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RESUMO: A migração é um fenômeno social presente na vida das famílias do sertão Norte- Mineiro 
como uma estratégia de reprodução social. Este processo modifica os modos de vida não somente de 
quem migra, mas também da família do migrante que fica a esperar. O objetivo da pesquisa é estudar o 
processo migratório vivido por mulheres do Sertão do Norte de Minas, buscando entender os reflexos 
que a migração temporária ocasiona na vida das mulheres que permanecem no local de origem 
esperando pelos migrantes. O universo de estudo é o Bairro Sagrada Família, localizado no município 
de São Francisco-MG, que constitui um espaço privilegiado na análise das dimensões da migração, 
por apresentar grande número de famílias de migrantes temporários e ter como um dos mecanismos de 
reprodução social das famílias a mobilidade espacial, como possibilidade de trabalho temporário. Para a 
construção deste trabalho adotamos a metodologia qualitativa; a pesquisa de campo, tendo as entrevistas 
como principal instrumento de coleta de dados, somadas a observação e análise. Este artigo vincula-se a 
uma pesquisa de iniciação científica e monográfica, compondo o Grupo de Estudos e Pesquisas do São 
Francisco- Opará, e visa contribuir para o conhecimento das relações familiares e dos aspectos sociais e 
culturais das populações tradicionais no Sertão do Norte de Minas, banhadas pelo rio São Francisco.
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INTRODUÇÃO

Indivíduos deslocando-se dentro de um espaço geográfico, seja de forma temporária ou definitiva é, de maneira 
geral, o que configura um deslocamento que pode se tornar o início do processo de migração. Diversos são os fatores que 
desencadeiam esse movimento, podendo ser de cunho econômico, cultural, político, entre outros.  Partimos da compreensão 
da migração enquanto um fato social presente na vida das famílias do sertão Norte- Mineiro como uma 
estratégia de reprodução social. O movimento de saída e retorno modifica não somente o indivíduo que 
migra, mas também a sua família que permanece no local de origem, pois a vida dos que ficam e dos que 
partem são elos de uma mesma corrente.

O objetivo da pesquisa é estudar o processo migratório vivido por mulheres do Sertão do Norte 
de Minas, buscando entender os reflexos que a migração temporária ocasiona na vida das mulheres que 
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permanecem no local de origem esperando pelos migrantes.

O trabalho envolve uma análise de abordagem antropológica, voltada para a investigação do 
processo migratório, tendo como protagonistas as mulheres que vivenciam esse processo. Para isso, 
utilizamos como ferramenta o trabalho de campo, tendo as entrevistas como principal instrumento de 
coleta de dados, somadas a observação e análise. Além disso, foi realizado um levantamento bibliográfico 
sobre o lócus da pesquisa a fim de obter conhecimento do assunto estudado.

Tendo como universo de estudo o Bairro Sagrada Família, localizado no município de São 
Francisco-MG, que consideramos um espaço privilegiado na análise das dimensões da migração, 
por apresentar grande número de famílias de migrantes temporários e ter como um dos mecanismos 
de reprodução social das famílias a mobilidade espacial, como possibilidade de trabalho temporário, 
algumas questões emergem: Qual a percepção que as mulheres têm do processo migratório? Como elas 
entendem as motivações dos que migram? Quais são os efeitos desse processo em suas vidas? Como é 
esperar por um migrante?

Este artigo vincula-se a uma pesquisa de iniciação científica e monográfica, compondo o Grupo 
de Estudos e Pesquisas do São Francisco- Opará, e visa contribuir para o conhecimento das relações 
familiares e dos aspectos sociais e culturais das populações tradicionais no Sertão do Norte de Minas, 
banhadas pelo rio São Francisco.

O CONTEXTO DAS MIGRAÇÕES

O processo migratório não é algo novo, trata-se de um acontecimento frequente no contexto 
histórico em que o Brasil está inserido.  

No Brasil, a migração é um fenômeno de âmbito nacional, que apesar de não se restringir ao 
século XX, foi principalmente a partir da metade deste século que o processo migratório acelerou 
seu ritmo. A migração passou a ser utilizada não apenas como um recurso dos expulsos pelo 
processo de herança, mas impulsionada pelo processo de desenvolvimento que se deu no país 
baseado na industrialização e urbanização. (MAIA, 2004, p.89)

Segundo Paula (2003) a concentração fundiária característica da formação histórica do Brasil foi 
uma determinante de diversas fases de migrações. Diversas correntes derivam dos ciclos econômicos do 
açúcar, do ouro, do café e da borracha. Outros fluxos foram decorrentes do processo de modernização 
agrícola da década de 1960. O milagre econômico, entre as décadas de 1960 e 1970, também foi um 
incentivo a migração campo-cidade; e entre os anos 80 e inicio dos anos 90 houve intensificação das 
migrações dentro das próprias regiões, mas as temporárias persistiram.

Na década de 1950 o Estado de Minas Gerais passou por uma série de mudanças econômicas 
e sociais decorrentes de incentivos do governo na instalação de complexos agroindustriais que fez 
com que houvesse um grande índice de êxodo rural. (Paula, 2003). Segundo Luz (2015) o processo 
de modernização que o campo brasileiro passou desencadeou em uma degradação social, pois com a 
concentração de renda e de propriedade privada, houve um crescimento no número de pessoas expulsas 
do campo por não terem mais onde reproduzir seu modo de vida, tampouco incorporavam sua mão 
de obra na atividade agrícola emergente, e por isso adotaram como estratégia de reprodução social a 
migração para o trabalho em grandes centros.

O sertão Norte-Mineiro é reflexo desse processo. Migrar tornou-se a principal estratégia de 
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reprodução social, especialmente a migração temporária para os plantios e colheitas sazonais. Nesse tipo 
de migração há um traço característico, “migrante temporário é aquele que vai e volta e o processo social 
que ele vive é o de sair e retornar.” (MARTINS,1987, p.45). Portanto corroboramos a compreensão da 
migração como um processo social, e os migrantes como atores deste processo, onde o partir e o ficar 
fazem parte de uma mesma realidade social e que se unem no tempo, embora se dividam no espaço.

O universo de estudo do presente artigo é o bairro Sagrada Família, localizado no município 
de São Francisco, na região norte do Estado de Minas Gerais. De acordo com o censo de 2010 do 
IBGE, a população residente no município de São Francisco era de 53 828 habitantes, sendo 26 550 
mulheres divididas em 9 145 na área rural e 17 405 na área urbana; e 27 278 homens, sendo 10 479 
na área rural e 16 799 na área urbana.O mesmo censo do IBGE do ano de 2010 aponta que 1 712 
pessoas de 5 anos ou mais de idade não residiam no município, e esses são considerados, pelo IBGE, 
os migrantes do município. Entretanto, esses dados censitários não são suficientes para delimitar as 
migrações temporárias no município, pois não indicam os indivíduos que saem do seu lugar de origem 
temporariamente, que partem em busca de uma situação econômica diferente daquela que encontram em 
seu município; trabalham por determinado período e voltam para o seu lugar de origem.

São Francisco- MG é reflexo de intensos fluxos de mobilidade espacial, principalmente da 
população rural, movidas pelas diferenças salariais do campo para a cidade. Segundo Batista (2009), 
no município, as famílias combinam diversas atividades na tentativa de reprodução social, sejam elas 
atividades agrícolas, ou não-agrícolas.  O mesmo autor aponta que o município apresenta poucas 
alternativas de trabalho e renda, por isso um dos mecanismos de reprodução social das famílias está na 
mobilidade espacial como possibilidade de trabalho temporário.

A migração de um membro da família modifica a organização familiar das famílias norte-mineiras. 
Segundo Maia (2004,p.127), “Nessas idas e vindas, as ausências e presenças dos homens conduziram 
a uma constante redefinição de tarefas cumpridas por homens e mulheres no passado, e reestruturam as 
formas de reciprocidade da família e da comunidade.” Para Martins (1986) quando retorna o migrante já 
não é aquilo que deixou, vive uma ruptura de modos e costumes, modifica o que é, e também sua maneira 
de ver o mundo, há também uma modificação na vida dos que ficam no lugar de origem, que passam 
a conviver com a ausência de um membro da família criando mecanismos de manutenção do lugar de 
origem. 

O PROCESSO MIGRATÓRIO VIVIDO PELAS MULHERES DO BAIRRO SAGRADA 
FAMÍLIA 

Martins (1984) caracteriza os migrantes temporários; os insere em um universo social em que 
mais do que estar em transito de um lugar a outro, o migrante vive uma transição de um tempo a 
outro. Viver em espaços geográficos diferentes e temporalidades dilaceradas pelas contradições sociais, 
segundo o autor, é o que caracteriza a migração temporária.

Ser migrante temporário é viver tais contradições como duplicidade; é ser duas pessoas ao 
mesmo tempo, cada uma construída por especificas relações sociais, historicamente definidas; é 
viver como presente e sonhar como ausente. É ser e não ser ao mesmo tempo; sair quando esta 
chegando, voltar 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, 1984, p.45)

O autor afirma que a sociedade capitalista é a sociedade de inclusão, e o problema acontece na 
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inclusão para baixo, não na exclusão. Há necessidade de mão de obra barata para a ascensão do capital. 
Essa necessidade de mão de obra barata degrada a imagem da pessoa, desvaloriza o trabalho e busca 
esvaziar o potencial político de reivindicação das classes trabalhadoras. Nesse processo o migrante 
temporário é constantemente obrigado a sair em busca de sobrevivência nesse ciclo de exclusão/inclusão 
do capital.

Muitas vezes esse processo faz com que a própria “vítima” do capitalismo se torne indiferente 
perante a própria injustiça vivida, não se considerando um explorado pelo sistema. Portanto viemos hoje 
tempos onde o trabalho análogo ao escravo ainda é uma realidade, com isso a migração forçada supera 
a própria vontade do individuo e transfigura-se para um estado de problema social, e consequentemente 
ocasiona outras consequências sociais.

Godoy (1995) sustenta que o trabalho de campo é o elemento mais característico da pesquisa 
etnográfica, pois possibilita ao pesquisador uma experiência direta e intensa com a situação estudada, 
e assim compreendem regras, costumes e convenções que orientam a vida do grupo sobre observação. 
A imersão na vida social do Bairro Sagrada Família através do estar no lugar, conhecer, observar e 
estabelecer relações com os membros da comunidade, principalmente as mulheres, contribui para 
apreender informações que possibilitam uma interpretação desses fenômenos sociais que fazem a vida 
das mulheres da comunidade, em função da migração.

Geertz (2002) sustenta que é necessário, no trabalho de campo, a experiência do “Estar lá”, que 
trata-se de uma experiência de cartão postal. A partir dessa experiência surge outra questão, a do Estar 
aqui, como âmbito que produz o antropólogo, que “faz com que o texto antropológico de alguém seja 
lido... publicado, criticado, citado e ensinado” (GEERTZ, 2002,p.170). Nesse sentido o trabalho levou 
em consideração a subjetividade da experiência de visita a campo, as percepções no estar no campo, e 
também respeitou as falas e atos das pessoas que fazem acontecer e vivenciam o fenômeno migratório.

Os relatos dos moradores sobre o histórico de formação do bairro Sagrada Família está ligado a 
enchente de 1979, que obrigou muitas pessoas a procurem outro local para reconstruírem suas vidas, mas 
aos poucos o bairro foi sendo “planejado”, porém ainda carece de uma infra-estrutura que garanta aos 
seus habitantes melhores condições de vida.O Bairro Sagrada Família é o maior e o mais populoso do 
município, e traz consigo características diversas tanto na esfera social, quanto na esfera econômica. Os 
moradores que entrevistamos e conversamos também possuem características peculiares, mas em geral 
são pessoas simples e humildes. Algumas são tímidas, outras nem tanto. Algumas se mostraram receosas 
em conversar conosco, outras já nos procuraram para conversar. 
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Rua do Bairro Sagrada Família
Fonte: Acervo Opará. 28 de Outubro de 2015. 

O primeiro ponto onde buscamos contato com os moradores do bairro foi no Posto de Saúde 
(PSF). No momento em que nos aproximamos de um pequeno grupo de pessoas que aguardavam 
por suas consultas alguns membros se dispersaram, e quando finalmente conseguimos um momento 
oportuno para iniciar uma conversa, só restaram uma mulher e sua filha. Apresentamos-nos a ela como 
pesquisadores da Unimontes, e relatamos o motivo pelo qual queríamos conversar com ela e pontuamos 
alguns questionamentos sobre como é esperar por um migrante Apesar de sua aparente timidez, ela se 
dispôs a conversar conosco.

Foi na frente daquele posto de saúde com aquela mulher que fizemos o nosso primeiro contato 
sobre as questões que norteiam o processo migratório no bairro. Ficamos bastante empolgados, pois o 
nosso primeiro contato se mostrava de grande importância para nossa pesquisa. Trata-se de uma mulher 
que permanece no bairro enquanto seu companheiro migra, e enquanto ele está trabalhando fora a 
principal fonte de renda da mulher é o Bolsa Família, que ajuda na manutenção das condições de vida 
dela e da sua filha no local de origem.

 A Valéria é uma mulher jovem, de estatura baixa e pele clara, é dona de casa e tem uma única 
filha, que teve aos dezenove anos. Segundo ela, o Sagrada Família é um bom lugar para se viver, é lá que 
construiu sua família, e pretende aumentá-la em breve. Também no bairro moram os seus pais, que já são 
de idade; o pai é cadeirante e a mãe tem problemas de visão, e ambos necessitam do cuidado e apoio da 
filha. A Valéria ajuda a cuidar dos seus pais, além de cuidar da sua casa e da sua filha de seis anos. Apesar 
das dificuldades financeiras, não está no plano dela migrar do bairro e do município. “(...) dá vontade de 
trabalhar, só que formar o terceiro ano e ficar parada é o dever das mulheres aqui de São Francisco. 
É assim.” (Depoimento de Valéria, Dona de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista 
para equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)

O companheiro de Valéria migra desde jovem. Quando passaram a viver juntos a migração já 
fazia parte de sua trajetória. Segundo ela, são sete anos que eles moram juntos, e nesses sete anos sempre 
foi preciso lidar com essas constantes partidas do seu companheiro, que se justifica pelas dificuldades de 
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encontrar emprego no município de São Francisco. 

(..) a vida é assim... como eu contei já que meu marido não fica muito dentro de casa, sai 
bastante a negócio de firma né, que aqui é ruim no serviço, aí tem que sair pra trabalhar 
fora, nas firmas fora né, cebola, ele já trabalhou ni cebola, no alho, na batata, também 
já ni Montes Claros ele já foi trabalhar nas casinhas lá. (Depoimento de Valéria, Dona 
de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo 
Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)   

A principal fonte de renda da família de Valéria é o Bolsa família. É com o dinheiro do benefício 
que paga as contas mensais da casa, mantém a filha na escola, além de arcar com gastos não previsíveis. 
“Dá pra manter, eu pago água e luz, aí se faltar um arroz da pra comprar né. É, e ajudar ela também, 
porque o dinheiro também é pra ela né,na escola.” (Depoimento de Valéria, Dona de casa, moradora do 
Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)

Atualmente seu companheiro está no município trabalhando em uma empresa de saneamento, 
mas, geralmente, migra para as firmas do estado de Goiás na colheita da batata e da cebola, e quando 
pode manda dinheiro para Valéria através de uma conta no banco. 

Valéria relata que quando seu companheiro está ausente ela sente muita saudade, e sua filha 
também sente muita falta. “(...) é ruim né, porque também ela pegou, ela pequenininha ele não viu a 
criação dela né, que fica muito longe, aí é ruim, é sem graça, mas tem que ir levando.” (Depoimento 
de Valéria, Dona de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo 
Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)

Ao nos contar sobre essa falta os olhos da Valeria estavam fixos em sua filha que estava sentada 
ao seu lado. Valéria pouco olhava em nossos olhos, o que nos transmitiu um pouco de insegurança e 
vergonha por parte dela. Conversando com a gente inicialmente ela mexia muito com as mãos, e buscava 
sempre evitar olhar para nós, deixando seus olhos fixos nas pessoas em volta, principalmente na sua 
filha. Com o passar do tempo da conversa, Valéria foi perdendo o receio de conversar conosco, e até se 
dispôs a nos ajudar a encontrar outras pessoas para entrevistarmos. 

Janaína, a amiga de Valéria, outra mulher jovem e que, ao contrario de Valéria, teve mais 
facilidade em responder nossos questionamentos, às vezes até mesmo ironizando a vida difícil com risos 
e gargalhadas.

A realidade de Janaína assemelha-se com a de Valéria em alguns aspectos, por exemplo, ter que 
conviver sempre com a migração de seu marido, desde que se casaram, há nove anos. “A vida toda ele 
trabalha fora.. Ixi, de quando nós casou, desde antes, desde quando nos namorava ele sempre trabalhava 
fora. Nove anos.” (Depoimento de Janaína, Dona de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em 
entrevista para equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)  

 A Janaína também é beneficiaria do Bolsa família, e assim como Valéria, é com esse dinheiro 
que ajuda nas despesas mensais da casa e arca com despesas extras. “Ajuda, ajuda muito né ,  é melhor 
do que não ter.” (Depoimento de Janaína, Dona de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em 
entrevista para equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)  

Durante a entrevista, ela nos contou que já possui um filho e está à espera de outro. Na sua casa 
moram ela, dois irmãos, o marido e seu filho. Um dos seus irmãos e  seu marido migram em busca de 
melhores condições financeiras através do trabalho, o lugar de destino geralmente são as firmas em 
Goiás, na colheita da batata e da cebola, e além desses, o marido também já migrou para a Bahia para 
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trabalhar na colheita de café.

Ao perguntarmos como é esperar pelo marido, ela nos relatou que é difícil, pois o marido perde 
de acompanhar o crescimento e desenvolvimento do filho e também perderá de ver o nascimento, 
crescimento e desenvolvimento do filho que acontecerá dentro dos próximos meses. Ela nos relata 
também que quando o marido está fora, sente muita falta e saudade.

(...)na verdade ele não gosta de ir não né, porque fica muito tempo longe, os 
menino, a gente engravida e ganha os menino, os menino crescem e eles não vê.. 
ele só vem aqui e fica poucos dias, três dias e volta...Vixi ele vão no início do ano 
né e volta no final,não,  mais aí de 45 em 45 dias eles vem, fica 3 dias e volta. 
Vem e volta, vem e volta.. Eles sempre vão vindo e voltando, vindo e voltando. 
(Depoimento de Janaína, Dona de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, 
em entrevista para equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)  

Tivemos a oportunidade de conhecer a casa de Janaína, que traz algumas características típicas do 
meio rural. É localizada em uma rua que não tem pavimentação e de difícil acesso em períodos chuvosos, 
e em seu quintal a moradora cria galinhas e pássaros. Sempre muito prestativa, e com um sorriso em 
seu rosto, ela nos contou um pouco de sua trajetória de vida. Relatou-nos que o fogão da sua casa foi 
adquirido com o dinheiro do Bolsa Família, dividido em dez prestações, e foi o único eletrodoméstico 
que ela conseguiu adquirir com o benefício.

Janaína, diferentemente de Valéria, deseja migrar, sempre teve vontade de morar fora, pois não é 
satisfeita com as condições financeiras e políticas as quais está submetida em seu cotidiano. 

 (...) eu queria sair (...)só não gosto daqui mesmo porque aqui não tem emprego. 
Ate quando você chega arrumar um emprego aqui é muito ruim, cê arruma um 
emprego cê trabalha muito e ganhar pouco, e pelo fato da pessoa te pagar pouco 
eles acha que ta te pagando muito , entendeu? Aqui é ruim é isso, só isso, se não 
fosse isso aqui era bom. (Depoimento de Janaína, Dona de casa, moradora 
do Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo Opará, 28 de 
outubro de 2015, sic.)  

Ao perguntar o porquê ela nunca ter migrado ela nos respondeu que o que a impede é o filho 
pequeno e o irmão que mora com ela, pois mudar de São Francisco e ter que alugar uma casa e pagar 
alguém para olhar o filho pequeno não seria viável. “ Ah porque ó, meus irmãos sempre morou comigo, 
eles eram tudo de menor.. e também tem o menino pequeno, e sai pra fora tem isso né de pagar aluguel,  
tem que ter uma pessoa pra olhar os meninos e tudo, é por isso que eu nunca fui.” (Depoimento de 
Janaína, Dona de casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo 
Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)  

 Ela segue a vida em São Francisco, mas o desejo de mudar do local a acompanha, e enquanto 
não é possível migrar o que resta é contar com o dinheiro do trabalho sazonal do marido e também com 
a renda do Bolsa Família.
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A esquerda Janaína e na direita Valéria, e no centro a filha de Valéria. 
Fonte: Acervo Opará. 28 de Outubro de 2015. 

Tivemos também a oportunidade de conhecer Dona Carmita, sogra da Valéria. Durante muito 
tempo Dona Carmita morou na zona rural do município e há vinte anos mudou-se para o Bairro Sagrada 
Família. Algum tempo depois de se mudar perdeu o seu marido e de lá para cá sofreu muito para criar 
seus oito filhos.

Hoje Dona Carmita é aposentada e recebe pensão do marido e não é beneficiária do Bolsa Família. 
Orgulha-se de todos seus filhos, nos disse que são todos trabalhadores e boas pessoas.  No momento 
dois estão fora trabalhando nas firmas em Goiás. Ela nos contou que eles decidiram sair da cidade por 
não conseguirem emprego, que ela sente falta e fica muito preocupada com eles, pois não sabe a real 
condição que eles vivem. Muitos referem ao trabalho nas lavouras como trabalho na firma, pois não 
consideram a viagem para os municípios e sim para as firmas.

os meus fi é tudo trabalhador, tudo trabalhador, então eles deu de ir né eu falei 
ah que jeito né,  muito longe, gente fica preocupada, que não tem, que não fica 
né, mas trabalhar pra ganhar. Eu fico, eu fico preocupada. (Depoimento de Dona 
Carmita, aposentada, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para 
equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)  

Ela nos diz que não havia outro caminho, foi necessário que eles saíssem a procura de melhores 
condições e que foi um decisão tomada por eles mesmos. Relata ainda que quando possível eles mandam 
dinheiro para arcar com as despesas com os filhos deles que moram com ela em sua casa. Dona Carmita 
cuida da casa, dos filhos que ainda moram com ela, e ainda, dos seus netos.

Eles precisa né (...) e também gente não tem condição de ajudar e eles quer 
as coisa né, precisa das coisas né, então eles sai  porque aqui é muito difícil, é 
muito difícil. É difícil serviço pra trabalhar e eles precisa, então eles tem que 
sair pra trabalhar, ganhar né, pra ajudar a gente também. (Depoimento de Dona 
Carmita, aposentada, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para 
equipe do grupo Opará, 28 de outubro de 2015, sic.)  
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Conhecemos também Francineide, que é natural do Piauí, e em um determinado momento de sua 
vida mudou-se para São Paulo. Em São Paulo conheceu seu marido, natural de São Francisco, e é casada 
com ele há 18 anos.  O casal mudou para São Francisco há 13 anos, mas no Bairro Sagrada Família 
moram há 8 anos. Segundo Francineide depois que eles se mudaram para São Francisco as dificuldades 
financeiras aumentaram. Durante esses 18 anos que são casados seu marido migrou temporariamente 
três vezes, a última vez em 2009. Francineide nos conta que sofreu muito durante o tempo que seu 
marido foi trabalhar fora. No período que ele estava trabalhando em uma firma, em 2009, na última vez 
que ele foi, Francineide perdeu sua irmã e entrou em depressão.

Oh, a primeira vez eu tava morando na roça, então pra mim tava mais seguro né. 
Foi a primeira.. Não, duas vezes, foi. A ruim mesmo essa vez que ele foi pra Belo 
Horizonte, ele ficou lá treis meses. Porque eu liguei pra ele ele veio ficou aqui 
uma semana aí ele voltou , quando ele voltou e fiquei direto ligando.. volta, volta. 
Foi aí que ocorreu o período que minha irmã faleceu, eu entrei em depressão, eu 
só tinha treis mínimo, essa aqui num tinha nascido ainda não. Então aconteceu 
esse período de depressão e eu fiquei muito vulnerável, ai eu ficava ligando o 
tempo todo, o tempo todo.. volta, volta!Mas não deu pra fazer nada do que ele 
queria, porque planeja assim eu vou pra fora ganhar dinheiro pa fazer isso 
né, pra planejar pa fazer isso, pa arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo, não 
deu, não dá. E ele voltou, ele voltou porque ele viu que não tava dando, era 
melhor aqui ganhando pouco do que lá. (Depoimento de Francineide, Dona de 
casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo 
Opará, 29 de outubro de 2015, sic.)  

Ela nos contou que é muito carente, que sente muita falta do marido, principalmente na hora das 
refeições, pois a comida que é feita com amor. Também sente muita falta do marido na hora de dormir, 
disse que a cama se torna muito larga, que é muito ruim.

Muita, muita falta com as criança e tudo. Eu acho que na hora que a gente faz 
a comida, que sabe que ele não ta comendo a mesma comida que cê faz, com 
carinho, com preparo direito. Ali na hora de dormir também é muito ruim cê 
deitar sozinha na cama, fica aquela cama larga, cadê o marido? Aí fica contando 
os dias né, pra ele chegar. Que eu ficava assim, eu chegava: bem, ta faltando 
quantos dias? Aí ele : tal dia eu vou, tal dia eu vou; e aí fica aquela vontade que 
o marido chega, sei lá, é tão bom, quando chega também, compensa esse tempo 
que ele fica fora compensa, compensa. (Depoimento de Francineide, Dona de 
casa, moradora do Bairro Sagrada Família, em entrevista para equipe do grupo 
Opará, 29 de outubro de 2015, sic.)  

Ela nos disse que hoje ela pede para ele não ir mais trabalhar fora, pois é muito sofrimento. 
Atualmente seu marido trabalha como ajudante de pedreiro, e o bolsa família é a renda complementar da 
família para o sustento da casa. 
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Francineide. Fonte: SOUZA, C.N. 29 de outubro de 2015.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa experiência nesse trabalho buscou compreender a migração a partir da observação para 
além do individuo migrante, entendendo-a como um processo social complexo, que envolve as relações 
sociais, o núcleo familiar, a tradicionalidade, o capitalismo, entre outras diversas estruturas envolvidas 
no processo.

A migração temporária não expressa uma fuga, mas sim uma forma de resistir as forças de 
expulsão geradas pelo capitalismo. Enquanto os homens estão fora, trabalhando nas firmas, é o Programa 
Bolsa Família a principal fonte de rendas das mulheres que permanecem no bairro. Nesse sentido, o 
Bolsa Família passa a desempenhar um papel de resistência, é uma oportunidade para a permanecia das 
mulheres no lugar de origem.

Compreendemos que o ir e vir dos homens, e a permanência das mulheres no local de origem, 
configura uma alternativa de “melhoria de vida”, onde o sonho maior dessas mulheres é que o seu 
núcleo familiar um dia não precise mais desmembrar. Almejam sempre que seus maridos, filhos, 
companheiros,retornem ao sertão e ao seu povo, a sua família e modo de vida.
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