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INTRODUÇÃO: 

O êxodo rural tem sido um dos problemas mais 
frequentes nas regiões brasileiras, motivado por 
diversos fatores. Dentre eles, a busca por melhores 
condições de vida na cidade, que na maioria dos casos 
não se concretiza da forma esperada, contribuindo 
para um crescimento desordenado dos centros 
urbanos (FARIA, 2009). De modo geral o êxodo rural 
provoca fenômenos de “superurbanização”, 
transformando o desemprego rural em desemprego 
urbano (MALASSIS, 1973). Nesse contexto se insere a 
região do Catongo localizada no município de Itajuípe, 
Litoral Sul da Bahia. Nessa região grande parte dos 
agricultores familiares ali residentes, desde 1991 
iniciaram um movimento migratório para o município de 
Itajuípe e outras regiões do Brasil em busca de 
melhores condições de vida. Diante do exposto, o 
presente trabalho objetivou evidenciar o êxodo rural 
dos agricultores familiares desta região, assim como as 
causalidades e sentidos deste fenômeno. 
MATERIAL E MÉTODOS: 

Para realização deste trabalho, foram utilizadas 
abordagens quantitativas e qualitativas. Para obtenção 
das informações foram aplicados questionários 
estruturados e semiestruturados, a fim de obter 
informações precisas, além de abrir espaços para 
novas colocações dos entrevistados. Foram realizados, 
ainda, encontros com os agricultores, a fim de exporem 
suas experiências passadas. Para a análise dos dados 
foi realizada a construção de tabelas e gráficos com o 
auxílio do Software Excel. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A evasão da população da região do Catongo chegou a 
um percentual de 80%. Uma das causas iniciais desse 
êxodo foi a introdução da praga “vassoura-de-bruxa”, 
causada pelo fungo Moniliophtora perniciosa, que 
proporcionou uma grande queda na produção 
cacaueira (FIGURA 01).   
 

 
Figura 01 - Gráfico de setores sobre as cidades para 
onde os moradores da Região do Catongo migraram. 
 
Outro fator de relevância diz respeito ao 
envelhecimento da população da região (TABELA 01) 

Tabela 01 - Medidas descritivas da variável idade (em 
anos) de 15 agricultores da região do Catongo em 
Itajuípe. 

Medidas descritivas                       Idade 

Média 64,00 

Mediana 66,00 

Desvio Padrão 15,95 

Coeficiente de Variação (%) 24,92 

 
Depois de saírem da zona rural, esses agricultores 
passaram a residir na cidade e vivem em bairros 
pobres em situação precária (FIGURA 02). 
  

 
Figura 02 - Gráfico de setores dos serviços que os 
agricultores da região do Catongo têm acesso na 
cidade em 2016. 
 
Outro fator relevante foi a baixa escolaridade dos 
agricultores. Dos entrevistados, 93% são analfabetos. 
Como consequência dos problemas expostos, houve 
uma diminuição significativa dos habitantes dessa 
região, passando de uma média de 7,80 
pessoas/família no ano de 1991, para uma média de 
2,67 pessoas/família em 2016.  
CONCLUSÃO:  

Um dos motivos que levaram os agricultores da região 
do Catongo a migrarem para a zona urbana foi 
inicialmente a crise cacaueira provocada pela chegada 
da vassoura-de-bruxa. Alguns anos depois outros 
fatores aceleraram essa migração: a busca por uma 
vida melhor na cidade e o envelhecimento dos 
agricultores. Resultando em maiores dificuldades de 
encontrar emprego na cidade. Sendo obrigados a 
viverem em situação de precariedade.  
 AGRADECIMENTOS: 

A fonte financiadora da bolsa de Iniciação Científica 
FAPESB e IFBaiano. 
REFERÊNCIAS: 

FARIA, Caroline. Êxodo Rural. 2009. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/geografia/exodo-rural>.  
Acesso em: 13 Fev.2016. 
MALASSIS, Louis. Educação e Desenvolvimento Rural. 
Vida Rural e Mudança Social. Ed. Nacional.  São 

Paulo. 1973. 

mailto:aparecida.santos13@bol.com.br
mailto:sayonara.sabioni@urucuca.ifbaiano.edu.br
mailto:fabrício.silva@urucuca.ifbaiano.edu.br

