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RESUMO: A migração estudantil em Taiobeiras – MG é um recorte das migrações que ocorre no 

Norte de Minas. A busca por maiores oportunidades fazem com que estes jovens se retirem do seu 

lugar de origem, para lugares com maior desenvolvimento, principalmente nas áreas de ensino 

superior e de mercado de trabalho. Partindo da realidade vivenciada, surge a inquietação de 

compreender este processo migratório. Tendo como intenção, trazer a realidade dos jovens, para 

melhor compreensão destes. Assim o objetivo aqui é pensar o processo migratório dos jovens 

taiobeirenses, analisar as motivações, incentivos e interesses presentes nesta mobilidade social, 

observando a busca por melhor formação e capacitação para obter maiores oportunidades, refletindo 

sua satisfação com o lugar de origem, e suas expectativas e desejos em relação ao lugar de destino. 

Tendo desta forma um nível de satisfação considerável, sendo a vontade de retornar ou permanecer 

significativa para os jovens taiobeirenses, mas que tende a sair, pois não veem grandes oportunidades 

em ficar. Percebendo assim que os caminhos de ida são mais desejados que os caminhos de retorno, 

pois este último é visto como retrocesso diante o sistema social, envolvendo não só o lado financeiro, 

mas status e prestígios diante o mundo.  

 

Palavras-chave: migração estudantil; Taiobeiras - MG; Norte de Minas; Jovens.  

 

ABSTRACT: The student migration Taiobeiras - MG is an excerpt of migration that occurs in the 

Norte de Minas. The search for greater opportunities make these young people to withdraw from their 

place of origin to places with further development, especially in the areas of higher education and the 

labor market. Starting from the reality experienced in caring to understand this migration process 

arises. Having intended to bring the reality of young people to better understand these. So the goal 

here is to think migration process of young taiobeirenses, analyze the motivations, incentives and 

interests present in this social mobility, watching the search for better education and training for more 

opportunities, reflecting their satisfaction with the place of origin, and their expectations and desires in 

relation to the place of destination. Thus having a considerable level of satisfaction, with the desire to 

return to or remain significant for young taiobeirenses, but it tends to leave because they do not see 

great opportunities to stay. Realizing how paths are way more desirable than the return paths, as the 

latter is seen as backtracking on the social system, involving not only the financial side, but status and 

prestige on the world.  
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Dentro da definição da lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, dos Direitos e das 

Políticas Públicas de Juventude, que diz que são consideradas jovens as pessoas com idade 

entre 15 e 29 anos. Desta forma segundo o censo IBGE de 2010, o município de Taiobeiras – 

MG possuía neste período 7.754 jovens, correspondendo 25% dos seus habitantes. Mas não 

podemos definir a juventude apenas pela sua faixa etária. E devemos refletir que os 

contemplados pelo Estatuto da Juventude, onde menciona que os jovens gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e que todas as oportunidades e facilidades 

para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. 

 Definir o jovem no mundo contemporâneo é mencioná-lo como contradição, Pàmpols 

(2004, p.257) diz que: “A juventude é um Jano de dois rostos: uma ameaça de presentes 

obscuros e uma promessa de futuros radiantes.” Claro que tal comparação não se da apenas à 

juventude de hoje, sempre foi generalizada em qualquer período desta maneira, sendo posta 

como transformadora da sociedade, o que pode ser algo bom ou ruim.  

 Não devemos ter a juventude como menciona Brandão e Duarte (2004, p.8) com “a 

ideia de que á juventude cabe sempre o papel de renovação da ordem social é bastante 

limitada.” Isto é, não é a juventude total responsável pela transformação da sociedade, o que 

cabe pensar que a própria juventude é contida diante a sociedade. Os jovens são alvos da 

construção do sistema capitalista, e fazem parte do plano de difusão da globalização. Além de 

tudo na estratificação social, mesmo sendo sinônimo de inovação e mudança, algo bem visto 

pela nova ordem mundial, a juventude também é repreendida pelo sistema. Voltando a refletir 

nos dois lados postos sobre o jovem, o da ameaça e o do futuro.  

 Sendo assim os motivos da cobrança sobre a juventude no seu amadurecimento e na 

sua participação da sociedade em que vive, mas não meramente como críticos desta, e sim 

conscientes e conforme com as normas e valores estabelecidos. E quando se tornam mais 

críticos aos costumes, se torna a ameaça para o sistema social de sua sociedade.  

 Não entraremos diretamente no assunto do papel do jovem em conflito com a 

sociedade em que vive. Porém esta reflexão é exposta para poder relacionar a migração e a 

juventude. Sendo que a mobilidade social também se encontra em conflito diante o sistema 

social, cultural, político e econômico em todo mundo. E neste conflito a juventude tem papel 

marcante, onde dados da própria Organização das Nações Unidas – ONU em 2014 relata que 

30% dos migrantes por todo mundo, são jovens. E a própria organização ainda traz os 

migrantes jovens sendo os que mais entram em conflito com o processo migratório, 
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enfrentando além das dificuldades nas mudanças culturais e sociais, maior preconceito e 

violência diante a mudança vivida.  

 O migrante tem entre seus princípios de se encontrar em deslocamento, em busca de 

algo melhor. Diante os interesses deste processo, entende aqui como interesses comuns 

enquanto a juventude como todo, cabe mencionar os incentivos, que para Olson (1999, p.72) 

“os incentivos econômicos não são, com certeza, os únicos incentivos possíveis. As pessoas 

algumas vezes sentem-se motivadas também por um desejo de prestígio, respeito, amizade e 

outros objetivos de fundo social e psicológico.” Para os migrantes jovens que trataremos aqui, 

perceberemos as motivações que levaram para os que saíram do seu lugar de origem, e levam 

os que pretende sair. Apresento diversidades como menciona o autor, não sendo apenas no 

quesito econômico, mas também social e psicológico.  

  Os interesses são desta forma algo proposto a pensar e ser mencionado, pois segundo 

Habermas (1982, p. 220), “o interesse toma por objetivo o existir, eis que exprime uma 

relação do objeto que interessa para com nossa capacidade de desejar. O interesse pressupõe 

uma necessidade, ou então o interesse engendra uma necessidade.” Ou seja, a nossa existência 

parte dos nossos interesses, assim como as motivações que nos levam a querer algo, o 

interesse nos leva a buscar por algo que desejamos. Mesmo que a interferência da sociedade 

(família, escola, religião, etc.) seja relevante nas escolhas e decisões do indivíduo, os 

interesses deste faz parte da sua construção social.  

 Diante a mobilidade social dos jovens, os incentivos e interesses pessoais ou coletivos 

são fatores ligados. Os jovens taiobeirenses que buscam em outros lugares, melhor formação e 

capacitação, têm de modo geral incentivos econômicos como uma prioridade. Como a 

juventude de modo geral, que busca espaço no mercado de trabalho, onde cada vez parece 

mais complicado e hostil.  A exigência de melhor formação, além do cenário de reserva de 

vaga em aumento constante e do desemprego em todo mundo, sendo 12,6% de pessoas com 

menos de 25 anos, ou seja, 74 milhões de jovens desempregados em todo mundo, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, em dados de maio de 2013, são obstáculos que 

os jovens enfrentam diante ao sistema social imposto no mundo da globalização.  

 Taiobeiras localizado no Norte de Minas Gerais, como muitas cidades do país, 

foram graças às migrações sazonais dos tropeiros que surgiu o antigo Sitio Bom Jardim das 

Taiobeiras, que em 1953 foi emancipada, se tornando hoje o município de Taiobeiras. Desde a 

década de 1960 ganhou força a migração de muitos taiobeirenses, como em toda região norte 

mineira, relatado anteriormente. Locais no interior de São Paulo, Mato Grosso, cidades da 

Zona da Mata Mineira, e Triângulo Mineiro, para as grandes produções, de café e da cana-de-
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açúcar entre outras, foram destinos tomados por estes migrantes. Mas aqui focaremos na 

migração que vem sendo cada vez mais constante no município, a de jovens estudantes que 

antes mesmo da conclusão do ensino médio, saem de seu lugar de origem para outros lugares, 

na busca de melhor formação e capacitação para maiores oportunidades futuras.  Muitos 

acabam tendo como referência a cidade mais populosa do norte mineiro, Montes Claros; polo 

de saúde, mercado de trabalho, comércio é também a referência do ensino superior para os 

estudantes da mesorregião. Tendo como outro destino destes jovens estudantes a cidade de 

Salinas, sendo a referência do Alto Rio Pardo a partir do ensino técnico e superior. Desta 

forma surge a inquietação de compreender a migração estudantil no município, como forma 

de analisar também a realidade vivenciada, além dos fatos sociais ocorrentes neste processo. 

Migração no sertão e a juventude 

 A mobilidade social na mesorregião do norte de Minas Gerais está relacionada com a 

realidade do nordeste do Brasil. Mesmo estando localizado na região sudeste, o Norte de 

Minas tem características geográficas, culturais e sociais muito próximas do Nordeste. Região 

semiárida e de longos períodos de seca, onde a agricultura e pecuária é o meio de produção 

mais forte, e que a falta de investimento e de políticas públicas de valorização e garantia de 

maiores direitos, traz dentro da sociedade capitalista menos oportunidades, entre outros 

problemas enfrentados pela população norte mineira, reforçando as justificativas das 

migrações desta região.  

As migrações no norte de Minas Gerais fazem parte da história do 

povoamento e dos ciclos da região. O processo de formação da região, aliado 

à constituição e consolidação do latifúndio por meio da concentração de 

terras, consolidou o capitalismo rural, provocou a destruição de chapadas e 

matas do cerrado e a expropriação das populações nativas. Como resultado, 

houve intensa mecanização rural, grandes fluxos de migrantes rurais para as 

grandes e médias cidades do país e da própria região e a urbanização. 

(PAULA. 2013, p. 56) 

 

 Ao pensarmos a realidade das migrações do norte de minas trazemos à discussão de 

José de Souza Martins em obra A sociedade vista do abismo (2002), onde a análise de 

exclusão, pobreza e classe social é posta diante a realidade das migrações e seus problemas 

enfrentados. O autor traz reflexões que “na sociedade capitalista, a rigor, não pode haver 

exclusão; não pode existir sociedade capitalista baseado na exclusão”, ou seja, no capitalismo 

o importante é incluir, mas esta inclusão não quer significar que de fato os incluídos serão 

tratados da mesma forma, pois é a partir da inclusão que se exclui. 

O conceito de exclusão, se é que é um conceito, do modo como é utilizado, 

acaba desfigurando aquilo que vocês próprios fazem. É característico da 

sociedade capitalista, desde a sua origem, a exclusão, isto é, o 
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desenraizamento. É a própria da sociedade capitalista a tendência de destruir 

as relações sociais que não sejam relações capitalistas. (MARTINS. 2002, p. 

120) 

 

 Dentro dos conceitos neomarxismo, onde as migrações de pessoas de localidades 

dadas como atrasadas, partindo para localidades dadas como desenvolvidas para o 

capitalismo, é de grande importância a este sistema. A necessidade de incluir cada vez mais 

pessoas na sociedade capitalista é para se manter renovado. Os incentivos para migração no 

norte de minas, entre outros lugares taxados de atrasados, é uma mostra dessa inclusão no 

sistema capitalista.  

 O número de nordestinos e norte mineiros que deslocaram de seus lugares de origem 

para grandes polos na região sudeste principalmente, no período entre as décadas de 1930 e 

1950, marcado como grande passo de desenvolvimento econômico capitalista do país, com a 

expansão da industrialização e urbanização. A busca por emprego, educação e melhores 

condições de vida, incluíram grandes quantidades de pessoas no sistema capitalista.  

 Andrea de Paula (2013) traz grandes contribuidores dos deslocamentos do norte 

mineiro: “A proximidade dos estados de Minas Gerais e São Paulo, a conclusão da rodovia 

Rio-Bahia em 1949 – estrada que ficou conhecida pelos caminhões pau-de-arara – e os 

incentivos públicos para a migração, foram fatores determinantes.” O aumento da população 

da capital paulista e carioca, além da própria capital mineira, foram marcadas por incentivos e 

projetos públicos, como a construção do Distrito Federal. Brasília foi um dos principais 

centros de migrantes do nordeste e norte mineiro. Os candangos assim conhecidos foram 

fundamentais na construção de Brasília, os primeiros habitantes da capital brasileira, foram 

identificados com um substantivo negativo, de origem africana na identificação dos 

portugueses, onde os segundos eram para os primeiros, pessoas ruins, ordinárias.   

 As migrações dentro da própria região são muito comuns. Migrantes de pequenas 

cidades deslocam para as cidades mais próximas com maior porte urbano e industrial, nesta 

busca de melhores oportunidades. Os velhos problemas da sociedade capitalista do 

desemprego e má distribuição da renda e da propriedade, que atinge com grande pacto nas 

pequenas localidades, sendo fundamental na retirada dos indivíduos para os lugares 

prometidos, onde a imagem do desenvolvimento, do emprego, das melhores condições de 

vida de um modo geral é apresentável e tentadora.  

 Montes Claros é um grande exemplo de polo regional. Denominada como capital do 

norte de minas, a cidade teve grande fluxo de pessoas a partir de políticas públicas 

desenvolvimentistas com a industrialização da cidade, onde segundo França, Pereira, Soares e 
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Medeiros (2009) “até o final dos anos de 1980, Montes Claros era conhecida como uma 

cidade industrial, em função da quantidade de indústrias nela instaladas, através dos 

incentivos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.” Com isso o 

número populacional vem aumentando com os reflexos desse período, onde hoje podemos 

perceber com maior clareza os seus efeitos.  

 Segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 

Montes Claros tinha em 2010, 361.915 habitantes, já em 2013 a população estimada é á 

385.898 habitantes. O aumento significativo pode ser refletido a vários setores que faz desse 

município o quinto maior polo urbano do interior de Minas Gerais, sendo o centro do norte do 

Estado. 

Essa centralização exercida por Montes Claros pode ser explicada por sua 

localização numa região caracterizada por fraco dinamismo econômico e 

baixo nível de bem-estar-social, além do fato de estar distante de outros 

centros superiores na hierarquia urbana. [...] Dentre as principais relações de 

Montes Claros com os municípios de sua área de polarização, merecem 

destaque, por ordem de prioridade, os serviços de saúde, o comércio de 

veículos e peças automotivas, o comércio em geral, o ensino superior e o 

lazer. (LEITE; PEREIRA. 2008, p. 21) 

 

 Sendo a educação o objeto de analise neste trabalho, onde esta vem sendo um dos 

principais polos do município, sendo o grande polo da mesorregião. Montes Claros conta com 

vários polos de educação básica, tanto particular quanto pública, que fazem milhares de 

jovens se deslocarem para a maior cidade do Norte de Minas Gerais. Mas a educação superior 

é com certeza a mais significativa neste deslocamento, com vários faculdades particulares e 

duas universidades públicas em destaque, UNIMONTES (Universidade Estadual de Montes 

Claros) e uma extensão da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), além do IFNMG 

(Instituto Federal do Norte de Minas Gerais), com cursos técnicos e superiores.  

A trama social e espacial vinculada ao setor educacional cria, de forma cada 

vez mais contundente, uma reorganização do espaço regional, tendo Montes 

Claros como centro difusor do referido serviço. (LEITE; PEREIRA. 2008,  

p. 22) 

 

 Todos os dias, até mesmos nos finais de semana, graduandos e pós-graduandos 

frequentam as instituições de ensino superior em Montes Claros, muitos residem no próprio 

município, mas nem sempre tão próximo assim das universidades e das faculdades. Muito 

disso se deve da supervalorização imobiliária próxima dos polos de ensino, que têm altíssimos 

alugueis e de compra de casas e/ou terrenos. Outro motivo é a falta de moradias estudantis 

dentro das instituições de ensino, o que às vezes complicam a vinda de pessoas de outras 

localidades a residirem em Montes Claros. Assim ocorrem grandes deslocamentos dentro da 
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própria cidade, via transportes públicos, no caso lotação, veículos pessoais como carro, moto 

e bicicleta, e também veículos particulares como vans, micro-ônibus, táxi e moto táxis. Essa 

transportação cria em horários de entradas e saídas dos estudantes, engarrafamentos e 

transtornos no trânsito por toda a cidade, principalmente nas principais vias que se encontram 

as instituições de ensino.  

 Um número significativo de pessoas desloca de outros municípios do entorno de 

Montes Claros, todos os dias para estudarem, assim conhecida as migrações pendulares, que 

não só está relacionada com a questão dos estudantes, mas de trabalhadores, consumidores, 

enfermos e seus acompanhantes já citados anteriormente. Nem todos os municípios de origem 

que deslocam pessoas para Montes Claros são próximos. Porteirinha – MG, Januária – MG, 

Pirapora – MG e São Francisco – MG, são uma destas cidades que ficam em média duas 

horas de viagem de Montes Claros, enfrentando muitas vezes rodovias de grande tráfego de 

veículos, como a BR 251 e a BR 135, rodovias federais com grandes números de acidentes e 

precariedades. Outra situação enfrentada são os meios de transportes, onde algumas cidades 

possuem transportes específicos para estes estudantes, enquanto outros são transportes 

individuais dos estudantes, ou próprios ou pagos pela viagem. Essa migração vem ganhando 

maiores proporções graças às políticas públicas voltadas a inclusão do ensino superior.  

 Com o Novo Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) em 2009, facilitou para 

muitos conseguirem se inserir no ensino superior a partir do ProUni (Programa Universidade 

para Todos), do Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais) e o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), tudo isso com o custo 

mais baixo e até mesmo zero de pagamento das inscrições dos vestibulares, tendo o Sisu 

(Sistema de  Seleção Unificada) como facilitador. 

 O norte mineiro no período de 2009 a 2013 com estas reformas nas políticas 

educacionais de ensino superior teve aumento significativo. Quando observamos em Montes 

Claros o número da escolaridade da população de 25 anos ou mais em 2010 com curso 

superior completo segundo o Censo 2010 do IBGE, é de 13,3% um aumento já significativo 

comparado ao Censo 2000 que era de 6,9% de nível superior completo da escolaridade de 

população de 25 anos ou mais em 2000. A expectativa de um aumento mais significativo se 

da justamente com as políticas públicas educacionais. Segundo o Censo 2010, são 22,1% dos 

jovens de 18 a 24 anos que frequentam instituições de ensino superior, e 1,46% dos jovens de 

15 a 17 anos que estão frequentando cursos superiores. Com isso se cria uma expectativa de 

triplicar ou até mais, o número de pessoas com 25 anos ou mais com curso superior em 

Montes Claros, que acaba refletindo em toda região.  
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 Assim percebemos que a migração estudantil, tanto as migrações pendulares quanto as 

migrações sazonais está relacionada com a migração de jovens. Com políticas de inclusão em 

cursos superiores, com melhores condições a partir de assistências estudantis, de bolsas de 

iniciação cientificas e diversos estágios, vários jovens entre 18 á 24 anos, ou até mesmo antes 

de completarem os 18 anos, vêm conseguindo frequentarem e permanecerem nas 

universidades e faculdades por todo o país. Montes Claros é exemplo disso, apesar de 

algumas instituições não estarem ligadas diretamente com todos estes projetos e programas, 

mas pelo aumento de deslocamento de pessoas para esse polo de ensino superior, facilita para 

muitos morarem aqui, ou virem diariamente para estudarem.  

 

As migrações dos jovens no município de Taiobeiras/MG. 

Andorinhas novas 

que ensaiam seus voos 

baixos, porém intensos. 

Pitam abstrações no ar. 

Ensolaradas e felizes 

apesar de muitas nuvens 

agregam-se e vão. 

Tempo novo, novos dias.   

(Maria de Lourdes Pinheiro Andrade - Juventude) 

 

 O poema da professora de religião, Dona Lourdes assim conhecida, foi exposto em 

2013 em um concurso de poesias organizado pelo grupo Cineclube: Arte em Cena. Esse 

poema retrata muito da realidade de vários jovens em todos os lugares, como na cidade de 

Taiobeiras – MG, lugar de origem da poetisa que presenciou a ida de muitos dos seus alunos 

para outros lugares, além de filhos e netos. E ao compararmos os jovens como andorinhas nos 

levam a refletir o processo migratório desses pássaros.  

 Os jovens na busca por melhores condições deixam seu lugar de origem, para 

buscarem em outras regiões seus objetivos. Mas muitas vezes voltam para sua terra natal, ou 

para ficar depois de ter conseguido conquistar seus objetivos em outros lugares, ou apenas de 

passagem como as andorinhas, que sempre acaba tendo que se retira novamente.  

 Em O vôo das andorinhas: migração temporária no Brasil reflete esse processo 

migratório das aves comparadas com a realidade de muitos migrantes no país, que saem em 

determinados períodos do ano para outras regiões na busca de melhores oportunidades, e que 

pensa em um retorno para seu lugar de origem com uma vida melhor.  

Ser migrante temporário é viver tais contradições como duplicidade; é ser 

duas pessoas ao mesmo tempo, cada uma constituída por específicas relações 

sociais, historicamente definidas; é viver como presente e sonhar como 

ausente. É ser e não ser ao mesmo tempo; sair quando está chegando, voltar 
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quando está indo. É necessitar quando está saciado. É estar em dois lugares 

ao mesmo tempo, e não estar em nenhum. É, até mesmo, partir sempre e não 

chegar nunca. (MARTINS. 1986, p. 45) 

 

  O referido autor traz em seu trabalho a migração temporária de trabalhadores rurais e 

urbanos, além de camponeses, indígenas em diversas situações focando a retirada de lugar de 

origem para buscar em outros lugares as condições de trabalho, com o objetivo de melhor 

renda. Não é o foco direcionar a discussão sobre os diversos migrantes temporários referidos 

pelo autor, mas a partir da reflexão dele sobre as condições vividas pelo migrante temporário, 

levaremos a pensar sobre a migração jovem no Brasil, principalmente os que saem em buscas 

de melhores condições a partir da educação, que está relacionada esta busca com as melhores 

oportunidades no mercado de trabalho.    

Antes mesmo de completar os 15 anos (faixa que pelo estatuto não corresponde ao 

jovem), os jovens taiobeirenses em busca de uma melhor formação e escolaridade, mudam 

para outras cidades. A cidade de Salinas – MG é uma destas cidades, sendo vizinha de 

Taiobeiras – ficando a 45 km de distância – tendo como principal motivo desta mobilidade o 

Instituto Federal – a antiga Escola Agrotécnica de Salinas. É o destino de vários adolescentes 

e jovens do Alto Rio Pardo, até mesmo de outras microrregiões do Norte de Minas, e outras 

mesorregiões de Minas Gerais, como o Vale do Jequitionha, a partir dos 14 anos, para 

ingressar no ensino médio.  

 Montes Claros – MG também é outra cidade de destino dos jovens taiobeirenses. 

Mesmo estando na mesma região de Taiobeiras, é bem mais distante comparada a Salinas, são 

243 km tendo a BR – 251, de grande tráfego de veículos diários. Mesmo a longa distância é o 

maior ponto de referência de destino dos jovens taiobeirenses que migram para ingressar em 

um curso superior, além de cursinhos pré-vestibulares e a própria conclusão do ensino médio. 

A maior cidade do norte mineiro, sendo o polo da educação básica e superior, na área 

hospitalar, e de empregos na área de produção industrial, concentrando jovens de vários 

municípios, com o mesmo objetivo: ingressar em um curso superior, que muitas vezes não 

possui em sua cidade natal.  

 O recorte dessas duas cidades, destinatárias dos jovens de Taiobeiras, é o foco da 

pesquisa de campo realizada para compreensão desta migração, hipóteses que foram 

confirmados diante a pesquisa, sendo os dois lugares referência do destinatário da migração 

de estudantes entre 15 á 29 anos do município de Taiobeiras. Assim a partir de uma pesquisa 

quantitativa com estudantes do último ano do ensino médio, residentes no município de 

Taiobeiras, e pesquisa qualitativa, a partir de entrevista semiestruturada, com jovens em 
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processo de migração nos municípios mencionados. Aqui focaremos apenas a coleta a partir 

da entrevista com jovens já em mobilidade social, tendo como foco os destinos tomados de 

uma turma regressa do ensino médio no município.  

 

FIGURA 01 – Turma 3º03 do matutino de 2009 da Escola Estadual Oswaldo Lucas 

Mendes. 

 

Fonte: Convite de formatura das turmas de 2009 da Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes 

 

No dia 10 de dezembro de 2009, acontecia a formatura dos estudantes do terceiro ano 

do ensino médio, da Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes. Entre as oito turmas, quatro do 

matutino, e quatro do noturno, a turma da sala 03 do matutino (FIGURA 01) era uma destas 

turmas que concluíam ali uma etapa, o ensino básico, e assim foi selecionada como recorte, 

para compreensão do processo migratório dos estudantes de Taiobeiras – MG. A sua escolha 

se deve pela proximidade e vivência.  

Já se passaram cinco anos, onde muitos daqueles estudantes tomaram rumos 

diferentes, alguns até iguais, ou parecidos, em suas vidas. O que pode se dizer é que algo 

mudou. Para melhor ou pior, para mais ou menos, não se pode generalizar, mas se pode 

perceber que àqueles trinta e cinco jovens da sala 03 do “Colegião”, tomaram e ainda tomam 

seus destinos, isto é inevitável. Colocando aqui a experiência vivida, como um jovem 

taiobeirense em processo migratório a partir da busca de melhor formação.  
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 Hoje em Taiobeiras – MG residem quinze da turma de 2009. Entre estes, três 

retornaram para o município, depois da experiência de viver em outras cidades. Os demais 

permaneceram, no município desde o final do ensino médio, tomando diversos rumos. Alguns 

continuaram trabalhando na área que já atuava, outros começaram a trabalhar, abriram o 

próprio negócio, fizeram um curso técnico ou superior na própria cidade, casaram, tiveram 

filhos, enfim, foram construindo seus caminhos. Os vinte que tomaram seus destinos em 

outros lugares, e ainda permanecem nesta jornada, tomaram vários caminhos. Os lugares mais 

distantes de Taiobeiras foi o destino da minoria, o caso de apenas um em cada cidade fora do 

território mineiro, e fora do país. Em Belo Horizonte e Contagem foi o destino de três, 

enquanto a cidade mais próxima, Salinas, também foi destino de mais três. A maior 

concentração fora de Taiobeiras foi à cidade de maior referência na região do Norte de Minas, 

são onze residentes atualmente em Montes Claros.  

 O motivo destes que se retiraram de Taiobeiras, foram muitos. A maioria teve como 

destino certo o estudo, dos vinte, apenas quatro não ingressaram em alguma instituição de 

ensino superior, tendo como destino o casamento e/ou o mercado de trabalho. Boa parte dos 

que ingressaram em um curso superior, apenas estuda ou estagiam na área, alguns já vem 

inserindo no mercado de trabalho, criando uma independência financeira e estabilidade 

profissional. Nos próximos anos todos concluirão o curso que começou, e como os poucos 

que já formaram, terão como provável a permanência do local que hoje residem, ou até 

mesmo o deslocamento para outros lugares que não seja o seu de origem.  

 Mesmo quase metade residindo em Taiobeiras, à maioria dos jovens aqui 

mencionados, está fora do município. A possibilidade de retornar para a cidade natal é 

existente, porém mínimas a partir das expectativas futuras de cada um, que sabe que o retorno 

pode ser uma regressão, depois de passar anos se capacitando para melhores oportunidades. 

Desta forma foi proposta a pesquisa qualitativa, com uma entrevista semiestruturada á partir 

do assunto da experiência da migração para estas cidades, onde duas destes jovens foram 

entrevistadas entre os dias 07 e 08 de janeiro de 2014, no período de recesso das instituições 

de ensino, na cidade de Taiobeiras.  

A estudante do curso de Engenharia Florestal no Instituto Federal do Norte de Minas 

Gerais em Salinas, Priscila Ribeiro Moreira, reside desde 2011 na cidade vizinha de 

Taiobeiras. Acadêmica do curso de Engenharia Florestal saiu de casa com 18 anos, após ser 

aprovada pelo processo seletivo tradicional do IFNMG, no curso mencionado. A partir da 

entrevista Priscila relata sobre o curso e sua experiência na mudança para Salinas, fazendo 
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uma comparação entre o lugar que vive hoje, para Taiobeiras, seu lugar de origem, falando 

sua visão para o futuro, e suas expectativas.  

Gostei muito da área. É bem interessante mesmo apensar de ter aquele povo 

que fica machista, e que fica dizendo que a engenharia florestal é mais para 

homem. Na minha sala tem mais homem que mulher, mas não é uma 

diferença grande. Realmente a ida para campo é um pouco mais complicado 

para mulher, mas nada que seja impossível também não. Não sei dizer se era 

isso mesmo que eu queria. Que é a paixão da minha vida. Porque não 

comecei fazer estágio ainda, e acho que só sabemos saber o que queremos 

mesmo, lógico que tem as disciplinas e eu gosto muito e tal, mas só saberei 

se sou apaixonada, porque gostar eu gosto, mas apaixonada mesmo com o 

curso e a partir da prática. 

Salinas e Taiobeiras não tem muita diferença tirando o calor. Não tem. E ai 

tudo mundo ficava perguntando, “e ai Piu! Você está gostando de está 

morando lá em Salinas?” E eu falo assim, para falar verdade não vejo 

diferença. Igual eu falei, tirando o calor, não vejo diferença. Porque são 

cidades pequenas, em questão de agitação. A única diferença é que lá tem o 

Instituto (IFNMG), e aqui não tem, mas acho que é a mesma coisa daqui de 

Taiobeiras, e mais em questão de experiência porque, quando a gente vai 

morar fora, uma das coisas que eu mais falo é: eu não sabia fazer nada. 

Principalmente de comida, eu não sabia fazer nada. Aprendi fazer tudo lá 

fora, arroz, feijão, tudo lá fora.  

Eu não me achava uma pessoa sem juízo não, até hoje. Assim eu sempre fui 

de da satisfação mãe, quanto eu estou lá (Salinas), eu sempre dou satisfação 

mãe. E para mim assim eu não acho que teve tanta diferença, mas a gente 

acaba criando mais responsabilidade. Porque você tem lá, igual mesmo 

quando era eu que morava aqui, não era eu que preocupava com conta de 

água, luz. Agora lá não, é água, luz, internet, limpeza de casa. 

Quando eu morava com as outras meninas, não era eu que colocava ordem 

na casa. Só que agora eu sou a mais velha da casa que estou morando agora, 

que eu já mudei três vezes. Eu sou a mais velha e sinto mais a 

responsabilidade ainda.  

Em relação aos estudos, acho que eu aprendi muito nesses três anos. Não 

imaginava nunca que essa área de engenharia florestal englobava tanta coisa. 

É muito vasto mesmo, e mesmo que seu eu tiver dúvida se é isso que eu 

quero mesmo ou não, eu tenho “n” opções de campo que eu possa está 

atuando depois.  

Eu não sei, quando a gente forma, a gente não tem tanta opção. E eu penso 

assim, que quando a gente vai formando, a gente tem que, lógico que tem 

que ter um ideal, mas quando eu for formando eu não sei, porque o que for 

aparecer para mim, e for legal e compensar eu vou fazer. Mesmo que for 

mais longe, mas eu vou correr atrás, mas futuramente.  

Eu gosto muito de Taiobeiras sabe. Eu acho que gostaria de morar aqui, ou 

até mesmo em Salinas porque é perto de Taiobeiras. Poderia continuar em 

Salinas, mas não penso em morar em uma cidade maior não. Porque para 

mim eu preferia morar em Salinas ou Taiobeiras, porque uma é perto da 

outra.  (Entrevista cedida em janeiro de 2014) 

 

Anna Karoline Ferreira Silva, estudante do curso de Engenharia Civil da Faculdade 

Integradas do Norte de Minas – Funorte, mudou para Montes Claros, no inicio de 2010, logo 

após a conclusão do ensino médio com 18 anos de idade. Ingressou primeiro nos tradicionais 



13 
 

cursinhos pré-vestibular do município, que é destino de muitos jovens da região que sonha 

ingressar na universidade. Depois de seis meses, após passar no vestibular da Funorte, 

ingressou na faculdade no curso já mencionado. Relatou o que foi para ela essa mudança de 

lugares, seu tempo de adaptação em Montes Claros, sua escolha do curso que faz, e suas 

expectativas futuras, mencionando sua visão de um possível retorno a seu lugar de origem, 

Taiobeiras. 

Eu fui em busca de estudo que aqui (Taiobeiras) não oferece, O primeiro ano 

não foi nada fácil, porque eu era grudada na barra da saia de mamãe, porque 

nem na casa de colega eu não era de dormir. Esse negócio de morar fora, e 

ainda vem à morte de “vó”, um ano antes, que me fraquejou muito 

emocionalmente. E morar com pessoas que você não é acostumado, é outra 

vida, e outras pessoas, é outra rotina. Então isso me afetou bastante, foi um 

ano para eu me adaptar.  

A partir do momento que eu fui morar no lugar que era meu, com pessoas 

que eu tinha selecionado para morar foi melhor. Eu me adaptei melhor, eu 

passei a aceitar as coisas que Deus estava preparando para mim. Tipo se era 

para mim, surgiu um feriado da para ir, beleza, se não dá, beleza também. 

Depois de um ano melhorou, tanto que se eu estiver lá (Montes Claros), e 

não tiver como vim para cá (Taiobeiras), eu fico beleza. 

Eu terminei o terceiro ano, e fiquei seis meses fazendo cursinho, porque eu 

não tinha ideia do que eu queria realmente. Mas ai, papai já trabalha na área 

de construção civil. Eu tinha muita vontade de fazer arquitetura, pelo fato da 

área de desenho, de criação, essas coisas assim, de decoração que eu gosto 

muito. Mas ai Patrick (irmão), disse assim: “O Kaká, tudo que um arquiteto 

faz um engenheiro também faz, porque você não faz engenharia. Vai ser 

bom para você e vai ajudar papai.” Então eu falei assim, então “borá”. Mas 

tipo assim, a gente vai, e nunca tem certeza se é aquilo realmente que você 

quer, mas ai eu não me imagino fazendo outra coisa.  

Estou bastante preocupada, porque vai chegando um momento em que, tipo 

2015 está logo ali, já estou quase formando, e parece que não sei nada. Sei lá 

parece que a faculdade, por mais que eu estude, por mais que eu me esforce, 

parece que eu não sei nada. Então é buscar aprender de outra forma. Na 

prática, porque a faculdade não oferece.  

Eu espero, não sei se depois de assim recém-formada eu volte. Mas eu tenho 

vontade sim de voltar. Eu vejo que aqui (Taiobeiras) está superfaturado de 

engenheiro. Então todo mundo fala que tem espaço para todo mundo, mas 

não sei não, acho que aqui está superlotado. E quem tem seus clientes não 

vai mudar para alguém que está formando agora. Acho que tenho que ganhar 

um nomezinho lá fora para poder voltar para cá. Me estruturar, crescer, eu 

quero fazer uma pós também, não sei se fazer em Moc (Montes Claros), ou 

outro estado, não sei.  

Eu pretendo muito ir para Indaiatuba (interior de São Paulo), tenho muita 

vontade. Assim porque lá está em alta a engenharia, e não tem tanta 

concorrência, então acho lá melhor. A família, porque tenho família lá, é 

uma cidade muito gostosa para morar, é tranquila. È muito mais tranquila 

que Montes Claros, mil vezes, mais tranquila que Montes Claros, então eu 

pretendo ir para lá. (Entrevista cedida em janeiro de 2014) 

 

 As dúvidas e as incertezas dos rumos a se tomarem, são presentes no processo 

migratório de muitos jovens que saem de casa para realizar o seu objetivo de ingressar em um 
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curso superior, na busca de melhores opções de vida. O que não foge da realidade de Priscila 

e Anna Karollinne, as duas estudantes da área de engenharia não tinha certeza do que 

realmente queriam fazer após o ensino médio. Claro que a vontade e a influência de fazer um 

curso superior eram posto, mas que curso? Para onde vou, e como eu vou? Será isso mesmo 

que eu gosto? E o que será depois de formar? Indagações de quem saia do conforto de casa, 

para tomar suas próprias decisões, e mais responsabilidade como mencionada pela estudante 

de engenharia florestal. Que precisava sair, assim como dito pela estudante de engenharia 

civil, para buscar estudos, que não são oferecidos em Taiobeiras.  

 A adaptação de no novo lugar, longe da “barra da saia da mãe”, e sendo responsável 

pelas próprias contas, é algo que valoriza na maturidade e formação do individuo, mas 

também de grande impacto, já que as mudanças apresentam o lado bom e ruim. Para a 

residente em Salinas, a adaptação foi algo mais fácil, pois a cidade vizinha de Taiobeiras, tem 

aspectos parecidos, tirando o calor como mencionado, são cidades de rotinas semelhantes, 

além da proximidade que facilita ir e vir quando puder e quiser. Enquanto ao relato de Montes 

Claros, mesmo não tão distante, pois a uma certa facilidade de ir e vir, mas mesmo assim os 

impactos são maiores.  

Adaptar a outras pessoas, como a realidade das repúblicas e pensionatos, onde cada 

um com um modo diferente, com tradições e rituais na formação do que se pode chamar de lar 

são presentes, o que pode se tornar um grande conflito na adaptação e construção deste lar. 

Podemos perceber nos dois relatos que houve mudanças de moradias no lugar que residem 

hoje as duas estudantes, isto é algo comum, pois nem sempre esse conflito acaba se 

adaptando, onde alguém ou todos podem desvincular da moradia, e procurarem outros 

lugares, não só porque não deu exatamente certo o convívio com os moradores do lugar que 

saiu, mas também pelo próprio lugar em que se morava, ou por encontrar em outro lugar, ou 

em outras pessoas algo melhor.  

 Refletir o caminho tomado, e os caminhos a serem tomados depois da conclusão do 

ensino superior também apresenta duvidas e incertezas. O jogo das escolhas leva a outras 

escolhas, percebemos que mesmo tendo como expectativa o retorno da volta ao lugar de 

origem, pode ocorrer a retirada para outros lugares. É fácil perceber nas duas entrevistas que 

não é objetivo fixo a do retorno, mas sim a de melhores oportunidades, mesmo que estas não 

estejam tão próximas do lugar de origem, e nem mesmo do lugar que se encontra no 

momento. Não tendo problema assim em uma mudança ainda mais longe na busca de um 

melhor emprego, mas não só a questão de uma melhor renda, mas também de melhores 
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oportunidades em conseguir inserir no mercado de trabalho, em ter a chance de atuar na área 

que almeja, além de ter melhor qualidade de vida. 

 O desejo dos jovens que saíram de Taiobeiras é muito parecido no que se trata ao 

município. Querer um dia voltar é bem aceito por uma maioria, mas sabem que é um grande 

desafio um dia poder retornar. Principalmente em considerar que não existe mercado de 

trabalho suficiente para introduzir tantos jovens nas suas devidas áreas. Como mencionado 

por Anna Karolline, em relação a sua área, existe um mercado já saturado. O que leva a 

reflexão tanto dela, quanto a de Priscila, em aproveitar as oportunidades, mesmo que não seja 

em seu lugar de origem, buscar em outros lugares as chances de se inserir no mercado. 

Percebendo que o caminho de volta desejado por uma maioria, nem sempre é uma realidade, e 

que se devem aproveitar os destinos apresentados no jogo das escolhas, que podem oferecer 

em outros lugares melhores oportunidades. Assim o caminho de ida é sempre mais facilitado 

pelas oportunidades apresentadas, do que um possível caminho de volta, que encontra cada 

vez mais difícil, muito pela falta desta oportunidade.  

 Ao fim do curso superior, venho sendo questionado se pretendo retornar a Taiobeiras, 

mas como já mencionado, o caminho de retorno é difícil. O campo de atuação é quase 

inexistente, o que torna voltar para o lugar de origem um retrocesso. A ilusão de que fazer 

uma graduação abrirá todas as portas, é racionalizada a partir das dificuldades que é conseguir 

todos os seus objetivos. Como jovem migrante estudantil relato que o desejo de retornar é 

grande, mas maior ainda é as dificuldades de conseguir retornar. Sim os caminhos de ida são 

mais desejados do que os caminhos de retorno, mas isto se deve pelas dificuldades de retorno, 

e ter a ida como oportunidades e o retorno como retrocesso.  

 

Considerações finais. 

Os jovens estudantes de Taiobeiras no Norte de Minas Gerais são um recorte da 

realidade de vários jovens do Brasil, principalmente os que têm em sua origem lugares menos 

desenvolvidos diante da desigualdade econômica e social no país. São jovens que buscam 

melhores oportunidades de vida, incentivados pelo sistema social que os rodeiam, mas que 

buscam além dos interesses financeiros, status e aceitação social, sendo a retirada do lugar de 

origem uma visão de oportunidade do que não tem. Tendo em vista que os lugares 

denominados mais desenvolvidos, estas oportunidades serão obtidas, como: Montes Claros, 

referência no Norte de Minas; ou grandes capitais (Belo Horizonte e São Paulo); e até mesmo 

Salinas ao lado de Taiobeiras, onde juntas são referência do Alto Rio Pardo, se tornam para os 

jovens taiobeirenses, que buscam a partir de uma melhor qualificação, a oportunidade de 
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conquistar seus objetivos. E mesmo apresentando em sua maioria uma satisfação com seu 

lugar de origem, carregando em sua identidade o valor de ser de onde são. Os jovens 

taiobeirenses ainda veem que precisa de mais espaço para as novas gerações, pois não veem 

tantas oportunidades se continuarem no município.  

Ser um jovem taiobeirense nesse processo é estar diante da busca de uma vida melhor. 

Os caminhos a se tomar para isso, muitas vezes é sair do seu lugar de origem, o que faz da 

saída algo desejado, a partir das motivações e incentivos em torno desta decisão. E mesmo 

tendo sua origem como sua maior referência, não tem neste o que almejam, e por isso 

migram. Muitos com intenção de um dia retornar, mas ao contrário do caminho de ida, que 

tende a ser mais fácil, claro que nem todos têm a oportunidade de sair, pois as condições de se 

manter fora principalmente para estudar não são fáceis, o caminho de volta é dificultado, pois 

com melhor formação e capacitação, não veem espaço de atuação dentro do município, até 

mesmo nos lugares que residem, fazendo este caminho indesejado, pois é visto como 

negativo. Sendo assim os jovens tendem a buscar mais longe ainda de seu lugar de origem, 

oportunidades diante o sistema social presente.  
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