é vista como possibilidade de uma remuneração melhor e 

de um “trabalho menos pesado”.  Por isso, “é possível dizer, portanto, que a associação entre 

estudo e emprego é também generalizada, sendo o estudo encarado como a condição para, no 

falar de um jovem, “ser alguém na vida”, o que significa fundamentalmente não ser 

agricultor” (CARNEIRO, 2008, p. 249). 

Frente a isso, o estudo passa a ser uma possibilidade de saída da realidade excludente a 

qual estão inseridos, através de outras formas de inserção no trabalho, muitas vezes na cidade, 

ou, se no campo, em outras atividades que não sejam diretamente ligadas à agricultura. Por 

conhecerem a realidade de marginalização e desvalorização da atividade do agricultor, muitas 

vezes, os jovens do campo buscam para os seus projetos futuros, outras formas de inserção 

produtiva.   

 

O que dizem os jovens do campo de Teofilândia sobre suas perspectivas de vida? 

 

De modo geral, as preocupações atuais dos jovens participantes da pesquisa acerca do 

futuro giram em torno de questões pessoais como também sociais: a família, o casamento e os 

filhos, o trabalho, a escolarização e as drogas.    
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Assim, os dados deste trabalho apontam uma relação com o resultado da pesquisa 

“Projeto Juventude”, onde 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% disseram segurança/violência, 52%, emprego, 24%, drogas e 16%, 

fome/miséria3 (ABRAMO, 2008). 

 Ao analisarmos as falas dos pesquisados, notamos particularidades nas preocupações 

em torno dos projetos de futuro. Para as jovens, as principais preocupações estão relacionadas 

ao casamento e aos 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 e favoreça a realização material, pessoal e familiar. 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).  Porém, vale ressaltar que a preocupação 

com a família também abrange a garantia do trabalho.  

Entre as jovens, a preocupação com o trabalho é pouco destacada. Nesse subgrupo, 

apenas JM4 salienta a preocupação com o desemprego e a estabilidade financeira4. Deste 

modo, enquanto a independência financeira ocupa lugar restrito em meio às preocupações das 

jovens, entre os jovens esta realidade apresenta-se inversamente.   

Quanto à continuação dos estudos, poucos jovens mencionaram-na como uma 

preocupação: entre as jovens JP3 e JM2 e entre os jovens, JA5. Deste modo, podemos notar 

que os estudos aparecem entre as preocupações juvenis, porém sem muita prioridade nos 

planos futuros, apesar de terem manifestado interesse de continuarem estudando (14 dos 17 

jovens). Assim,  

  

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). 

 

                                                           
3 Informações obtidas nos anexos do livro Retratos da Juventude Brasileira: Análises de uma pesquisa nacional, 
organizado por Helena Wendel Abramo e Pedro Martoni Branco, Perseu Abramo, 2008. 
4 Vale lembrar que esta também é a única jovem que atua fora da agricultura familiar e do trabalho doméstico.  
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Os dados também mostram que o 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, JA2 e JP3, 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”. As falas de JA2 e JP3 revelam suas preocupações: 

É a violência no mundo com os jovens e crianças e também essas meninas 
que engravidam cedo, sem pensar (JA2). 

As drogas. Pra mim se tornou medo, eu não consigo mais ver na televisão 
isso aí não. Pra mim já virou vida real já. Conviver com pessoa que faz isso 
aí na escola e aqui mesmo (se refere à comunidade onde mora) (JP3).  

 

 A maconha é uma droga ilícita cada vez mais presente no cotidiano dos jovens de 

algumas das comunidades investigadas, realidade que preocupa JP3. O encurtamento cada vez 

maior das distâncias entre campo e cidade, até mesmo pelos processos migratórios pendulares 

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 

campesinas.  Como diz JP3, adolescentes e jovens “começam bebendo, saindo com pessoas 

erradas, aí quando vai ver é pai chorando, querendo expulsar filho de dentro de casa, aí não 

tem como mais, deixando de mão”.          

O que chama bastante atenção é a preocupação da grande maioria das jovens com o 

casamento e filhos. Mas esta preocupação difere entre as solteiras e as casadas: as casadas 

estão mais atentas às dificuldades vividas quanto às incertezas e desafios no casamento, no 

que diz respeito à convivência, responsabilidades com a chegada dos filhos, consequências da 

interrupção dos estudos etc; enquanto que as solteiras estão mais preocupadas com a cobrança 

social pelo casamento, assim como os medos acerca de um casamento mal sucedido, já que a 

“separação” poderá ferir a imagem feminina dentro da família e da própria comunidade.   

 A questão da sexualidade feminina, problemática que não é específica apenas do 

contexto estudado, mas, das juventudes brasileiras em geral, apesar da evidente mudança 

histórica sobre a questão de gênero no Brasil, “ainda restam diferenças grandes no grau de 

aceitação social da sexualidade juvenil, sobretudo no que diz respeito a expectativas de 

comportamento ligado ao gênero. Considerando todo o grupo etário, de 15 a 24 anos, a 
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porcentagem de moças que se declaram virgens é o dobro daquela dos rapazes: 34% e 16%, 

respectivamente” (ABRAMO, 2008, p. 48-49).  

Além disso, as relações afetivas na sociedade contemporânea estão cada vez mais 

fragilizadas dado que, cada vez mais, as pessoas estão fechadas no seu próprio mundo, 

cercadas pela individualização e pela competitividade, apesar de viverem em “tempos de 

globalização”. Além do mais, na maioria dos casos das jovens existe uma tendência a 

dependência financeira em relação à figura masculina no que diz respeito ao provimento de 

sua própria sobrevivência. Assim, o futuro passa a ser condicionado a um casamento bem 

sucedido, daí a grande preocupação. 

As preocupações dos jovens com a família transitam em torno da inquietação quanto 

à garantia da sobrevivência da família que constituíram já que são casados. Deste modo, 

oferecer o bem estar à família é sinônimo de realização pessoal. Diferentemente dos jovens 

solteiros, a preocupação fundamental é adquirir coisas materiais que lhes trarão a realização 

pessoal, tais como carro, moto, casa etc, através de um trabalho estável que lhes garantam 

uma renda fixa.   

Essas preocupações dos jovens solteiros e casados redundam na discussão sobre a 

permanência no campo ou migração para a cidade, sendo este um foco da atenção nos estudos 

realizados sobre a temática da juventude do campo, destacando-se os “desejo dos jovens de 

permanecerem ou não no campo e as condições de realização desses desejos e de suas 

aspirações profissionais” (CARNEIRO, 2008, p. 247).  

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). 
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 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 são 

questões levantadas por Wanderley (2007) na pesquisa realizada com jovens do campo 

nordestino de três municípios pernambucanos (Glória do Goitá, Orobó e Ibimirim). O estudo 

buscou saber sobre quem são, onde vivem, como vivem, o que pensam e como projetam seu 

futuro. Assim,  

 

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 teofilandenses, participantes desta pesquisa, levam a 

identificação da desvalorização do trabalho na agricultura expressa pela baixa remuneração, 

como mostra JE3: “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, 
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também é apontada nas falas dos jovens como fatores do não planejamento do futuro a partir 

da produção na agricultura familiar. JM4 enfatiza também esta realidade. 

Eu gosto de morar na roça, mas só que, sei lá, véio, me acostumei na cidade, 
assim... trabalhando fora. Agente todo dia tem o seu dinheirinho assim no 
mole... quando chega aqui tem que dar bastante duro pra poder não chegar 
nem a metade do que a gente ganha fora. Aqui você trabalha um mês, pra 
fazer R$200,00 tem que se esforçar, ainda não faz. Lá fora só em quinze 
dias, brincando, você ganha duzentos ou mais. Não é isso? Agora perdi o 
gosto de ficar sempre aqui. Eu já tou até azoado de ficar aqui, já tou doido 
pra ir embora, sair daqui. Eu tou aqui não sei por quê. Só esperar o meu 
seguro sair pra eu poder zanzar de novo (JM4).  

 

 Na fala de JE2, jovem do sexo feminino, também podemos notar a “fuga” do 

trabalho na agricultura, devido à ausência de uma renda fixa nesta atividade: “Eu gosto assim 

de plantar, arrancar não, mas gosto mais de trabalhar em casa de família, porque casa de 

família vai ganhar dinheiro e na roça não. Porque na rua a pessoa fica o tanto que a pessoa 

quer e na roça é só aquele tempo, de ano em ano” (JE2). Para esta jovem é preferível o 

trabalho doméstico ao trabalho esporádico na agricultura, pois, embora a remuneração seja 

baixa, assegura-lhe uma renda. 

 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. Como diz JP1, “O que tem de ruim é porque é muito 

quieto, não tem muito, assim, pessoas pra conversar, não tem muito lugar pra sair, por aqui 

mesmo. O lado bom é que eu moro mais pai e mãe e eles são bons pra mim”. 

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 à 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. 

Eu gosto assim de morar aqui, o ar é diferente... mas, é assim... tipo... umas 
coisas tem aqui na zona rural e na cidade já não tem, tipo assim, no caso, a 
gente adoece, aí tem que procurar a cidade, né? O que mais a gente pensa é 
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isso, de morar na zona rural. Quando a gente mora na cidade já tá perto de 
um hospital, né? E aí a coisa é mais fácil, mas na zona rural é melhor (JM2).  

 

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 do processo de migração; são elementos de insatisfação, 

mas que não inviabilizam a construção de projetos de permanência. Na verdade, os projetos 

de permanência no campo estão baseados em três elementos principais: preferência por um 

lugar sossegado, possibilidade de produzir o próprio alimento e, principalmente, proximidade 

da família e dos amigos, sendo este último muito citado nas falas dos (as) jovens.  

Para JM1, “na cidade muitas vezes acontece muitas violências e na roça é mais 

tranquilo, mais sossegado. Deu de noite, a gente se deita e fica com as portas abertas até mais 

tarde, e na rua, não; deu de noite você tem que se fechar e ficar dentro de casa, né, e aqui na 

roça você fica sossegado” (JE1). Além do sossego e da tranquilidade, surgiram referências 

também relacionadas ao campo como ambiente natural, saudável e expressões mais 

romantizadas do lugar, tais como “lugar sadio, mais natural, muito mais gostoso de se viver” 

(JA4), e, “aqui é a melhor opção porque imagine você acordar, solzão, ar fresco, não tem 

muito movimento de carro, avião, nada disso. Só tranquilidade, é legal demais” (JA5). Esta 

forma de ver o campo, muitas vezes, se dá pela influência da “própria valorização urbana do 

campo como ‘lugar saudável’, ‘tranquilo’, ‘sem violência’, os jovens começam a manifestar o 

desejo de permanecer na localidade de origem desde que ocupados em outras atividades que 

não a agrícola (CARNEIRO, p. 253, 2008).  

A possibilidade de produzir o próprio alimento no campo é apontada por JM2 como 

redução de custo de vida em relação à cidade: “Você pode trabalhar na roça, criar muitas 

coisas como ovelha, galinha... Já morar na rua, aí já tem que ser tudo comprado e aqui não, no 

inverno você planta, né? A vantagem é essa”. Na verdade, nas falas dos (as) jovens não é  

mencionada a importância do alimento produzido na própria terra, por ser saudável e livre de 

agrotóxicos, mas sim, pelo baixo custo na produção dos alimentos.  

 

Na roça, se você plantar uma coisa você tem e na cidade não, você tem que 
comprar tudo. Já na roça, se você plantar, você come. É bom na roça. Eu 
acho. Não acho ruim não. Eu prefiro na roça porque o que der você come e 
na rua você tem que comprar. Às vezes, você não tem nem dinheiro pra 
comprar e na roça é melhor, eu acho (JA2).  
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Por fim, as relações afetivas com o lugar, a família e os amigos configuram-se como 

fator de extrema relevância para a compreensão do desejo que alimenta os projetos de 

permanência (futuros, para os migrantes, e presentes, para os que vivem no campo) dos jovens 

das comunidades investigadas de Teofilândia/BA, já que a maioria deles não está inserida 

produtivamente na atividade que caracteriza a sobrevivência no campo, que é a agricultura 

(nem mesmo a pecuária), e nem mesmo possuem planos de futuro profissionais nesta área. 

 

Considerações finais 

 

Podemos constatar que muitos aspectos da vida dos jovens das comunidades 

pesquisadas estão relacionados a um contexto socioeconômico mais amplo no qual estão 

inseridos os jovens brasileiros da classe trabalhadora em geral (não só do campo como 

também urbanos, negros, índios, etc.), particularmente no que diz respeito aos desafios ao 

acesso e permanência escolar, decorrentes, muitas vezes, de circunstâncias que levam a 

antecipação de responsabilidades da vida adulta (trabalho, casamento, gravidez). 

A escolarização apresenta-se como perspectiva de melhoria 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). Por isso, as incertezas no que se referem as “escolhas” profissionais e educacionais 

dos jovens, muitas vezes, se dão por contingências definidas pelo contexto sócio-cultural. 

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 os jovens desejarem 

permanecer, porém este sentimento não é suficiente para a garantia da permanência, frente a 

visível carência de políticas públicas nas comunidades onde moram.  

  Por isso, o laço de afetividade com o lugar/campo e com as pessoas que nele habitam 

possui forte relação no desejo de permanecer, mesmo sendo uma “opção” por uma vida 

difícil, já que falta o fundamental para a sobrevivência que é o trabalho, (vale dizer, fator 

principal da migração), além de lazer, atendimento à saúde, acesso à educação, dentre outros. 

Porém, vale ressaltar que essa relação afetiva é insuficiente à garantia da permanência dos 

jovens no campo, frente à visível carência de políticas públicas nas comunidades onde 

moram. 
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