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RESUMO: Neste trabalho pretendemos realizar uma analise das migrações temporárias no município 
de Porteirinha, localizada no norte de Minas Gerais, entendendo-as como um processo social complexo, 
uma rede que envolve as relações sociais. Analisamos o impacto dos programas de transferência de renda 
e de convivência com o semiárido na diminuição ou não desses movimentos. A pesquisa caracteriza-se 
como parte do trabalho monográfico e de iniciação científica, utilizando a técnica etnográfica, através de 
trabalhos de campo, entrevistas e o uso do diário de campo. 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa monográfica e de iniciação científica com o 
objetivo de analisar as migrações temporárias no município de Porteirinha, localizado no Norte de 
Minas. Juntamente com o impacto dos programas de transferência de renda e de convivência com o 
semiárido na diminuição ou não desses movimentos. A pesquisa foi realizada através do Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Comunidades Tradicionais do São Francisco – OPARÁ, reconhecido pelo 
CNPq e UNIMONTES.

Para pensar em migração utilizamos uma abordagem geoantropológica, com intuito de 
compreendê-la como um processo social complexo dentro de uma construção social, refletindo as 
mudanças nos modos de vida recorrentes dessa dinâmica. E para que seja possível uma análise da 
trajetória do migrante temporário porteirinhense, é preciso juntamente uma compreensão das causas dos 
movimentos migratórios, dos deslocamentos realizados, suas motivações e recorrências, bem como o 
estudo de categorias analíticas desse processo. “A migração pode ser definida como mobilidade espacial 
da população. Sendo um mecanismo de deslocamento populacional, reflete mudanças nas relações entre 
as pessoas (relações de produção) e entre essas e o seu ambiente físico.” (BECKER, 1997, p. 323) Os 
estudos de migração trazem pontos de vista diferentes, e se agrupam, sobretudo em dois enfoques, o 
neoclássico e neomarxista. Na perspectiva neoclássica:
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a decisão de migrar era percebida como decorrente apenas da “decisão pessoal” e não 
pressionada ou produzida por forças sócio-econômicas exógenas. A partir de meados 
dos anos 70, o fenômeno migratório foi reconsiderado sob o enfoque neomarxista [...] 
A migração passou a ser concebida como “mobilidade forçada pelas necessidades do 
capital”. (Idem, p.323-324)

A perspectiva neomarxista traz o aporte para o entendimento desse fenômeno além da simples 
vontade pessoal e o integra melhor a visão dele como um processo social e como suprimento das 
demandas do capital, corroborando em uma melhor compreensão das migrações temporárias para 
trabalho. Entendemos por migrações temporárias o ir e vir, o sentimento de ausência, de estar fora do 
lugar, um processo social que altera a vida de quem migra e de quem vive a espera do que migrou. Neste 
sentido, Martins (1986) afirma que:

Mais do que migrantes temporários, há um definido universo social da migração 
temporária. Mais do que trânsito de um lugar para o outro, há transição de um tempo a 
outro. Migrar temporariamente é mais do que ir e vir - é viver, em espaços geográficos 
diferentes, temporalidades dilaceradas pelas contradições sociais. 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 quando está indo. É necessitar quando está saciado. É 
estar em dois lugares ao mesmo tempo, e não estar em lugar nenhum. É, até mesmo, 
partir sempre e não chegar nunca.

(Idem, 1986, p.45)

Para alcançar os objetivos propostos, realizamos uma pesquisa qualitativa com enfoque nos relatos 
pessoais. Um material que não é fixo, e estável, mas é o caminho que o pesquisador pode percorrer. 
A etnografia se fez a técnica mais adequada, para manter viva e registrada todas as informações que 
tomamos ao longo da pesquisa, através de estudos e leituras de bibliografias com enfoque na migração, 
entrevistas qualitativas com os sujeitos migrantes, busca em acervos, etc. 

Assim sendo, dividimos o trabalho em alguns momentos metodológicos referentes às etapas da 
pesquisa que também são adotadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Opará, tais como a realização de 
levantamento bibliográfico local, regional e nacional sobre os eixos temáticos para obter conhecimento 
do que já foi estudado sobre o lócus; elaboração do roteiro de trabalho de campo; realização de trabalhos 
de campo; análise e organização dos dados coletados; estudo e novas inserções no campo.

PORTEIRINHA: DOS TROPEIROS AOS DIAS DE HOJE

Porteirinha é um município localizado no Norte de Minas - Microrregião de janaúba - limita-se 
com os municípios de Mato Verde, Monte Azul, Pai Pedro, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, 
Serranópolis de Minas, Janaúba e Nova Porteirinha. Fica a 582 km da capital mineira e a 165 km de 
Montes Claros. Após a emancipação de Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas e Pai Pedro, em 
1962 e 1995 respectivamente, o município passou a abarcar seis distritos: Bom Jesus, Mocambinho, 
Paciência, Mulungu, Serra Branca e Tocandira. Tendo então, uma população total estimada pelo IBGE 
em 2015 de 38.720 pessoas. Os biomas naturais que prevalecem são o Cerrado e a Caatinga.
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Em dezembro de 2015 Porteirinha completou 77 anos de fundação administrativa, mas ainda assim 
não se visualiza uma urbanização acentuada, na verdade não houve uma ruptura com as características 
rurais. A cidade vive entre o rural e o urbano, e isso é referente ao seu processo histórico de formação. O 
município originou-se a partir de uma pousada de viajantes as margens do Rio Gorutuba e seus afluentes, 
Rio Mosquito e Rio Serra Branca.

Os prováveis primeiros habitantes foram os tropeiros Severino dos Santos, José Cândido 
Teixeira, José Antônio da Silva, João Soares, João de Deus, João Pereira e José Miguel, 
que aqui chegaram nos primórdios do século XVIII. Vieram à cata de ouro. Cessada 
a febre do metal, tornaram-se senhores de grandes extensões de terras e escravocratas 
poderosos. Dedicavam-se à lavoura, empregando os escravos em suas propriedades. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 17-18)

As características rurais são vistas no cotidiano dos moradores. Dentro do perímetro urbano ainda 
fazem o uso de instrumentos considerados rústicos, como a utilização da carroça para certos trabalhos 
(Figura 3). Não há presença forte de enclaves e grandes prédios, a maioria das casas não tem muros, 
cercas e grades, não há sinal de trânsito e as relações são frequentemente mais pessoais do que as típicas 
dos grandes centros. Há a presença de campesinidade, categoria definida por Woortmann “como uma 
qualidade presente em maior ou menor grau em distintos grupos específicos” (Idem, 1990, p.13), ou 
seja, muitas práticas que acontecem no urbano se relacionam diretamente com o modo de vida rural, 
principalmente enquanto uma ordem moral que vai além de espacialidades iguais.

Figura 1: Carroça usada para trabalho na cidade de Porteirinha. Fevereiro de 2016

Autor: PIRES, M. C. C. 

Essas influências dos modos de vida rural se reforçam através da dinâmica populacional local, 
como demonstrado em comparação na próxima tabela. Em 1991 a população rural de Porteirinha era 
maior que a urbana, assim também foi identificado no Censo de 2000. Em 2010 houve uma queda do 
número total de habitantes e a população urbana passou a ser maior, mas a diferença é ainda pequena, 
apenas 1.049 moradores:
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TABELA 1 – População Rural, Urbana e Total de Porteirinha-MG, 1991, 2000, 2010

Ano do Censo IBGE População Urbana População Rural Total
1991 15 410 22 351 37761

2000 18 140 19 630 37 770

2010 19 338 18 289 37 627

Fonte: Dados do IBGE. Org.: PIRES, M. C. C. 2016.

As principais atividades econômicas do município estão ligadas a prestação de serviços ofertados 
pelo poder público, agropecuária e com menos força indústria (IBGE, 2010). Revelando a dependência 
que se tem de ocupações derivadas do setor agropecuário e do poder público.

MONOCULTURA DO ALGODÃO: DAS RIQUEZAS ÁS MAZELAS DO OURO BRANCO

Entre 1964 e 1987, Porteirinha era a maior produtora de algodão do Estado, período de ascensão 
da economia e de importante significado local, tanto social como cultural. Porém, o cultivo desse 
produto entrou em decadência e alguns motivos foram apontados como causadores disso. Oliveira (2008, 
p.42) relata que Porteirinha passou por uma seca de cinco anos, que representou uma crise do produto, 
levando muitos dos agricultores a falência, todavia não podemos desconsiderar a influência das políticas 
desenvolvimentistas do governo federal, como por exemplo, a instalação e incentivo a monocultura. 
Após esse período o mercado de trabalho local entrou em colapso e a demanda por emprego se tornou 
maior que a oferta, e todo esse processo corroborou para um aumento do fluxo migratório.

A monocultura de algodão em Porteirinha interferiu totalmente nas dinâmicas locais, no espaço, 
na cultura e na vida das pessoas. Essa produção do algodão foi muito forte, especialmente entre as 
décadas de 1960 e 1980, devido à capacidade do produto de adaptar-se ao clima semiárido. Isso marcou 
a história da cidade, sendo referida pelo apelido de Capital Mineira do Algodão.

A cultura do algodão herbáceo constituiu a mais importante fonte de renda do município 
por uns 23 anos, isto é, de 1964 a 1987, classificando-se Porteirinha como o maior 
produtor do Estado de Minas Gerais, recebendo o cognome de “Capital Mineira do 
Algodão”. (OLIVEIRA, 2008, p. 38)

Porteirinha ela foi reconhecida e é reconhecida como a eterna capital mineira do 
algodão. (Depoimento de Nilton César de Oliveira, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Porteirinha, em entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 
29 de janeiro de 2016, sic.)

No auge da produção diretamente ou indiretamente todo o município estava envolvido, urbanos 
e rurais, comerciantes e agricultores, ricos e pobres. Esse envolvimento aconteceu de formas diferentes 
e muitas vezes bem distintas, mas foi um momento de aspirações por melhoria de vida, crescimento 
e desenvolvimento para o município e seus moradores. Naquele momento a cotonicultura foi muito 
importante para o Norte de Minas, refletindo no processo de grande geração de emprego e boas condições 
financeiras, além de um possível estímulo para a permanência das pessoas nos seus lugares de origem, 
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ou seja, acarretando na diminuição das migrações do campo para a cidade. 

De acordo com a empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, no 
processo de produção do algodão no Norte de Minas estão envolvidas 12.000 famílias 
diretas, predominantemente pequenos produtores. A mão-de-obra utilizada na condução 
da cultura (4 dias homens/ano) caracteriza a atividade como maior de trabalhadores 
rurais na região, evitando a migração do homem do campo para os centro urbanos, 
gerando 23.000 novos empregos diretos, por ano. Trabalhando nos setores ligados à 
atividade (indústria, têxtil, beneficiamento e comércio) estima-se o envolvimento de 
mais ou menos 40.000 pessoas. (FILHO, 2000, p. 36-37)

Panhava muitas pessoas na cidade, rapazes, moças, tudo pra ir ariar algodão, pra 
carpir. Pegava da cidade pra levar pra zona rural pra carpir, pra trabalhar. Dava muito 
emprego pro pessoal, ninguém precisava de sair pra muito pra longe pra trabalhar, na 
própria cidade tinha serviço. (Depoimento do Porteirinhense Gilberto Pires Silveira, 
63 anos, em entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 15 de janeiro de 2016, sic.)

Todavia após o ápice da cotonicultura houve uma crise desse produto, um quadro até então não 
revertido, isso acarretou uma serie de consequências sentidas de formas diferentes pelos moradores 
de Porteirinha, além das muitas causas que são apontadas como provocadoras dessa crise. Uma das 
razões mais citadas, entre estudos e moradores, está o Bicudo, praga que afeta totalmente a plantação de 
algodão.

Eu não lembro mais em que época, apareceu uma praga que chamava bicudo, atacava 
à algodoeira, e já foi diminuindo a chuva também, o povo ficou desanimado, largô, 
não plantou mais. (Depoimento do Porteirinhense Gilberto Pires Silveira, 63 anos, em 
entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 15 de janeiro de 2016, sic.)

O bicudo é uma praga muito difícil de controlar, sem dúvidas influenciou para o declínio da 
produção, mas não seria a única razão, outro motivo para a crise seria a divergência entre os interesses 
políticos e de empresários com os interesses e a realidade dos agricultores. Principalmente na figura dos 
atravessadores, os que mais teriam lucrado com o algodão. 

Os políticos antigos de Porteirinha foram sempre ligados ao algodão e não permitiam a 
interferência de ninguém em seus negócios. [...] O algodão de Porteirinha deixou muita 
gente rica. Os produtores ganharam pouco, pois pouco plantavam; os compradores, 
que juntavam o pouco de cada pequeno produtor, conseguiram ganhar muito, pelo alto 
volume comercializado. (OLIVEIRA, 2008, p. 41)

De tantas “riquezas” extraídas através do “ouro branco” decorreu uma crise que revelou uma 
série de pontos negativos.  O fato de ser uma monocultura interferiu bruscamente na forma de produção 
tradicional, a agricultura familiar foi interrompida, através de sua maneira diferenciada de trabalhar a 
terra, onde há uma relação de territorialidade, “esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, 
controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em 
seu “território” ou homeland.” (LITTLE, 2002, p.3). A monocultura impossibilita esse sentimento, essa 
identificação com o seu meio, além de ter resultado em grandes impactos sobre o ambiente, atacando as 
sementes crioulas, a cultura e os modos de vida locais.

O algodão ele trouxe aspectos negativo. Porque que que ele trouxe negativo? Porque o 
pessoal desmatou muito pra plantar algodão [...]Uma coisa que o algodão trouxe que 
pra mim foi negativo, é porque é monocultura e esse não pode plantar um pé de abóbora 
dentro, não pode plantar um pé de milho dentro, porque é um pacote que o governo 
trouxe de cima pra baixo, e aí se quebrou muito esse costume do agricultor nessa questão 
de ter a diversidade de coisas, então o algodão focava, o banco financiava, fiscal do 
banco ia lá, acho que se tivesse um pé de abóbora dentro tinha que rancar ou perdia o 
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seguro. Então isso quebrou muito essa questão da cultura dos nossos agricultores aqui. 
(Depoimento do Diretor do STRP e membro da ASA Minas, Elton Mendes Barbosa, em 
entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires,24 de fevereiro de 2016, sic.)

IR E VIR: OS FLUXOS MIGRATÓRIOS EM PORTEIRINHA

Singer (2008) coloca como motor principal das migrações internas a criação de desigualdades 
regionais, em decorrência dos fatores de expulsão que são de mudança ou de estagnação. Os fatores de 
mudança são resultado da introjeção de modos de produção capitalista nas áreas com lógicas diferentes, 
isso gera a expropriação dos camponeses, agregados, agricultores, entre outros. Os fatores de estagnação 
decorrem de uma grande pressão da população sobre áreas cultiváveis disponíveis, muitas vezes por 
conta da monopolização dos grandes proprietários. A monocultura de algodão foi um fator de mudança 
para a vida dos agricultores de Porteirinha, e isso veio na época dificultar a permanência deles na região. 
Foram gerados dois fluxos migratórios, o êxodo daquelas pessoas que ficaram endividadas e precisaram 
abandonar suas propriedades e o temporário para resistência no lugar de origem. O Governo fez muitos 
incentivos, principalmente através de facilitações para créditos rurais, isso criou dívidas que muitos 
agricultores não conseguiram pagar, derivadas da relação problemática com os atravessadores e o 
declínio da produção de algodão.

O algodão ele teve muita pessoas que se quebraram também, que fez, o banco soltava 
muito dinheiro, pessoas que financiou, que investiu, que mexeu, liberou, ele teve que 
vender sua propriedade pra vender, pra pagar conta do banco, teve muita situação 
dessa, nessa situação, e ainda tem, no nosso município, agricultor com terras penhorada 
na justiça até hoje, porque não saiu, que teve enrola, usineiro pegou algodão dele 
disse que ia pagar, desse grupo que eu falei, que ia pagar o financiamento dele no 
banco e não pagou, e esse trem foi pra justiça e até hoje tem agricultor aí que tem sua 
propriedade, tem sua família que mora lá, mas o trem tá na justiça, pra Brasília pra lá, 
porque até hoje, virou dívida da união do estado. Então qualquer momento pode ser 
leiloado a propriedade e tira um, um companheiro de 70 anos de idade que tá ali com 
a sua esposa, com filho, construiu casa e tudo e é arriscado o banco tomar. Assim, isso 
aconteceu muito na região, na época, não aconteceu tanta desapropriação, com o povo 
de Porteirinha é um povo pagador, mas aconteceu de muita gente, de vender fazendas 
e aí não é atoa que [...] esse pessoal mais rico da cidade tem grandes fazendas, que foi 
de acordo foi ganhando dinheiro com o algodão, foi comprando e foi encurralando os 
pequenos. Então trouxe a migração nesse sentido, pessoas que ficou endividada e teve 
que dispor das suas propriedades. (Depoimento do Diretor do STRP e membro da ASA 
Minas, Elton Mendes Barbosa, em entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 24 de 
fevereiro de 2016, sic.)

Muitos dos agricultores que conseguiram permanecer em Porteirinha foram através de migrações 
temporárias, deixando os seus lugares por um período para trabalharem. Os fluxos mais intensos 
mencionados pelos moradores foram os destinados para o corte de cana e o café, havendo também idas 
para a colheita de laranja, semente de capim e algodão em São Paulo, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, 
Mato Grosso. Inclusive foi relatado que dentro dessas várias migrações ocorreram trabalhos muito 
degradantes, ao extremo de uma escravidão moderna. Essas migrações temporárias também aconteceram 
na cidade, visto que o algodão gerava trabalho e renda tanto no rural como urbano.  

O povo num acha serviço na roça e nem na zona urbana, aí sai pra fora, pra longe, pra 
trabalhar, pra ganhar um dinheirinho, plantar café, cana. Aí sai pra fora, pra longe, traz 
um dinheirim pra cidade, pra mexer com a família, pra criar a família. (Depoimento 
do Porteirinhense Gilberto Pires Silveira, 63 anos, em entrevista para Maria Cecília 
Cordeiro Pires,15 de janeiro de 2016, sic.)
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Nós já precisamos fretar ônibus de gente, fretar um ônibus aqui pra ir buscar gente que 
tava com trabalho escravo lá ne fazenda e não tinha condição de vim embora e o povo 
não mandava embora e ligou pra gente, pedindo pelo amor de Deus, a gente acionou 
o Ministério do Trabalho lá, foi na fazenda, realmente tava e a gente fretou um ônibus, 
o sindicato fretou um ônibus pra trazer de volta. (Depoimento do Diretor do STRP 
e membro da ASA Minas, Elton Mendes Barbosa, em entrevista para Maria Cecília 
Cordeiro Pires, 24 de fevereiro de 2016, sic.)

Essas migrações deslocam não apenas o migrante de um lugar para outro, deslocam seus espaços, 
suas vivencias, interferem na vida familiar. É um enfretamento muito complexo que precisam passar, 
chegando a lugares não conhecidos, com modos de trabalho e relacionamentos distintos. Sem contar 
com as condições muitas vezes desumanas que os migrantes são colocados, enfrentam um estado de 
escravidão por ser a única alternativa para resistirem em seus lugares de origem. Saem com a visão de 
trabalho como valor, mas se dirigem para uma forma predatória de trabalho, que os distanciam da sua 
territorialidade.

Figura 2: Porteirinhense em Trabalho Temporário no Estado do Pará.

Fonte: Arquivo pessoal de Gilberto Pires Silveira, cedido no trabalho de campo, 2016.
O homem da cidade que muitas vezes se empregou no próprio meio rural vê na migração a 

possibilidade de sobreviver, de manter a família, de adquirir aquilo que não consegue no seu lugar, onde 
não encontra bons salários e com direitos, muitas vezes por não terem qualificação formal, e nem muitas 
ofertas de emprego.

Uai sou migrante né, que vai fica lá uns tempo e volta. Fica migrado lá um pouquim, 
um cado de tempo.[...] Enquanto eu tiver vida e saúde eu tô mexendo. Tenho 63 anos. 
Enquanto eu tiver aguentando e se me procurar eu vou, eu gosto de trabalhar. Só se for 
pra ficar mais folgado, ganhar um dinheirinho a mais, aí pode ficar, quetar né, mas uma 
proposta boa, que compensa. (Depoimento do Porteirinhense Gilberto Pires Silveira, 
63 anos, em entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 15 de janeiro de 2016, sic.)

As migrações decorrem muito como resultado desse processo de unificação dos modos de produção 
capitalista e os tradicionais, provocando um declínio da população rural e nas migrações temporárias. 
Todavia as falas deixam claro o outro lado, especialmente dos migrantes urbanos que reforçam que 
migram para melhorar de vida, não necessariamente se encontram em uma situação de extrema pobreza, 
mas buscam um algo a mais que não conseguem no lugar de origem, querem se sentir integrados e terem 
a possibilidade de consumir. Migram para resistir, para permanecer, para atingir o que é melhor, partem 
sonhando no que trarão na volta para Porteirinha. “Vixe, o trabalho de lá foi muito bom, porque o que eu 
tenho hoje é do algodão né, que eu ganhei no algodão. (Depoimento do Porteirinhense Luís Carlos, 33 
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anos, em entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 20 de julho de 2015, sic.)”

MIGRAÇÃO E OS PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Desde o início da elaboração do projeto da presente pesquisa, tínhamos como um dos objetivos 
específicos interpretar a possível relação entre a implantação do programa social de transferência de 
renda (Programa Bolsa Família) e a diminuição ou não nas migrações temporárias dos moradores de 
Porteirinha.

O Programa Bolsa Família conforme está referenciado no site da Caixa Econômica Federal1 
“é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e 
pobreza.” Esse tipo de política social de transferência condicionada de renda foi inaugurado no Brasil 
em 1995, através de experiências precursoras nos municípios de Campinas, Santos e Ribeirão Preto, no 
estado de São Paulo, e também com o Programa Bolsa Escola, que foi criado e implementado durante 
o governo de Fernando Henrique Cardoso. Assim sendo, o Bolsa Família foi criado através da medida 
provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, no Governo Lula, foi uma unificação de todos os programas 
de transferência de renda iniciados, tanto em âmbito municipal como estadual e federal (Siqueira; Silva 
& Silva, apud Batista, 2010). 

O Programa possui em seu planejamento a meta de cumprir três principais objetivos: combater 
a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; combater a pobreza e outras formas de privação 
das famílias; promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança 
alimentar e assistência social. 

As políticas públicas redistributivas, visam redistribuir a renda em forma de financiamento em 
serviços e equipamentos e na forma de recursos, é do tipo de política “que atinge maior número de 
pessoas e impõe perdas concretas e em curto prazo para certos grupos sociais e ganhos incertos e futuro 
para outros” (HOCHMAN, 2007, p.73), ou seja, geralmente as camadas mais altas da sociedade são as 
responsáveis por financiar as pessoas com rendas menores e por isso as políticas redistributivas são vistas 
como direitos sociais, políticas sociais universais, e de mais difícil andamento, gerando discordâncias 
entre a população. Durante meu trabalho de campo pude confirmar essas percepções, quando questionados 
sobre o Programa os entrevistados falavam do aspecto positivo e das melhorias que vieram juntamente 
com o benefício, porem associavam a ele um aspecto negativo, que estimularia ao comodismo.

Em Porteirinha, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, até abril de 2015 eram 5669 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em todo o município. Com 
uma maior predominância para as comunidades rurais e bairros periféricos, demonstrando que há uma 
importância para a dinâmica de vida dessas pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Luís Carlos, porteirinhense de 33 anos que realiza trabalhos temporários, acredita que para os 
moradores da cidade o benefício não ajudaria a diminuir as migrações temporárias, levando em conta 
que é mais fácil arrumar bicos para fazer:

Ué, eu acredito que pra muitos ajudaria, mas igual eu mesmo moro na cidade, pra 
mim não vai beneficiar muito não, né? É porque aqui na cidade às vezes a gente chega 
arrumar um bico aqui e agora quem mora, vamos supor na zona rural já é né, já ajuda 
muito, que dá pelo menos pra fazer uma feira. (Depoimento do Porteirinhense Luíz, 33 

1 Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 
05/10/15. 
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anos, em entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 20 de julho de 2015, sic.)

O Presidente do STR de Porteirinha, afirma que muitos associados ainda recebem o benefício, 
mas considera que mesmo trazendo melhoras nas condições de vida teve também o efeito de causar um 
comodismo. O diretor do STR e membro da ASA Minas, também ressalta essa questão, mas assume 
que o Bolsa Família é importante para o semiárido e que garante que mais pessoas permaneçam na zona 
rural:

O Bolsa Família ele é um projeto importante pro semiárido, porque assim, importante 
que eu quero dizer e que cês entendam, assim, por um lado ele tem dado uma condição 
de várias pessoas tá sobrevivendo, infelizmente nós tem pessoas no nosso município 
e em região que tá sobrevivendo só com o Bolsa Família. É, é, eu falo assim é, 
infelizmente que eu acho que pra mim o Bolsa Família ele é um programa que vem pra 
dar uma condição a família, se alimentar e que a família possa fazer alguma coisa pra 
ter uma fonte de renda, começar construir alguma coisa, começar a criar frango, ou 
começar fazer uma horta, ou começar num sei lá, começar alguma coisa, ele deu, é um 
programa, eu considero assim, é um programa emergencial, porque, mode não deixar a 
família larga-se o pedaço de terra e ir pra favela, o mode não deixar o pessoal roubar, 
o mode não deixar alguém morrer de fome ou doecer e cê sabe que isso a complicação 
é muita maior né. Então ele foi um projeto importante, por esse lado, infelizmente esse 
programa ele trouxe por um lado um comodismo muito grande[...]Então, o que eu 
preocupo da Bolsa Família é esses dois lado, por uma lado ele é importante que é um 
programa que veio pra, se não fosse isso eu acho que a gente tinha uma migração muito 
maior, a gente tinha muito mais gente roubando, a gente tinha muito mais gente batendo 
na porta da casa nossa pedindo um quilo de alimento, entendeu? E isso a gente num, 
num, num avalia, a grandeza que esse projeto nessa área né, tá dando uma condição de 
alguém tá alimentando. Mas por outro lado traz essa desvantagem, tem pessoas que não 
quer mais trabalhar, que não corre atrás, que se acomodou com o Bolsa Família[...]
(Depoimento do Diretor do STRP e membro da ASA Minas, Elton Mendes Barbosa, em 
entrevista para Maria Cecília Cordeiro Pires, 24 de fevereiro de 2016, sic.)

Assim sendo, o Bolsa Família ainda é muito estereotipado, e tem ao mesmo tempo uma aceitação 
e uma recusa, mas não deixa de ser uma possibilidade para que as pessoas consigam se garantir no 
seu lugar, entretanto somente o benefício, e nem o seu máximo acúmulo impedem totalmente esses 
movimentos temporários, visto que conseguem uma maior renda migrando. É o caso de Gilberto que 
migra temporariamente, onde sua esposa recebe o benefício, mas nunca deixou de sair, segundo ele o 
Bolsa Família “ajuda, ajuda um pouquinho ué, mas tem que trabalhar porque o dinheiro é pouco.” 
(Depoimento do Porteirinhense Gilberto Pires Silveira, 63 anos, em entrevista para Maria Cecília 
Cordeiro Pires, 15 de janeiro de 2016, sic.)

Outra questão que ganhou destaque no trabalho de campo foi à relação com o semiárido e os 
programas que auxiliam nessa convivência. Durante participação em uma capacitação (Semente e 
Mudas Crioulas – capacitação de multiplicadores) realizada pela CONTAG (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura), FETAEMG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Minas Gerais) e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Norte de Minas, que aconteceu em Porteirinha, 
percebemos pelas falas dos organizadores e dos agricultores da região, que está sendo necessário fazer um 
movimento contrário ao que vinha acontecendo, onde pelas experiências de vidas perceberam o quanto 
degradante estava sendo o uso de híbridos e transgênicos, tendo a necessidade de resgatar as sementes 
tradicionais e de aprenderem as melhores técnicas para conviver com a irregularidade de chuvas. 

Com o processo de modernização do campo após 1970, tivemos uma tentativa de substituição 
das práticas e insumos tradicionais por aqueles produzidos pela indústria. Os usos de adubos químicos, 
agrotóxicos, tratores e sementes convencionais geram para o agricultor uma dependência à indústria, um 
brusco enfrentamento entre o seus modos de vida e os modos de produção capitalista. Essa dependência 
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é como um círculo vicioso, que com o tempo vai degradando o ambiente e tornando mais complicado o 
retorno as técnicas tradicionais.

O SDTR de Porteirinha foi fundado em 03 de junho de 1973, a partir de 1991 ganhou destaque 
por seu trabalho em projetos de convivência com o semiárido, agroecologia, resgate de sementes crioulas 
e investimentos na agricultura familiar. Ações que se mostraram totalmente importantes para melhoria 
na vida do campo e consequentemente para diminuição do êxodo rural e de migrações temporárias.

O Sindicato de Porteirinha assim que iniciou essa questão de mais, de mais ação é, mais 
abrangência no semiárido brasileiro, o Sindicato de Porteirinha ele se transformou, ele 
se referencia muito em sindicato a nível de Brasil, foi o primeiro sindicato a entrar junto 
com as outras organizações pra poder tá junto, pra desempenhar um bom trabalho, e 
é um trabalho que eu vejo que ele é muito importante para o nosso semiárido,  muito 
importante pras famílias. (Depoimento de Nilton César de Oliveira, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha, em entrevista para Maria Cecília 
Cordeiro Pires, 29 de janeiro de 2016, sic.)

A questão da seca, falta de chuva e clima semiárido seria uma dificuldade para a permanência 
das pessoas nessas áreas. “A região só vai se chover, se não chover não produz nada...”, fala Gilberto 
ressaltando a dificuldade dos agricultores porteirinhenses em produzir no clima semiárido. “As 
regiões semi-áridas são caracterizadas, de modo geral, pela aridez do clima, pela deficiência hídrica, 
com imprevisibilidade das precipitações pluviométricas, e pela presença de solos pobres em matéria 
orgânica.” (SILVA, 2006, p.15) Essas questões muitas vezes são simplificadas, existindo toda uma 
construção simbólica e até midiática, referem-se ao semiárido como um lugar de secas, sem vida, onde 
não há possibilidades de sobrevivência e por esse motivo os moradores necessitam migrar.

Essa visão também foi predominante e perpetuada através de políticas desenvolvimentistas que 
tinham o intuito de superar esse entrave climático, mas que não resolveram o problema e sim intensificaram 
as migrações. A Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede de organizações da sociedade 
civil que vem demonstrando extrema importância, pois surgiu na tentativa de desmistificar o semiárido e 
mostrar as inúmeras possibilidades de uma boa convivência no clima. A ASA foi formalizada em 1999 a 
partir de uma serie de movimentações e mobilizações da sociedade civil, dentre uma das mais marcantes 
foi à ocupação em 1993 da sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), por 
agricultores e agricultoras no Recife, reivindicando políticas mais adequadas para o desenvolvimento do 
semiárido e questionando as políticas desenvolvimentistas realizadas.

Em Porteirinha, a parceria entre SDTR e ASA tem modificado e criado novas possibilidades para 
os agricultores porteirinhenses. Os projetos desenvolvidos no município são três, o primeiro é o P1MC 
(Programa Um Milhão De Cisternas), onde a família recebe uma cisterna de 16 mil litros, para que 
armazenem água para beber e cozinhar, e por esse motivo exige toda uma estrutura e capacitação das 
famílias para que saibam utilizá-las da melhor forma, como salienta Elton: “o trabalho é de mobilização 
e capacitação e construção”. O segundo projeto é o P1+2 (Programa Uma Terra e Duas Águas) que são 
tecnologias que vão variar dependendo do lugar, e que dão a condição de ter reserva de água para plantar. 
O ultimo projeto é o Programa Cisternas nas Escolas, está em estágio inicial e tem como o objetivo 
garantir água para beber nas escolas rurais, e também oferecer as crianças uma educação que aproxime 
mais da realidade delas.

Em 2014, Porteirinha estava entre os municípios mineiros que decretaram situação de emergência 
pela seca, dados da diretoria técnica da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, contido 
no Plano de Convivência com a Seca 2015. Esse seria um dos grandes motivos de migrações, entretanto 
mais que isso, as políticas equivocadas que não se preocupam em preservar e armazenar a água seriam 
mais contundentes, visto que o município sofre com a irregularidade de chuvas e não exatamente com 
sua falta.
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Às vezes a nossa média aqui é, chega a 600 ml, 550, 600 ml, que vamos dizer assim, 
num estado como lá no Pernambuco é 250 ml, então agora o que falta aqui, que eu 
acredito é assim, dentro do semiárido a gente já tem isso né, essa irregularidade de 
chuva, novembro e dezembro não foi bom, janeiro foi excelente, mas fevereiro não 
choveu praticamente nada, se tivesse dado duas chuvadas ai em fevereiro a nossa 
colheita, a nossa safra era totalmente diferente, e não teve né, então assim, tudo que 
começou desenvolver lá ta parado aí, ou morre, ou produz, mas tá parado, porque não 
conseguiu reagir, devido ao sol que tá quente demais, então essa é a característica 
do nosso semiárido né. E aí assim, uma boa parte a gente culpa que é falta de chuva, 
falta de chuva, mas tanta chuva que nós tivemos na nossa região, mas nós não temos 
uma política adequada pra guardar essas águas de chuva né? (Depoimento do Diretor 
do STRP emembro da ASA Minas, Elton Mendes Barbosa, em entrevista para Maria 
Cecília Cordeiro Pires, 24 de fevereiro de 2016, sic.)

O Sindicato destaca a importância desses programas, que geraram uma maior possibilidade de 
permanência dos moradores, mas colocam também as dificuldades enfrentadas, pois os investimentos 
por parte do governo muitas vezes são poucos, vendo que o objetivo maior é que todas as famílias do 
semiárido brasileiro recebam esse projeto.

Tem pessoas falando da migração que já veio embora de São Paulo, tem filho que tava 
lá, hoje tá dentro de casa mais os pais trabalhando, e tem dado uma condição e tem 
depoimento de pessoas que diz pra gente assim ó: eu ainda tô morando ainda lá, ou eu tô 
lá porque eu recebi as duas tecnologia e tô lá, tô vivendo disso, to tirando meu sustento, 
tá dano pra mim viver lá, melhorou muito, praticamente quase todo mundo que você 
chega e conversa, toca nesse assunto.[...] Que eu acho que deveria ter uma política é, do 
governo do estado, do governo federal e dos municípios pra fortalecer essa questão, é 
mil vezes melhor do que um caminhão pipa, né [...]Mas assim, eu falo assim que é muito 
pouco né, deveria, é um programa que a gente trabalha na Articulação do Semiárido 
e é acertado isso, e é um programa que vai chegar pra todo o agricultor familiar, todo 
morador na zona rural ele poder receber sua cisterna, a proposta é essa, mas quando 
você chega lá é três vezes, quatro vezes do recurso vai pro agronegócio, aí divide uma 
parcelinha lá, uma partinha lá pra fortalecer a agricultura familiar. (Depoimento do 
Diretor do STRP e membro da ASA Minas, Elton Mendes Barbosa, em entrevista para 
Maria Cecília Cordeiro Pires, 24 de fevereiro de 2016, sic.)

Assim sendo o Programa Bolsa família influenciou na diminuição de migrações, mas esses 
movimentos não deixaram de existir, principalmente quando conseguem uma maior quantia nos seus 
trabalhos temporários. Da mesma forma que os programas de convivência com o semiárido possibilitaram 
um maior fortalecimento do campo, fazendo com que consigam conviver com os períodos de estiagem e 
se mantenham em suas terras, diminuindo os abandonos das propriedades, mas ainda existindo migrações 
temporárias, e de jovens para aumento do capital cultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A migração não é somente sair, viver e voltar, a pessoa passa a conviver com costumes distintos 
dos seus, formas de viver diferentes que geram modificações na realidade, uma ruptura de relações 
que não se refazem novamente com a volta. O que retorna já não é mais o mesmo que se foi, passa a 
viver em duplicidade, em ser e não ser, um estar aqui e um estar lá. A pesquisa tem demonstrado que a 
migração tem especificidades relacionadas ao ambiente onde se vive e que os modos de vida constroem 
a identidade, mesmo que o sujeito esteja em trânsito. Migram para resistir, procuram no “lugar do outro” 
o sustento “do seu lugar”.



16 17

REFERÊNCIAS

BATISTA, Elicardo Heber Almeida. “Povos” de Santana: condições de vida e mobilidade espacial no norte do 
estado de Minas Gerais. 2010. 131f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E SOCIAIS, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, RJ. 
2010.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/
Paginas/default.aspx. Acesso: 05/10/15

Estadual de Defesa Civil. Plano de Convivência com a Seca - 2015. Belo Horizonte - Cedec/MG – Minas Gerais: 
GMG. 2015. 85.p.; A4. ISBN: 978-85-68648-01-8. 1. MINAS GERAIS. 2. Proteção e Defesa Civil. 3. Ambiente 
da Seca. 4. Relatório da Seca - 2014. 5. Plano de Emergência para a Seca - 2015. 6. Norte de Minas.

HOCHMAN, G.; ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (orgs.). 2007. Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro, 
Editora Fiocruz, 398 p.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 1991, 2000, 2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 19 de maio 2015.

LITTLE, Paul E. Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil: Por uma antropologia da territorialidade. 
Trabalho apresentado no SIMPÓSIO “NATUREZA E SOCIEDADE: DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS E 
METODOLÓGICOS PARA A ANTROPOLOGIA”, na 23a Reunião Brasileira de Antropologia, Gramado, RS, 
19 de junho de 2002.

MARTINS, José de Souza. O vôo das andorinhas: migrações temporárias no Brasil. In: Não há terra para 
plantar neste verão. Petrópolis/ Rio de Janeiro: Vozes, 1986.

OLIVEIRA, Palmyra Santos. Porteirinha: memória histórica e genealogia. Belo Horizonte: Editora O 
Lutador, 2008

SINGER, Paul. Migrações internas: considerações teóricas sobre o seu estudo. In: Economia Política da 
Urbanização. São Paulo: Contexto, 2008. P. 29-62.

SILVA, R. M. A. Entre o combate à seca e a convivência com o semi-árido: transições paradigmáticas 
e sustentabilidade do desenvolvimento. 2006. 298 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento sustentável) – 
Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2006.

WOORTMANN, Klass. “Com Parente não se Neguceia. O Campesinato como Ordem Moral”.  Anuário 
Antropológico/87, Brasília, Ed. UNB, 1990.


