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RESUMO: a migração nordestina para os grandes centros urbanos das regiões norte e sul do 

Brasil tem tomado novos rumos e destinos, indo para o interior do país, onde o desenvolvimento 

de diversas atividades econômicas, como o caso do agronegócio, tem atraído cada vez mais 

pessoas da região nordeste. Neste contexto, a presente pesquisa visa conhecer parte da nova 

realidade migratória para o interior, assim como suas motivações. Tem-se como estudo de caso o 

município de Campos Altos, localizado na região do Alto Paranaíba do Estado de Minas Gerais, 

com economia predominantemente agropecuária. Foram ouvidos 30 indivíduos oriundos da região 

nordeste do Brasil, sendo constatado que o movimento migratório continua diretamente associado 

à falta de oportunidades de trabalho e, consequentemente, de melhores condições de reprodução 

da vida cotidiana. 

PALAVRAS-CHAVE: migração, trabalho, nordestino, agronegócio, Campos Altos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1970 existe, no Brasil, um grande movimento migratório partindo do 

nordeste para outras regiões do país. Os fatores para este movimento são variados, mas os que 

mais se destacam estão relacionados às condições socioeconômicas e à falta de oportunidades 

de trabalho. Isto faz com que uma parcela da população, sobretudo os homens, se desloque por 

certo período de tempo para conseguir sustento para as suas famílias, fenômeno conhecido como 

migração temporária.  

Martins (1988) classifica a migração temporária em cíclica e não-cíclica. A primeira pode 

ser subdividida em dois tipos: a que se dá em função dos ciclos agrícolas dos destinos – como o 

corte de cana ou a colheita do café, e a que se dá em função dos ciclos agrícolas dos locais de 

origem dos imigrantes temporários – é o caso dos pequenos produtores que nos períodos de 
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estiagem e/ou entressafra buscam novas ocupações para aumentar a renda. Já a migração não-

cíclica se dá a partir da necessidade de mão de obra para o emprego em grandes 

empreendimentos, como a construção de barragens. Nas palavras do autor: 

[...] há claramente três modalidades de migrações temporárias. De um lado, as 
migrações cíclicas, com seu tempo certo de saída e retorno, com ritmo definido, e 
que são as migrações temporárias propriamente ditas. Geralmente, essas 
migrações combinam ciclos agrícolas distintos. [...] Uma segunda modalidade de 
migração temporária é regulada pelo calendário agrícola da lavoura do próprio 
migrante, no lugar de origem. [...] Finalmente, há as migrações dominadas pelo 
ritmo irregular das grandes obras, públicas ou privadas, como a construção de 
barragens e estradas. [...] Resumindo, temos migrações cíclicas e migrações não-
cíclicas. As condições e os efeitos sociais de cada uma dessas modalidades são 
diferentes entre si e envolvem concepções diferentes do que é temporário e do 
que é migração temporária. (MARTINS, 1988, p. 49) 
 

As migrações – tanto temporárias quanto definitivas – mobilizam uma série de 

consequências para os locais de destino. Normalmente, os sujeitos que buscam trabalho 

temporário partem para regiões onde se predomina a agricultura, como o cultivo do café e da cana 

de açúcar, produções cujas quais, apesar da mecanização, ainda necessitam de grande número 

de mão de obra. 

Destaca-se que o desenvolvimento do agronegócio no Brasil tem influenciado diretamente 

na movimentação migratória do nordestino para outras regiões do país. A força econômica deste 

setor da economia, além de trazer desenvolvimento para algumas regiões brasileiras, traz consigo 

pessoas com formas e culturas diferentes que influenciam diretamente os destinos migratórios.  

O município de Campos Altos, localizado na bacia do Rio Araguari, em Minas Gerais 

(figura 1), é hoje um grande produtor agrícola, com uma economia cafeeira muito forte e que tem 

atraído cada vez mais pessoas para suas lavouras, principalmente no período da colheita. Sua 

topografia íngreme e descontinuada contribui para a contratação de mão de obra braçal em 

virtude da dificuldade da mecanização. Tal característica abre caminho e atrai o fluxo migratório 

dos trabalhadores nordestinos para o destino. 
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Figura 1: Localização do município de Campos Altos (no canto direito) a partir da Bacia do Rio 

Araguari-MG (2010) 

 

Fonte: ROSENDO; ROSA, 2012 

 

Para se compreender melhor os motivos da migração nordestina, passa-se 

necessariamente pela investigação e entendimento dos motivos que levaram a tal movimento. 

Diante disso, o presente trabalho aborda a questão da importância econômica do agronegócio nos 

últimos anos, fator que contribuiu para o desenvolvimento do município de Campos Altos e que 

atraiu o fluxo migratório nordestino em um pequeno espaço de tempo, sendo que muitos desses 

imigrantes fixaram residência neste local.  

 

2. O AGRONEGÓCIO E O BRASIL 

 

Num contexto de abertura e busca de novos mercados, um dos setores mais beneficiados 

com certeza foi justamente o agronegócio visto a nossa forte tendência à agricultura e pecuária. 

Os últimos anos, com a desvalorização do real frente às outras moedas como dólar, libra esterlina 

e o euro, propiciaram que os produtos aqui produzidos se tornassem altamente competitivos no 

mercado externo, o que fez com que o agronegócio se tornasse o maior responsável pelo 

crescimento de nossa balança comercial. (SECCO, 2003) 
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Entretanto, o fortalecimento de nossa moeda frente às moedas dos países importadores 

tem trazido prejuízos aos agricultores e pecuaristas, diminuindo suas margens de lucro de forma 

considerável. (NEUTZLING e PALMEIRA, 2007) 

A abertura de mercado iniciada nos anos 90 trouxe para a indústria brasileira uma série de 

desafios com relação à qualidade dos produtos aqui produzidos e também com relação aos 

preços externos serem mais competitivos. Porém, trouxe também novas perspectivas com relação 

às novas tecnologias de produção, à busca de qualificação da produção para melhorar a 

competitividade interna e externa, entre tantas outras. (BAYER, 2002) 

Neste arrasto de melhoria de produção e qualidade dos nossos produtos pelo setor 

industrial, veio também outro setor que atuava de forma lenta e sem utilização de tecnologias 

adequadas para o seu desenvolvimento de forma consistente e definitiva: o campo. (COELHO, 

2005) 

Entendia-se que somente a mecanização do campo ocorrida com maior ênfase nos 

meados dos anos 70 e 80 – que teve como consequência o grande êxodo rural da população do 

campo para as grandes cidades –, seria o suficiente para o desenvolvimento da agricultura no 

Brasil. Entretanto, após alguns anos observou-se que a agricultura e a pecuária, para se tornarem 

eficazes e competitivas, deveriam lançar mão de outros recursos tecnológicos para alcançarem os 

lucros desejados pelos produtores (BALSAN, 2006). 

Segundo Araujo (2003) com a crescente utilização de tecnologia e ampliação de visão dos 

produtores rurais em relação aos métodos de produção a serem utilizados foi se criando uma 

nova forma de administração no campo, o que elevou este espaço em termos de importância 

econômica para o país. Desta forma, surge o agronegócio, que foi definido da seguinte maneira 

pelos professores da Universidade de Harvard, Davis e Goldberg em 1957:  

[...] o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação 
dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades 
agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos 
agropecuários ‘in natura’ ou industrializados. (DAVIS; GOLDBERG, 1957, apud 
ARAÚJO, 2003, p. 16). 

 

A produção agrícola e pecuária é fator primordial na economia de qualquer país, não 

somente pela necessidade de alimentação do ser humano, mas pelo valor comercial que estes 

produtos apresentam. Por estes e vários outros fatores é que o campo tem merecido a devida 

atenção não somente dos produtores rurais, ou melhor, dos empresários rurais, quanto do setor 

empresarial, acadêmico e governamental, tendo isto ocorrido no Brasil pelo seu alto grau de 

importância econômica na nossa balança de exportações. (SECCO, 2003) 

Alguns aspectos conceituais do agronegócio são destacados por Batalha (2005, p. 10): 

As atividades econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, ligadas à produção, à 
transformação, à distribuição e ao consumo de produtos de origem vegetal e 
animal, têm merecido, ao longo do tempo, atenção destacada das comunidades 
acadêmicas, governamental e empresarial. A origem dessa atenção está ligada, 
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fundamentalmente, ao papel que esses produtos, especialmente os alimentares, 
ocupam em qualquer grupo social. Além do aspecto mais imediato, que é a sua 
ingestão para a manutenção da vida, os alimentos estão ligados a fatores 
sociológicos, antropológicos e psicológicos que conferem valores 
comportamentais e identidade cultural a uma população. Também não se deve 
perder de vista os aspectos econômicos ligados a estas atividades relacionadas à 
obtenção, à transformação, à distribuição e ao consumo de produtos 
agropecuários, que estão entre os mais importantes da economia. Assim, não é 
demais relembrar que a alimentação, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, foi e sempre será uma das preocupações centrais de qualquer 
agrupamento humano. (BATALHA, 2005, p. 10) 
 

Portanto, para Batalha (2005) o agronegócio está ligado a vários fatores sociais e setores 

econômicos. A sua manutenção é de vital importância para a sustentação de qualquer economia 

ou sociedade.  

Coelho (2005) afirma que, além da importância econômica na geração de divisas internas 

e externas, a manutenção do agronegócio no Brasil contribui para a geração de empregos e a 

produção de alimentos em quantidade suficiente para atender a demanda local e também de 

exportação. 

Outro aspecto relevante diz respeito à evolução do agronegócio e às suas crescentes 

exigências com relação à capacitação dos profissionais que nele estão ou pretendem se inserir. A 

velha forma de administração do negócio rural – em que se valia de mitos com relação ao tempo e 

aos cálculos de custo em um pequeno caderno de apontamentos – não são aceitos nessa “nova” 

forma de pensar, trabalhar e administrar os negócios no campo, pois o agronegócio tem como 

base de sustentação a excelência da qualidade das informações para o melhoramento dos 

produtos, tanto em qualidade quanto em quantidade. (SECCO, 2003) 

Os profissionais ligados ao agronegócio devem ser muito bem preparados e o mercado 

exige isto. O artigo “Safra de Empregos” da revista Dinheiro Rural (07/2006) dá a tônica destes 

novos profissionais do campo; “[...] os especialistas em recrutamento são unânimes; vai faltar 

gente qualificada no agronegócio. Isso significa que bons profissionais serão disputados a tapa e 

gente de áreas correlatas poderá migrar para empresas rurais”. 

O agronegócio influi praticamente em todos os ramos da economia e por isso mesmo se 

justifica a importância de analisar a sua importância para os brasileiros. 

 

3. A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NO BRASIL 

 

O desenvolvimento e manutenção da sociedade se devem, em parte, ao trabalho do 

homem do campo que é responsável pela produção de alimentos para os grandes centros 

urbanos. No início das primeiras civilizações os homens viviam num sistema de extrativismo dos 

recursos naturais. Mantinham-se da caça, pesca e de alimentos que a natureza fornecia em 

abundância por determinados períodos. De tempos em tempos, a escassez dos alimentos fazia 
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com que os grupos se deslocassem para outras áreas em busca de gêneros alimentícios. Tratava-

se de sociedades nômades que tinham como norma de permanência em determinado lugar a 

disponibilidade de alimentos para os seus indivíduos. (BATALHA, 2005) 

Entretanto, de acordo com Araújo (2003), as sociedades foram ao mesmo tempo 

crescendo e evoluindo, dificultando o deslocamento e o homem percebeu que havia outras formas 

de se obter alimento além do extrativismo natural. O mesmo autor ainda descobriu que a semente 

das árvores que lhe forneciam parte do seu alimento poderiam se reproduzir se fossem plantadas 

e que alguns animais poderiam ser criados em cativeiro, proporcionando para ele condições de 

alimentação e sobrevivência sem a necessidade de se deslocar de um local para o outro. 

No início das civilizações, os homens viviam em bandos, nômades de acordo com a 

disponibilidade de alimento que a natureza espontaneamente lhes oferecia. Dependiam da coleta 

de alimentos silvestres, da caça e da pesca. Não havia cultivo, criações domésticas, 

armazenagem e tampouco trocas de mercadorias entre bandos. Assim, passavam por períodos 

de fartura e carestia. Em cada local em que um bando se instalava, a coleta, a caça e a pesca, 

fáceis no início, ficavam cada vez mais difíceis e distantes, até um momento em que as 

dificuldades para a obtenção de alimentos se tornavam tão grandes que os obrigavam a mudar de 

lugar, sem fixação de longo prazo. (ARAÚJO, 2003) 

Nesta fase de desenvolvimento da humanidade tem-se o início da agropecuária que 

evoluirá da fase de subsistência para a agropecuária comercial, cuja qual encontramos nos dias 

de hoje e que faz parte do agronegócio. 

De acordo com Vedovolto (et. al., 2007), o agronegócio abrange: a) as atividades de 

pesquisa; b) de fornecimento de máquinas; c) insumos e serviços para a propriedade rural; d) 

atividades de produção dentro da empresa rural e aquelas ligadas às indústrias de processamento 

de alimentos e matérias primas rurais, e ) a distribuição do produto rural transformado, até o 

consumidor final.  

O agronegócio no mundo moderno e globalizado vem crescendo cada vez mais de forma 

intensiva e especializada, tanto nos países desenvolvidos como em grande parte dos que se 

encontram em desenvolvimento. O Brasil dos contrastes entre a era da enxada e da tração animal 

e a modernização não foge ao contexto dos desafios dessa modernidade e se depara, no 

presente, com a instrumentação, a automação e a mecanização agrícola. (EMBRAPA, 2003) 

É importante destacar que o crescimento do agronegócio poderia ter sido muito maior se 

não ocorressem, por parte dos países mais ricos, medidas protecionistas para garantir a produção 

local. A intervenção do Estado alterou, em grande medida, o desenvolvimento do agronegócio no 

mundo, prejudicando principalmente os países menos industrializados e que dependem da 

agricultura para manter suas economias. (COELHO, 2005). 
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O processo de intervenção do Estado na agricultura foi bem mais complexo, uma vez que 

ocorreu em alta escala, de maneira mais ampla e persistente que em outros setores, tanto nos 

países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Nos primeiros, ele se deu na forma 

de transferências ou subsídios para proteger o setor contra oscilações nos preços e na renda 

(geralmente dentro da ótica da segurança alimentar e do principio da paridade), com fortes 

tendências a se perpetuar. Nos demais, aconteceu via taxação, confisco cambial, etc., para extrair 

os excedentes necessários ao financiamento do processo de desenvolvimento. (BATALHA, 2005) 

É necessário que se crie políticas sérias e definitivas para o setor de forma que o pequeno 

produtor tenha segurança para fazer um investimento de longo prazo com perspectivas seguras 

de lucratividade, o que normalmente não ocorre no Brasil pela variação política e monetária de 

nosso mercado. Criaram-se políticas para vários setores da economia, entretanto o campo jamais 

teve a devida valorização nos meios políticos e econômicos do Brasil. Apesar das dificuldades, o 

agronegócio e seus investidores conseguiram alcançar números suficientemente convincentes 

para pressionar a classe política e econômica a o verem sob uma nova ótica: uma visão 

desenvolvimentista do mundo globalizado (RISCALA, 2012). 

De acordo com Secco (2003) os negócios ligados ao campo perderam importância 

econômica em todos os países que se desenvolveram. Isso ajudou a construir a crença de que o 

Brasil teria pouco a ganhar com o desenvolvimento de sua agricultura. Todos os esforços 

acabaram dirigidos para a construção do parque industrial. O campo não foi realmente levado a 

sério como alternativa econômica. As crenças do passado foram deixadas para trás. "Potências 

industriais como a França e os Estados Unidos também são potências agrícolas", observa o 

ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ele costuma lembrar que, quando o campo vai bem, 

toda a economia recebe benefícios. A indústria fabrica mais tratores, o comércio vende mais 

defensivos, e assim a roda da economia gira. 

A realidade apresentada pelo agronegócio dá a dimensão da sua importância para uma 

economia estabilizada e sustentável. Grande parte de tudo que se consome tem a sua origem no 

campo. É ignorância quando se afirma que precisamos do campo somente para nos alimentar. 

Várias matérias primas de outros produtos vêm do campo, entretanto ficam ocultas aos olhos dos 

leigos. Destaca-se que estes produtos primários geram outros produtos posteriormente e, 

consequentemente, o consumo daquele novo bem gera empregos. Para exemplificar basta 

analisarmos a seguinte questão: o entregador de cerveja teria emprego se no campo não se 

produzisse a cevada? (BATALHA, 2005).  

Observa-se, portanto, que o agronegócio influencia vários setores da cadeia de produção 

econômica. Por isso, a importância da exploração e de políticas bem definidas para o setor que 

não pode simplesmente depender das condições territoriais e climáticas para se desenvolver. 
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É evidente, entretanto, que o clima privilegiado, o solo fértil, a disponibilidade de água e a 

inigualável biodiversidade, além da mão-de-obra qualificada, dão ao Brasil uma condição singular 

para o desenvolvimento da agropecuária e de todas as demais atividades relacionadas ao 

agronegócio. O país é um dos poucos do mundo onde é possível plantar e criar animais em áreas 

temperadas e tropicais. Favorecida pela natureza, a agricultura brasileira pode obter até duas 

safras anuais de grãos, enquanto a pecuária se estende dos campos do Sul ao Pantanal de Mato 

Grosso, a maior planície inundável do planeta (VARGAS, 2007), alcançando, no final da década 

de 1990, o norte do país, abrangendo inclusive a região amazônica. 

Segundo Batalha (2005) o setor agrário no Brasil, além de fornecer alimento, é 

responsável por grande parte de fornecimento de matéria prima para fontes de energias 

alternativas ao petróleo. Pioneiro na implantação do álcool combustível para veículos 

automotores, o Brasil tem desenvolvido técnicas de obtenção de novos combustíveis extraídos de 

plantas que são facilmente cultiváveis em qualquer terreno e que serão alternativas para enfrentar 

a crescente escassez de recursos minerais no mundo para a obtenção de energia, principalmente 

com relação ao petróleo que, de acordo com os pesquisadores, com a crescente demanda terá 

esgotado suas reservas em torno de 40 anos. 

Portanto, a migração acontece como coadjuvante do avanço do agronegócio brasileiro. Os 

migrantes são atraídos pela sonhada prosperidade, se tornando parte dessa dinâmica de fluxos e 

de novas configurações territoriais e sociais.  

 

4. A MIGRAÇÃO NORDESTINA  

 

O movimento de migração é a movimentação de uma parcela da população de um lugar 

para o outro. Este movimento é histórico e precede à milhares de anos na história humana. É um 

ato secular de busca de novas oportunidades e de melhores condições de vida. “O ato de migrar é 

realizado há milhares de anos, sendo caracterizado como uma forma de mobilidade espacial da 

população. Migrar é trocar de país, região, estado, município ou até de domicílio”. (FRANCISCO, 

2012, online) 

Dentre os movimentos de migração ocorridos no Brasil nas últimas décadas destaca-se o 

êxodo rural, ocorrido a partir da década de 1970, época de profundas mudanças econômicas 

ocorridas no Brasil, especialmente no campo. A agricultura brasileira passou por grandes 

alterações estruturais neste período. As pequenas propriedades foram praticamente dizimadas 

pelos grandes latifúndios e as oportunidades de emprego no campo diminuíram sensivelmente 

com a maciça mecanização.  

Outro fator que influenciou diretamente o êxodo foi a pouca valorização do homem que se 

encontrava no campo. Não houve uma política de incentivos que dessem a ele condições de se 
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reproduzir nesse espaço. Os latifundiários passaram a ter condições de manterem sua produção 

utilizando a tecnologia de mecanização, diminuindo a demanda de mão de obra no campo.  

Tal cenário causou grandes transtornos para o país. A migração do campo para os 

grandes centros urbanos resultou no inchaço dos mesmos, uma vez que não estavam preparados 

para receber o enorme contingente de migrantes. Começam, nesta mesma época, a aparecer nas 

cidades as favelas, onde se estabeleceram as famílias marginalizadas, que não conseguiram ter 

seu espaço nas centralidades urbanas. Muitos desses sujeitos eram trabalhadores rurais que 

buscavam um futuro melhor e passaram a compor o que Karl Marx denominava como o “exército 

industrial de reserva”. Observa-se aí outra grave consequência: a divisão de renda é agravada, o 

que faz crescer no país o problema da desigualdade social. 

No campo, o homem vivia com dificuldade, mas conseguia ao menos seu próprio sustento 

e de sua família. Todavia, quando migra para a cidade e enfrenta o desemprego, ele não 

consegue sequer cumprir a tarefa elementar de alimentar seu núcleo familiar. Vive sem condições 

de se reproduzir e, consequentemente, sem dignidade.  

Os fatos históricos mostram claramente que, apesar de todas as mudanças ocorridas e 

das oportunidades perdidas, ainda se faz necessário no país, como condição para a eliminação da 

pobreza e de suporte essencial a um processo de redistribuição dinâmica da renda, um projeto de 

desenvolvimento rural apoiado na produção familiar. 

O quase desprezo à agricultura familiar criou no país um enorme contingente de 

marginalizados, de pessoas que não conseguiram se reproduzir com dignidade. Reúne, assim, um 

batalhão de excluídos do campo nos grandes centros urbanos. Nessa perspectiva, Lima (1999) 

aponta: 

Nos últimos trinta anos, a agricultura brasileira sofreu profundas transformações 
envolvendo os mais diversos aspectos: relações de trabalho, padrão tecnológico, 
distribuição espacial da produção, formação dos Complexos Agroindustriais e 
especialização da produção. No entanto, esse processo é chamado de 
"modernização conservadora", devido ao seu caráter socialmente excludente de 
concentração de terra, de renda e expulsão de mão-de-obra do campo, pela 
diminuição dos postos de trabalho, com a substituição do trabalhador rural pela 
máquina e por outras tecnologias (LIMA, 1999, online). 
 

O processo de migração campo-cidade – da forma como ocorreu no Brasil – é algo 

praticamente irreversível. Portanto, é fundamental desenvolver políticas que permitam às famílias 

que ainda se encontram no campo permanecerem neste lócus e obter dele seu sustento. 

De acordo com Buainain, Romeiro e Guanziroli (2003, p.317, apud LIMA, 2009, p. 7) 

[...] o êxodo rural configurou-se como êxodo de refugiados do campo, ao contrário 
do que ocorreu nos EUA e na Europa, onde os fatores de atração predominaram 
sobre os fatores de expulsão. As consequências socioeconômicas desse processo 
são conhecidas. Os que permaneceram no campo continuaram em situação 
precária, sem acesso ou com acesso limitado à terra, à educação e demais 
serviços de infraestrutura social e aos benefícios da política agrícola. (BUAINAIN, 
ROMEIRO e GUANZIROLI, 2003, p.317, apud LIMA, 2009, p. 7) 
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Por conseguinte, para a maior parte da grande massa da PEA (População 

Economicamente Ativa) rural no Brasil – cerca de 65% que se encontra ocupada em atividades 

agrícolas – a expansão, a partir dos anos 80, dos empregos rurais não-agrícolas vai representar 

não uma ampliação das oportunidades de emprego para os membros da família tornados 

supérfluos pelo progresso técnico, mas sim uma chance de sobrevivência, em geral precária, para 

produtores sem acesso ao progresso técnico, à terra suficiente, crédito, etc. Estudos sobre 

sistemas de produção familiares (FAO/INCRA) mostram que, quando os produtores familiares 

contam com o apoio suficiente, a tendência é de redução da importância das rendas obtidas fora 

da unidade familiar. (BUAINAIN, ROMEIRO, E GUANZIROLI, 2003) 

Um dos grandes problemas do Brasil é que se demorou a entender que o crescimento do 

setor agrícola de países mais desenvolvidos como: Estados Unidos, Japão e alguns países 

europeus se deu justamente com base na agricultura familiar. Consequência disso é que nestes 

países o desenvolvimento foi mais articulado e com um menor grau de exclusão em relação aos 

países onde historicamente predominaram os latifúndios. 

Observa-se que, num primeiro momento do movimento migratório (proveniente do êxodo 

rural brasileiro na década de 1970), não só de pessoas do campo, mas também dos nordestinos, 

se deu em direção aos grandes centros urbanos que ofereciam mais oportunidades de trabalho, 

como é o caso da cidade de São Paulo. Contudo, com o desenvolvimento de outras regiões e 

setores da economia, como o agronegócio antes citado, este movimento migratório nordestino tem 

se diversificado Brasil afora. Com isso, os pontos de migração têm sofrido profundas mudanças 

sociais, culturais e econômicas no sentido de poder absorver esta nova parcela populacional, 

como é o caso do município mineiro de Campos Altos.  

  

5. A PESQUISA DE CAMPO 

 

Na pesquisa realizada para o desenvolvimento deste artigo, procurou-se entender a 

migração nordestina para o município de Campos Altos – MG observando, sobretudo, as questões 

sociais e econômicas que propiciaram o deslocamento. Ela foi realizada com indivíduos que 

declararam não serem oriundos do município e que vieram de estados localizados no nordeste do 

país. Foram entrevistados 30 indivíduos nesta situação. A escolha dos entrevistados foi feita de 

forma aleatória no bairro Boa Esperança, onde há um grande número de migrantes nordestinos. 

Os resultados da investigação são apresentados a seguir.  
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Gráfico 1. Idade 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

O primeiro quesito da pesquisa foi com relação à idade dos imigrantes no município. 

Observou-se uma grande variabilidade neste ponto, mas é possível constatar que os mais jovens 

buscam novas oportunidades de trabalho e renda fora dos grandes centros urbanos. É por isso 

que metade dos entrevistados apresenta idade variável entre 18 a 25 anos. Já a parcela com mais 

de 30 anos representa apenas 13% do valor total da amostra. 

 

Gráfico 2. Gênero 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

Como já se imaginava, a grande maioria dos imigrantes são homens: 83%, sendo que as 

mulheres correspondem a somente 17% dos entrevistados. São várias as razões para estes 

números, mas podemos observar, sobretudo, que num primeiro momento são justamente os 

homens que se deslocam em busca de trabalho e melhores condições financeiras para retornar às 

suas cidades de origem a fim de dar sustento às suas famílias, ou até mesmo para buscar as 
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mesmas. Há também aqueles que são solteiros e sem vínculos nos seus lugares de origem e se 

estabelecem no destino de migração – nesse caso Campos Altos/MG – podendo ou não constituir 

novas famílias, como aponta os seguintes dados da pesquisa.  

 
Gráfico 3. Estado civil 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

Dos indivíduos entrevistados a maioria se declarou casados: 57%, enquanto 43% 

afirmaram-se solteiros. A relevância dos dados deste gráfico está em observar que a parcela de 

solteiros apresenta alto grau de possibilidade de permanência no município, sobretudo se 

constituírem família. Tal cenário reforçará a necessidade de melhoria nas prestações dos serviços 

públicos básicos a fim de absorver a nova parcela populacional migrante. Serviços como 

saneamento básico, e atendimento médico sofrerão pressão para expansão em função do novo 

contingente. 

 

Gráfico 4. Motivos da migração 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 
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Neste ponto da pesquisa foram oferecidas alternativas que indicam os motivos dos 

entrevistados em terem migrado para o município de Campos Altos – MG, independentemente do 

tempo de permanência. A grande maioria destacou a falta de oportunidades de trabalho nas suas 

regiões de origem como o principal motivo: 43%, seguida da seca com 17% das respostas.  

A seca – muitas vezes associada à fome – pode ser vinculada à falta de oportunidades de 

trabalho. Ambas se resumem na dificuldade de se reproduzir no lugar. Trata-se do maior problema 

enfrentado pelo migrante nordestino. Em busca de novas possibilidades e no aumento da renda 

familiar, ele se desloca. 

Este é um problema histórico social originado na própria colonização do país. Por exemplo, 

com o fim da escravidão, houve a substituição da mão de obra negra pela mão de obra de 

europeus que foram direcionados para as regiões consideradas mais promissoras, com terra 

aráveis em abundância e mais próximas aos grandes centros urbanos que se formavam naquela 

época e que estavam justamente entre o Rio de Janeiro e São Paulo.  

A entrada de novas culturas e formas de trabalho mais eficientes propiciou um rápido 

desenvolvimento destas regiões em detrimento da região nordeste e que pode ser considerada 

como o “berço” do nascimento do país, pois por lá é que iniciou a colonização portuguesa e a luta 

desta com outras nações para defender a sua posse.  

Um dado interessante observado durante a pesquisa é que 17% dos indivíduos não 

souberam responder de forma clara os motivos que os levaram a migrar para o município de 

Campos Altos – MG.  

 
Gráfico 5. Fixação de residência 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

Foi perguntado, ainda, se os entrevistados tinham residência fixa no município. Verificou-

se que 22% responderam positivamente, sendo que os demais, 78% se declararam apenas de 

passagem pelo período da colheita de café. Visto que parte dos imigrantes fixou residência no 
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município após alguns períodos de migração temporária – como alegado por alguns dos 

entrevistados – foi perguntado aos demais (que declararam estarem de passagem em função do 

período da colheita) se eles pretendiam futuramente fixar residência no município. A resposta está 

representada no gráfico 6: 

 
Gráfico 6. Intenção em fixar residência 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 
Dos entrevistados que declararam não terem residência fixa no município 35% 

confirmaram o desejo de futuramente se estabelecer definitivamente em Campos Altos. Sendo 

que além das oportunidades de trabalho, a saúde, habitação, segurança e educação são os 

principais fatores que determinam tal intenção. 

Finalizando a pesquisa foi apresentada aos entrevistados uma questão com a 

possibilidade de múltipla escolha. A pergunta buscava investigar, além da oportunidade de 

trabalho, quais os outros fatores sociais e econômicos que mais atraem os migrantes para o 

município de Campos Altos – MG. 

 
Gráfico 7. Outros fatores de atração 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 
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A saúde teve destaque com 33% das respostas, seguido pela habitação (27%), segurança 

(22%), e educação (18%). Vale ressaltar que estes pontos se apresentam de forma muito 

insatisfatória na grande parte do nordeste brasileiro, sendo fatores que determinam a escolha do 

destino de migração, sobretudo quando há intenção de permanência/instalação definitiva no 

destino. 

Observando os resultados obtidos nesse questionamento tem-se a nítida impressão de 

que a qualidade de vida é fator preponderante para a fixação do imigrante em determinado 

município ou região do país. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho podemos observar que os movimentos migratórios se dão em 

motivo de alguma necessidade do ser humano. Migrar não é uma viagem de um ponto ao outro 

sem motivo, mas está na necessidade de buscar novas oportunidades e melhor qualidade de vida 

de um grupo de pessoas ou de parte dele que, por algum motivo, passa por dificuldades num 

dado período da sua história. 

A migração nordestina que começou na década de 1970, atraída pelas oportunidades 

oferecidas pelos grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo, ainda hoje apresenta 

números bastante significativos, assim como o movimento contrário de retorno por aqueles que 

não conseguem emprego e novas oportunidades nas grandes cidades. Esta migração tem se 

diversificado quanto aos destinos, especialmente em razão das oportunidades de trabalho 

geradas em outras regiões do país, como é o caso do Centro-Oeste que muito tem crescido, 

impulsionado pela atividade do agronegócio, apresentando-se, assim, como um novo destino 

migratório.  

A necessidade de mão de obra braçal em determinados lugares neste setor, como em 

Campos Altos – MG, tem atraído pessoas com menos conhecimento e preparo formal, em razão 

das dificuldades e falta de oportunidades de qualificação nos seus lugares de origem.  

É interessante observar que durante o movimento migratório, muitos indivíduos vão fixando 

moradia em seus destinos, constituindo família e aproveitando das estruturas socioeconômicas 

para seu sustento e até para sua melhor qualificação, visando o ingresso em outros setores 

econômicos que tendem a ter maior remuneração. 

Dentro desta visão, podemos observar que para os destinos migratórios existe a 

necessidade de desenvolvimento de políticas econômicas e sociais que visem absorver e atender 

as necessidades básicas da nova parcela populacional imigrante. Isto impacta tanto de forma 

positiva, como também pode gerar problemas para o desenvolvimento local. Nessa perspectiva, 

um bom planejamento é fundamental para que os municípios receptores se estruturem e sejam 
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capazes de oferecer um espaço digno a toda a população, compreendendo tanto os autóctones, 

quanto os imigrantes.  
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