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Frutos da Terra 

 
Esta terra dá de tudo, que se possa imaginar. 

Sapoti, jabuticaba, mangaba, maracujá, 
Cajá, manga, murici, cana caiana, juá, 

Jabuti, umbu, pitomba, araticum, araçá”.  
“Engenho velho ô, canavial  
Favo de mel no meu quintal 

O fruto bom dá no tempo 
No pé pra gente tirar  

Quem colhe fora do tempo 
Não sabe o que o tempo dá 

Beber a água na fonte  
Ver o dia clarear  

Jogar o corpo na areia 
Ouvir as ondas do mar  

Engenho Velho ô, canavial 
Favo de mel, no meu quintal”. 

 
LUIZ GONZAGA 
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RESUMO 
 
O Semiárido Brasileiro é caracterizado pela irregularidade das chuvas, grande evaporação da 
água, clima quente e bioma da caatinga, ocupando 86% da região nordeste. Existem 
concepções sobre o sertão, seja na literatura, mídia ou cinema, como local de seca e escassez. 
Contudo, existem também estudos destacando a diversidade cultural, a religiosidade e a 
criatividade sertaneja. Esta pesquisa objetivou compreender a experiência do sertanejo no 
horizonte da irregularidade da oferta da água. É uma pesquisa qualitativa de inspiração 
fenomenológico-existencial, amparada na hermenêutica heideggeriana. O ser humano 
(Dasein) é entendido como único ente que possui seu ser em questão e sempre é ser-no-
mundo. O local da pesquisa é o Sítio Galinhas, em Icó (CE), escolha dada por conveniência, e 
a coleta de dados foi realizada em duas viagens de campo, além de observações e entrevistas. 
Foram utilizadas quatro entrevistas, com três participantes homens e duas mulheres para a 
contrução do texto interpretativo. As gravações transcritas e confrontadas com as observações 
e afetações da pesquisadora em diário de campo foram compreendidas a partir da 
hermenêutica heideggeriana, resultando em texto narrativo. A interpretação das entrevistas 
teve como eixo a entrevista do fundador do sítio Galinhas, sendo acrescida das narrativas dos 
outros quatro entrevistados. A partir de suas falas, foi possível identificar que as vidas desses 
sertanejos são marcadas pela seca. Alguns passaram a economizar água em decorrência da 
experiência de falta e do apelo viabilizado pela angústia, a força motriz dessa nova 
possibilidade de relação com a água. Políticas públicas no semiárido passaram por 
transformações e desvelam o espírito de nossa época, a “Era da Técnica”. Os sertanejos mais 
velhos habitam sua terra natal no modo da proximidade e da familiaridade, enquanto que o 
jovem revela um estranhamento para com a região. A religiosidade se abriu como horizonte 
de significância dos sertanejos, inundando mundo. 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Semiárido nordestino, água, narrativas, Heidegger, pesquisa 
fenomenológica.
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ABSTRACT 
 
Brazilian semiarid (Sertão) is know for low and irregular rainfall, high rates of water 
evaporation, hot climate and a caatinga biosphere reserve taking 86% of the Northeast area of 
the country. The perspective on what is called Sertão found in literature, the media and the 
movies reinforces the characteristics of a dry earth and scarcity. However, there are studies 
arguably showing the cultural diversity, religiosity and creativity of the Sertão. The present 
research focuses on understanding the experience of man and women of the Sertão 
(sertanejos) considering the irregularity of water resources. This is a qualitative research 
theoretically driven by a phenomenologic-existencial aprroach, specially supported by 
heideggerian hermeneutics. The human being (Dasein) is understood as the only to put his 
own being into matter and is always being-in-the-word. The location for the present research 
was the grange Galinhas, in the city of Icó, state of Ceará, Brazil. The choice was given by 
concenience and the data recollection was performed during two field trips, besides regular 
notes and interviews. The present text brings 4 of those interviews performed with 3 men and 
2 women. They structure the analytical chapters. The recordings of the interviews were 
transcribed and contrasted with the observations and affectation of the researcher herself, 
reported in a field diary to be considered under the light of a heideggerian hermeneutic and 
thus resulted in a comprehensible narrative. The interpretation of the inerviews worked as a 
guideline and the interview with the founder of the grange Galinhas was then added along the 
narrative. Considering the speech brought by the interviwees, it was possible to identify that 
the lives of those man and women of the Sertão are marked by drought. Some of them started 
saving water from the experience of its lack and based on anxiety, forcing new possibilities of 
establishing a relationship with water. Public policies for the semiarid have changed during 
the past years and they reveal the spirit of our time, the “Technological age”. Older people of 
the Sertão inhabit their homeland in the mode of proximity and familiarity, while younger 
people refer to estrangement. Religiosity emerged as a meaningfull perspective for the people, 
floding the word. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Northest semiarid, water, narrations, Heidegger, phenomenological 
rechearch. 
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1. Introdução 

 

 

A presente pesquisa iniciou muito antes de ser delineada como tal. Em busca de 

diferentes modos de me relacionar com os outros, nascida e crescida na capital da cidade de 

São Paulo, eu me encontrei com o apaixonante ritmo do forró. Entre danças e músicas, o 

universo sertanejo veio se descortinando através das músicas de Luiz Gonzaga, 

Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, entre outros tantos cantores da cultura e do sertão 

nordestino. 

Foi nesse intento de conhecer os lugares que inspiravam tão lindas e, às vezes, tristes 

canções, que me aventurei em duas viagens de mochila e carona pelo sertão. Em julho de 

2007, na primeira viagem sozinha, parti de Salvador e, entre paradas e acolhidas, culminei 

com a chegada ao sertão de Canudos. Já no início do ano de 2008, realizei uma viagem 

acompanhada de um amigo psicólogo, seguindo todo o percurso do Rio São Francisco. 

Dentre tantas surpresas, festas populares, risos e riscos, a certeza de retornar ao sertão 

se fez premente. Para além das riquezas que observei e guardei na memória em escritos e 

imagens, também foi possível sentir a indignação com as questões políticas e ambientais que 

tangenciam tal realidade, como a presença do coronelismo, a distribuição irregular da água e a 

degradação ambiental. 

Contudo, neste momento, no lugar de pesquisadora, o olhar que lanço não é mais o 

mesmo. Não mais como forrozeira, não mais como mochileira, mas como pesquisadora, com 

o olhar que já viu e que revê o sertão nordestino e traz consigo histórias, experiências e 

objetivos, atualizando, redescobrindo o olhar. 
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Assim, esse trabalho tem como foco compreender a experiência do sertanejo no 

horizonte da irregularidade da oferta da água. O presente estudo está fundado na perspectiva 

fenomenológico-existencial, mais especificamente na hermenêutica heideggeriana. Nele, 

proponho realizar uma aproximação dessa população para que ela tenha voz a partir de sua 

própria experiência. 

As experiências dos sertanejos são permeadas por um contexto de vida peculiar, haja 

vista não contar com a oferta regular da água, abarcando significados e desvelando sentido 

próprio. Na perspectiva heideggeriana, o ser humano é entendido como o único ente que 

possui seu ser em questão e sempre é ser-no-mundo1; ou seja, tem sempre os outros entes 

referenciados. 

Heidegger (1987/2009, p. 33) explicita que o existir humano será tratado por ele como 

Dasein ou ser-no-mundo: “O que o existir enquanto Da-sein significa é um manter aberto de 

um âmbito de poder-apreender as significações daquilo que aparece e que se lhe fala a partir 

de sua clareira”. O Ser-aí é abertura, possibilidade de ser, clareira que possibilita a aparição e 

manifestação dos outros entes que vêm de encontro no mundo. 

Ser humano compreendido como Dasein2, é já-estar-em-um-mundo-com-os-outros, 

caracterizado por existenciais, tais como: ser-no-mundo, ser-com, ser-em, temporalidade, 

espacialidade, disposição, impropriedade, propriedade, corporeidade, compreensão, entre

                                                                 
1 O termo ser-no-mundo é um conceito cunhado por Martin Heidegger (1927), assim como outros termos por ele 
cunhados aparecerão em itálico no texto. 

 
2 O termo alemão Dasein designa o existente humano em Heidegger. Contudo, os termos Ser-aí e Pre-sença 
também são utilizados por alguns autores como tradução deste termo e também serão empregados neste estudo. 
Portanto, entendemos Dasein, Ser-aí, Pre-sença como sinônimos. 
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outros existenciais explicitados por Heidegger em sua obra Ser e Tempo (1927). O conceito 

de mundo é entendido como totalidade de significados que sustenta a compreensão do 

humano, viabilizando o aparecimento do ente intramundano, do ente cujo modo é o manual 

ou instrumento, e da co-Presença, ou seja, ente cujo modo de ser é o mesmo que o do 

existente humano. Mundo é a estrutura que sustenta a aparição do outro, teia de significados 

que articula os fenômenos em sua conjuntura, onde um está referido a outro. Para Vattimo 

(1971/1987, p. 30): 
 

O mundo como totalidade de instrumentos está primeiro do que as coisas instrumentos 
individuais (...) o estar-aí não é senão enquanto ser-no-mundo; mas a mundanidade do 
mundo funda-se apenas na base do Ser-aí, e não vice-versa. Por isso, como se viu, o 
mundo é uma característica própria do Ser-aí. 

 

Partindo do humano como ser-no-mundo, para compreender o impacto da questão da 

água para a vida dessa população, é necessário entrar em contato com o mundo próprio destas 

pessoas em suas vidas cotidianas. Barreto (2006) fala sobre a aparição do ser, seu 

desvelamento compreendido na existência: “Enquanto ser-no-mundo, o horizonte em que ser 

pode ser compreendido é a existência humana. Portanto, ser, antes de se tornar um dado 

conceitual, é possibilidade existencial e coincide com as condições ontológicas de existir” (p. 

151). 

A proposta da ontologia heideggeriana traz elementos importantes para se refletir a 

respeito da dimensão social da experiência humana. Dutra (2008) traz algumas reflexões 

acerca da necessidade de se lançar outro olhar para a prática clínica do psicólogo como uma 

prática que considere o contexto histórico e social no qual a existência se dá. Segundo Dutra 

(2008, p. 234): “Abordar o social numa prática que é prioritariamente humana e só acontece
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num contexto de relação, pleno de sentidos, desde então, é considerar as dimensões ônticas e 

ontológicas do ser humano”. 

Considerar os contextos históricos e sociais do humano desvelados na sua própria 

existência encontra então sustentação na hermenêutica heideggeriana e na prática do 

psicólogo que por ela se orienta. Esta é a proposta que orienta o estudo em questão. Meditar 

sobre a vida de pessoas que vivem no semiárido nordestino traz consigo a perspectiva de se 

lançar luz sobre questões relativas a um contexto social específico, que habita o imaginário 

das pessoas das mais distintas maneiras. 

Desde a literatura (Buriti & Aguiar, 2012), passando pela mídia (Queiroz & Pereira, 

2012) e cinema (Ferraz, 2011) o imaginário social trazido a respeito do semiárido nordestino 

é o de um local de seca e escassez (Ribeiro, 1999; Buriti & Aguiar, 2008). Essas ideias trazem 

à tona a possibilidade de convivência em locais onde a oferta de água não é constante. Nesse 

sentido, quais estratégias o sertanejo desenvolve para lidar com essa realidade? 

Lindoso (2013) considera que, a partir da década de 90 têm sido desenvolvidos 

estudos destacando que a convivência com o semiárido é possível. A perspectiva da 

convivência, para Carvalho (2011), pode ser entendida como uma forma de solicitude. Nesse 

viés, novas possibilidades de sentido de pertencimento para a população sertaneja se abririam, 

ultrapassando falas estereotipadas e hostis em relação a essa região. Dessa maneira, é 

oportuno interrogar: pode-se pensar que o semiárido brasileiro traz múltiplas possibilidades 

de vida para o sertanejo? A convivência com o semiárido é temática entremeada por quais 

outras questões sociais? Como é o acesso a água? 
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Alguns autores (Furtado, 1967; Malvezzi, 2007; Pinto, 2002) destacam em seus 

estudos dimensões político-sociais das obras realizadas na região semiárida, questionando seu 

real benefício para a população sertaneja. Já na área da psicologia, estudos sobre coping 

(Noriega et al., 2003), aspectos psicossociais (Nepomuceno & Pinheiro, 2010) e a seca como 

um hazard, relacionando-a a desastres (Favero & Diesel, 2008), estão sendo discutidos. 

O semiárido é local de estudo nas mais diversas áreas, como agronomia, biologia, 

sociologia, geografia, psicologia, dentre outros, como foi possível notar através da revisão da 

literatura. Entretanto, quando o sertanejo é recolocado como protagonista, porta-voz de sua 

experiência, é encontrada uma quantidade menor de pesquisas. Afinal, como é o modo 

próprio do sertanejo habitar o semiárido? Como é para as pessoas que vivem nesta região um 

cotidiano que não conta com a oferta regular da água? 

Encontrei dois estudos em psicologia que exploraram a experiência de pessoas que 

vivem em contextos de seca: Faveiro (2006) e Pérez (2008). O primeiro trata a questão da 

vivência da seca por famílias de Frederico Westphalen (RS) na perspectiva da fenomenologia 

husserliana. Já o segundo, traz a questão da água como sentido de bem comum para a 

população de Valle del Quibor na Venezuela, na perspectiva da psicologia social. 

Apesar de essas pesquisas trazerem a experiência dos agricultores dessas regiões de 

seca, as perguntas que me coloquei ainda permanecem em aberto. Estudos com a população 

do semiárido nordestino, na perspectiva da fenomenologia heideggeriana não foram 

encontrados. 

Na pesquisa realizada por Dutra & Roehe (2013) com familiares de agricultores 

suicidas em cinco municípios do Estado do Rio Grande do Norte, os autores colocaram que 

alguns colaboradores da pesquisa identificaram as condições de vida nestes locais como 

limitantes e frustrantes. Esta experiência me trouxe novos questionamentos: quais condições 
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de vida seriam essas que os colaboradores identificaram? Como tais condições são 

vivenciadas por essa população? Com quais disposições afetivas essas experiências ocorrem? 

Contatar a realidade experienciada pelo sertanejo é um esforço de dar lugar para essas 

experiências e evidenciar sentimentos e compreensões envolvidas em sua cotidianidade. 

Acredito que essa é uma postura que traz contribuições teóricas que podem subsidiar 

reflexões e práticas posteriores junto a esta população, que considere suas necessidades 

partindo da sua própria realidade. 
 

Ademais, com a emergência do tema da convivência com o semiárido, quero 

contribuir com um novo olhar para a realidade da seca no sertão. Pretendo ir além da imagem 

veiculada pela mídia e pela literatura a fim de resgatar sentidos e significados que o próprio 

sertanejo atribui a sua experiência. 

 
 
1.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo desta pesquisa desenvolvida como dissertação de mestrado é compreender 

modos de ser-no-mundo de sertanejos do semiárido nordestino no horizonte da irregularidade 

de oferta da água. 

 
 
1.2. Objetivos Específicos 
 

1) Descrever modos de ser dessas pessoas relacionados ao seu contexto, apreendendo 

sentidos e significados de seus cotidianos; 
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2) Compreender modos de convivência com o semiárido; 
 

3) Realizar uma aproximação da disposição de humor/afetos implicados 

na experiência dessas pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1– Mandacaru. 



 
 

19 
 

2. “Nos Cafundó de Bodocó”, onde fica o nosso sertão? 
 

Nos cafundó de Bodocó 
Nos cafundó  

De Bodocó, de Bodocó, de Bodocó  
Nas veredas corre o azar  

Sem deixar rastro no chão  
Nas quebradas caem as folhas 

Fazendo a decoração  
Chora o vento quando passa  

Nas galhas do aveloz  
Chora o sapo sem lagoa  

Todos em uma só voz  
Chora toda a natureza 

Na esperança, na incerteza  
De Jesus olhar pra nós 

 
LUIZ GONZAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Casa sertaneja. 
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2.1. Caracterizando o Semiárido Nordestino 

 

A região de abrangência do Semiárido Brasileiro, segundo dados do Ministério da 

Integração Nacional (2005), ocupa nove estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, ocupando cerca de 86% 

da região nordeste. Isso significa que o Semiárido Brasileiro ocupa oito estados do nordeste, 

ficando o Estado do Maranhão excluído dessa região; assim como conta com parte do norte 

do Estado de Minas Gerais, situado na região Sudeste do país. Essa delimitação pode ser 

claramente observada na figura abaixo (extraída da publicação do Ministério da Integração 

Nacional, 2005, Nova delimitação do semiárido. Brasília). 
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Figura 3 – Mapa do Semiárido Brasileiro.
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O Semiárido Brasileiro é uma região marcada pela irregularidade das chuvas, grande 

evaporação de água, clima quente e bioma da caatinga. A população que vive no semiárido 

tem suas atividades econômicas baseadas principalmente na agricultura e pecuária. Segundo 

dados da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene3: 

 

As características do meio ambiente condicionam fortemente a sociedade regional a 
sobreviver principalmente de atividades econômicas ligadas basicamente à agricultura 
e a pecuária. Estas se realizam sempre buscando o melhor aproveitamento possível das 
condições naturais desfavoráveis, ainda que apoiadas em base técnica frágil, utilizando 
na maior parte dos casos, tecnologias tradicionais. 

 
 

Esses dados trazem questionamentos a respeito da relação que os sertanejos possuem 

com o seu meio ambiente. Afinal, como a população sertaneja acessa a água? A Articulação 

do Semiárido (ASA) coloca que as famílias rurais dessa região semiárida não possuem acesso 

à rede geral de abastecimento, “sendo que 43% utilizam poços ou nascentes, e 24% utilizam 

outras formas de acessar a água, que compreendem inclusive buscas em fontes distantes, com 

longas caminhadas diárias, para o uso de uma água muitas vezes inadequada ao consumo 

humano44”. 

Apesar dessa falta de acesso à rede de abastecimento geral, o semiárido brasileiro é 

considerado  o  mais  chuvoso  do  mundo  (Malvezzi,  2007),  apresentando  déficits  hídricos 

devido ao elevado índice de evaporação desse recurso (aproximadamente três vezes maior que 

o índice de chuvas). Para além da elevada evaporação da água, quais outras questões estariam 

implicadas na problemática da água na região? 

                                                                 
3 Informações retiradas do site da Sudene. Disponível em: http://www.sudene.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/area-de-atuacao-da-sudene/semiarido, acessado em 10 abr. 2016. 
 
4 Informação retirada do site da Articulação do Semiárido (ASA). Disponível em: 
http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=105 , acessado em 10 abr. 2016. 
 

http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=105
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Na Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro (2005, p. 2) a questão da escassez da água 

é relativizada, colocando-se em evidência a questão da sua distribuição desigual: 
 

Os conhecimentos acumulados sobre o clima permitem concluir não ser a falta de 
chuvas a responsável pela oferta insuficiente de água na região, mas sua má 
distribuição, associada a uma alta taxa de evapotranspiração, que resultam no 
fenômeno da seca, a qual periodicamente assola a população da região. 

 

 
É possível compreender, então, que para além das questões climáticas, a população do 

semiárido é afetada pelas relações políticas que tangem a distribuição deste recurso para 

manutenção da vida e do trabalho no campo. Desta maneira, ocuparemo-nos das questões 

politico-sociais que perpassam o território do semiárido brasileiro. 

 

2.1.1. Panorama político-social 

Quando pensamos em relações de poder e sertão nordestino, uma figura se destaca: a 

imagem do coronel. O coronelismo foi uma forma de mandonismo político e social que 

preponderou no Brasil, especialmente no interior do nordeste, durante o período da República 

Velha (1889 a 1930), e para Leal (1997), está relacionado à estrutura agrária brasileira, tendo 

o paternalismo como grande aliado. 

O coronel pode ser compreendido como a figura de um grande latifundiário que possui 

poder, riqueza e influência local, sendo seu título honorífico de coronel concedido pela 

Guarda Nacional, não tendo relação com a carreira militar (Chiavenato, 1990). Ele exercia seu 

poder através da violência e da força, sendo que essa relação, para autores como Chiavenato 

(1990) e Leal (1997), alimentava a existência dos cangaceiros. Para Martins, Moura e Imasato 

(2008, p. 3): 

 
O fenômeno de poder/autoridade do coronel se assenta, portanto, em duas fraquezas 
que reciprocamente readquirem força: (1) na dos donos de terra, que recuperam 
prestígio e poder com o custo da submissão política; e (2) na submissão política ao 
coronel por parte daqueles que vivem do trabalho na terra. Nesse aspecto, os coronéis 
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diferem daqueles poderosos e rebeldes senhores do período colonial, que baseados na 
força de um sistema escravista e patriarcal, então no seu apogeu, eram o governo e a 
lei em seus domínios. 

 
 

O poder dos coronéis era grande no sertão nordestino, tendo o governo e a lei como 

aliados (Leite, 2014) e submetendo os sertanejos mais pobres aos seus ditames, uma vez que 

eram detentores de prestígio e força, além de terras e riquezas. Apesar da figura do coronel ter 

seu auge no final do século XIX e início do século XX, até hoje é possível encontrar vestígios 

dessas  relações  de  poder  e  submissão  no  semiárido  nordestino,  como  afirmam  em  seus 

estudos Martins, Moura & Imasato (2008) e Beltrão & Sayago (2010). 

As autoras Beltrão & Sayago (2010) colocam que o poder do coronel foi substituído 

por formas mais sutis de dominação, como por Organizações Não Governamentais (ONGs), 

igrejas, políticos e classes dominantes comerciais, pois elas acreditam que “no Nordeste, até 

hoje, a dependência das comunidades rurais da oligarquia política local e regional continua 

extremamente forte” (p. 138). 

Essas formas históricas de desmando político (Travassos, Souza & Silva, 2013) estão 

ligadas ao  início  do  processo  de  colonização  da  região,  que  teve  sua  base econômica 

alterada de zona açucareira para região de latifúndios. Segundo Santos,  Santos  & Santos 

(2014, p. 153): “Diante desse contexto, o apadrinhamento e a forma patrimonialista marcaram 

o território nordestino, mais especificamente o semiárido que, por vários anos, foi liderado 

pelos coronéis da região que concentravam todo o poder em suas mãos”. 

As relações de exploração do trabalho no contexto rural ainda são observadas na 

atualidade, a exemplo da meação. O regime de meação foi comum no contexto do Brasil 

escravagista; contudo, parte desta forma de trabalho perdurou em alguns locais. Segundo 

Souza (1999, p. 362): 
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Pela convivência entre o arrendamento de terras e a prática da meação nas fazendas 
agrícolas, em troca do trabalho nos engenhos, nas plantações de fumo, nos cafezais; 
ou pela posse de pequenas propriedades, onde era produzida a agricultura de 
subsistência, e praticavam-se pequenas trocas comerciais. Assim, os sujeitos 
constituíram seus modos de vida com um prolongamento do processo escravista, 
com base em outras relações e estratégias de luta. 

 
 

A relação dos coronéis com os trabalhadores rurais de sua localidade era, na maioria 

das vezes, de exploração. Preponderavam os latifúndios de monocultura para a exportação e 

os trabalhadores pobres eram subjugados pelos senhores das terras. 

Chiavenato (1990) expõe que é a partir desse contexto de exploração que surgem os 

cangaceiros como forma de ruptura do sistema que se impunha na figura dos coronéis, sem 

configurar, no entanto, um movimento social ou grupo revolucionário. Os cangaceiros são 

descritos pelo autor como agricultores pobres que se revoltavam pela sua situação de 

exploração, ingressando no cangaço, em muitos momentos, por questões relativas a 

vinganças, como no caso de brigas entre famílias. Eles se uniam em bandos para saquear, 

roubar e praticar diversas formas de banditismo. 

Para o autor, eles não possuíam uma organização política e nem lutavam por ideais, 

mas apenas por sua sobrevivência. Por fim, acabavam aliando-se aos mais fortes, os coiteiros, 

que os escondiam e os abasteciam. Esses, por usa vez, eram prepostos dos coronéis. Desta 

maneira, portanto, Chiavenato (1990, p. 17) afirma que “a partir dessa aliança, o cangaço 

transformou-se de revolta espontânea em banditismo de controle social”. 

Atualmente o coronelismo não existe mais, assim como os cangaceiros, sendo 

Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, considerado um dos últimos cangaceiros, 

morto no final da década de 1930. Entretanto, como já apontado, as relações de exploração 

ainda se fazem presentes no semiárido nordestino, porém com outras roupagens. 
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Ribeiro (1999) aponta a existência de um determinismo geográfico que relaciona a 

seca com a miséria e a pobreza. Esse discurso determinista acaba sendo fortalecido pela mídia 

e pela classe dominante, ocultando essas questões políticas, como já apontaram Malvezzi 

(2007) e Furtado (1998). 
 

A distribuição da água, um dos nossos principais interesses, também é atravessada por 

relações de poder. Autores como Furtado (1967), Malvezzi (2007) e Pinto (2002) questionam 

em seus estudos as dimensões político-sociais das obras realizadas na região semiárida e seu 

real benefício para a população sertaneja; ou seja, esses autores sugerem que, algumas vezes, 

são destinados recursos financeiros para obras que não beneficiam efetivamente a maioria da 

população sertaneja, mas os grandes latifundiários. Os recursos hídricos, então, estariam 

sendo mal distribuídos. 
 

Relatando situações relativas ao controle da água da população e à construção de obras 

para a seca, Malvezzi (2007, p. 13) aponta que “políticos pedem auxílio federal. Constroem 

grandes obras – nem sempre de forma honesta –, mas, mais adiante, elas estarão secas de 

novo, por evaporação. Sustenta-se assim, ao infinito, a indústria da seca”. 

O que seria afinal a indústria da seca? Um dos pioneiros a utilizar este termo foi 

Callado (1960), referindo-se aos políticos que se utilizam do fenômeno da seca em benefício 

próprio. Portanto, é antiga a relação entre seca e poder que existe na região semiárida. 

Ao observar as formas de exploração econômica da população na região do semiárido, 

aliadas a políticas e obras que, em alguns momentos, parecem ter beneficiado parcialmente a 

população, fica claro que a questão da água e das secas no semiárido é multifacetada. Para 

além da questão climática, questões políticas relacionadas a poder, terra e riquezas estão 

envolvidas na distribuição da água entre as pessoas que habitam o sertão. 
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Diante dessas desigualdades, onde estaria o Estado para garantir a distribuição da água 

para a população sertaneja? Quais iniciativas já existiram e existem atualmente para garantir a 

água? 
 

Autores como Carvalho (2006), Chacon (2007) e Lindoso (2013) apontam que foi a 

partir da grande seca de 1877 a 1879 que o governo passa a voltar esforços para a construção 

de obras de combate à seca. Uma das primeiras iniciativas governamentais, segundo Malvezzi 

(2007), foi a criação dos Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) no ano de 

1909. Fundado como Inspetoria de Obras Contra as Secas (Iocs), depois Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (Ifocs), tinha o objetivo de combater a seca a partir da construção de 

obras como açudes, rodovias e barragens. Foi praticamente o único órgão estatal a atuar na 

região até 1959 com a criação da Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene). 

Apesar de ter criado açudes e barragens que favoreceram de certo modo a região 

semiárida, o Dnocs não conseguiu democratizar o acesso à água. Malvezzi (2007, p. 68) 

afirma que: 
 

As grandes obras foram feitas, mas as populações mais pobres não tiveram acesso aos 
seus resultados. Acumulando terra e água, as oligarquias nordestinas construíram um 
poder assustador, difícil de ser rompido, mesmo quando se assume outra lógica, a 
convivência com o Semi-Arido, e não mais o combate à seca. 

 

 
Ao pensarmos nessa perspectiva, o Dnocs viabilizou avanços na região, mas também 

fortaleceu as disparidades na medida em que os grandes latifundiários continuaram a ser 

agraciados com grandes obras hídricas em seu benefício fortalecendo, mais uma vez, formas 

históricas de exploração. A própria Sudene, nascida com o objetivo de desenvolver o 

nordeste, principalmente o semiárido, através de inúmeras iniciativas, acabou nas mãos das 

oligarquias nordestinas sendo “fechada no governo de Fernando Henrique Cardoso e reaberta 
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no governo de Lula, mas, nessa nova fase, ainda nao marcou presença” (Malvezzi, 2007, p. 

69). 

Campos (2014) propõe em seu estudo a periodização das secas nordestinas 

relacionadas às políticas públicas, considerando cinco períodos: 1) defrontando-se com as 

secas, período marcado pelo descobrimento do sertão e de suas intempéries climáticas, tendo 

início no final do século XVI até meados do século XIX; 2) a busca do conhecimento (1849-

77), marcado por discussões acerca da região e das secas; 3) a hidráulica da solução (1877 a 

1958), marcado pelas grandes construções de reservatórios de água, como os açudes; 4) a 

busca do desenvolvimento regional (1959 a 1991), caracterizado pela criação da Sudene e 

pelas propostas de desenvolvimento do nordeste, criação de políticas de gestão de águas e 

inflexão de políticas públicas das secas; e, finalmente, 5) o gerenciamento das águas e as 

políticas sociais (1992 até a atualidade), caracterizado como momento de criação de políticas 

sociais para enfrentamento da seca e convivência com o semiárido, sendo a transposição do 

Rio São Francisco uma das últimas obras hídricas em curso. 

Outros autores propuseram divisões em períodos que marcariam a criação de políticas 

públicas direcionadas para a questão da água e do semiárido, como Andrade (1970), Carvalho 

(1988) e Magalhães & Glantz (1992), cada qual destacando características de cada fase. A 

partir das propostas dessses mais distintos autores, podemos evidenciar que o período de 1951 

em diante foi o período onde os investimentos voltados para o semiárido se intensificaram. 

Merecem destaques a criação do Banco do Nordeste em 1951, a Companhia Hidrelétrica do 

São Francisco (Chesf) e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o 

Ministério da Integração Nacional (MI) e, mais recentemente, a obra de Transposição do Rio 

São Francisco. A criação de aposentadorias rurais, assim como programas de combate à fome, 

como o Programa Bolsa Família (BF), também são marcos de políticas sociais que acabaram 

chegando ao semiárido nordestino. 
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Atualmente inúmeras Organizações Não Governamentais (ONGs) surgiram com o 

intuito de viabilizar a manutenção da vida no semiárido a partir da perspectiva da convivência 

com o semiárido, não do combate à seca, propondo inúmeras ações na região. A Articulação 

Semiárido Brasileiro (ASA), criada nos anos 90, é um exemplo importante de rede de 

articulação de iniciativas que trabalham na pespectiva da convivência com o semiárido. 

Portanto, versaremos sobre a temática da convivência e suas implicações. 

 

2.1.2 A convivência com o semiárido 

O cenário histórico brasileiro dos anos 90 foi marcado por uma série de conferências e 

reuniões que tratavam da temática das mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. 

Podemos destacar a Conferência Rio 92, Conferência Internacional sobre Impactos de 

Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas e criação da 

Articulação do Semiárido (ASA) em 1999 com a Declaração do semiárido. 

Carvalho (2006) aponta a Conferência Rio 92 como uma das precursoras do 

paradigma da convivência; já Cunha & Paulinho (2014) consideram a criação da ASA com a 

elaboração da Declaração do Semiárido como seus eventos inaugurais. Chacon (2007) aponta 

que nos anos 80 discursos políticos que já abririam espaço para ideias a respeito da 

convivência. Lindoso (2013) ressalta que o fracasso dos modelos de intervenção do Estado no 

semiárido, aliados ao momento histórico brasileiro dos anos 90, impulsionaram a implantação 

desse novo paradigma. 

Assumimos aqui que elementos históricos e sociais que se somaram ao fracasso do 

paradigma do “combate a seca” no final do século XX contribuíram e culminaram com a 

emergência desse novo paradigma no final dos anos 90. Se, por um lado, a perspectiva do 

combate à seca se alia a uma perspectiva de dominação da natureza e modelos que 
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conformam o paradigma da modernidade, a perspectiva da convivência está atrelada ao 

paradigma da sustentabilidade, segundo Silva (2003). 

Pensar na mudança de um paradigma que está fundado essencialmente num modelo de 

dominação da natureza para um modelo de sustentabilidade traz um impacto na lógica das 

políticas que são implementadas. O surgimento de Organizações Não Governamentais 

(ONGs) e associações no semiárido alteram o cenário marcado pela intervenção 

exclusivamente estatal para dar lugar à atuação de atores sociais diversos. A respeito da 

convivência, Lindoso (2013, p. 133) afirma que: 

Em vez de originar-se na acadêmica ou na política internacional, emerge diretamente 

dos movimentos sociais de base, a partir dos quais ascende a níveis de decisão mais amplos e 

a esfera científica. Cabe destacar que já existia um debate científico, porém foi na 

mobilização social que o paradigma da convivência com o Semiárido ganha forma e força 

como uma crítica ao paradigma do combate à seca. 

Fica evidente, então, que a mudança de paradigma é motivada por uma insatisfação da 

população sertaneja com o antigo paradigma de combate à seca e as politicas que dele 

decorrem. Emergindo a partir de uma mobilização popular, a ideia da convivência com o 

semiárido possui fortes elementos motrizes. 

A noção de sustentabilidade que permeia a proposta da convivência faz referência a 

um modelo que se presta ao convívio da população local a partir do reconhecimento das 

potencialidades  e  limites  que  o  ambiente  onde  elas  vivem  proporciona.  Através desse 

reconhecimento, o sertanejo teria como possibilidade desenvolver alternativas de vida que 

estivessem em comunhão com o semiárido ao invés de contrastá-lo. 

Em convergência com novos pensamentos e ideias apoiados pela política internacional 

(Chacon, 2007), o paradigma da convivência traz consigo o estímulo à participação popular 

nas decisões e implementações de políticas que respeitem e preservem o meio ambiente. Essa 
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nova forma de produção, para Carvalho (2006), redimensiona a leitura e organização no 

semiárido abrindo espaço para uma nova racionalidade. A autora afirma (Carvalho, 2006, p. 

9): 

Ele passa a ser o território das possibilidades de práticas, vem à tona as idéias do 
desenvolvimento integrado e sustentável, que vai se efetivando aqui e ali, através da 
agroecologia; das cisternas familiares de captação da água de chuva nos telhados, 
garantido água de chuva para o consumo humano e também visando a produção; 
barragens subterrâneas; cisterna na roça; associações de fundo de pasto; produção de 
caprinos e ovinos; apicultura etc, e todos baseados na agricultura familiar e na busca 
de segurança alimentar e nutricional. Essas novas formas de produzir no Semi-árido e 
conseqüentemente, de viver e de se planejar, possibilita sutilmente abrir caminhos 
para a emergência de uma nova racionalidade. 

 
 

O sertão, como território de possibilidades que inclui o sertanejo na construção de 

novas propostas, propiciaria solo fértil para outros modos de ser e estar, viabilizando uma 

ressignificação do próprio sertão. Como a perspectiva da convivência desvelaria outros modos 

do sertanejo se relacionar com sua terra? 

A perspectiva da convivência, para Carvalho (2011), pode ser entendida como uma 

forma de solicitude, o que culminaria com novas formas de pensar, sentir e agir no mundo 

com os outros. Dessa forma, o modo de se relacionar com os outros nesse paradigma se daria 

a partir de uma consideração, permitindo “dimensionar que o sentido de coletividade permeia 

profundamente essa idéia” (Carvalho, 2011, p. 68). Nesse viés, a autora coloca que novas 

possibilidades de sentido de pertencimento e enraizamento para a população sertaneja se 

abririam, ultrapassando falas estereotipadas e hostis oriundas do modelo de combate à seca. 

Território de novas possibilidades e modos de se relacionar e produzir, o semiárido 

estaria sendo ressignificado pela sua própria população assim como pelas políticas que por lá 

tem se instaurado a partir da perspectiva da convivência (Carvalho, 2006; Carvalho, 2011; 

Lindoso, 2013; Malvezzi, 2007; Silva, 2003). Entretanto, o que o próprio sertanejo tem falado 

acerca das mudanças que vem ocorrendo no semiárido nesses últimos anos? 
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Em pesquisa realizada no sertão de Jaibaras (CE) com seis homens, Martins, Buriti & 

Chagas (2007) trazem que esses homens, criados e acostumados com o trabalho no campo, a 

agricultura, encontraram novas formas de ser e viver no sertão através da atividade do 

bordado. Segundo Martins, Buriti & Chagas (2007, p. 29): 
 

No entanto, apesar de tantas batalhas discursivas, o sertanejo tem construído 
alternativas de sustentabilidade, com bastante criatividade, na própria região que 
habita, não mais buscando soluções distantes às problemáticas locais, mas através das 
relações sociais próximas. A organização no trabalho, por exemplo, tem constituído 
outros papéis e significações à sua identidade. 

 

Apesar do trabalho não tratar diretamente da temática da convivência, nele os autores 

entraram em contato com sertanejos que, frente mudanças em seu território, tem criado novas 

alternativas de vida para além das atividades laborativas tradicionais desse local. Assim, no 

estudo o sertão se apresenta como local de inventividades e possibilidades. 
 

Já em um estudo de caso realizado por Pontes (2011) em Afogados da Ingazeira (PE) 

sobre a implementação de um programa de convivência com o semiárido “Um Milhão de 

Cisternas” (P1MC), o autor coloca que as famílias ainda não tinham clareza que as cisternas 

faziam parte de um programa financiado pelo governo federal, atribuindo a sua implantação a 

uma “dádiva” ou associando-as a algum político especifico. As famílias rurais do município 

também apontaram como um dos principais benefícios da água das cisternas a diminuição da 

ocorrência das diarreias. 
 

Nessa pesquisa Pontes (2011) ressalta que a ideia de combate a seca ainda está muito 

enraizada no imaginário social das pessoas, e que o paradigma da convivência sobrevive 

paralelamente ao do combate. Ademais, formas de relações de exploração e favorecimento de 

alguns políticos ainda sobreviveriam, sendo necessária uma educação e instrumentalização 

para a convivência. 
 

Refletindo criticamente acerca da mudança de modelos, autores como Chacon (2007) 

e Cunha & Paulinho (2014) questionam a ideia da convivência como novo paradigma que 
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incluiria o sertanejo nas políticas lhe dando voz e lugar. Existiriam algumas contradições no 

paradigma da convivência no que diz respeito à própria compreensão do termo por alguns 

autores, ora se apoiando em ideias conservantistas, ora em ideias de transformação. Para 

Cunha & Paulinho (2014, p. 41), “A compreensão da convivência como adaptação é o núcleo 

central das tendências conservantistas deste modelo. E a busca por melhoria das condições de 

vida das populações rurais do semiárido informa o caráter transformador do paradigma”. 

A crítica à concepção de “convivência com o semiárido” para esses autores, portanto, 

resulta numa reflexão se esse paradigma poderia estar se configurando como um 

conservantismo de vanguarda, visando a manutenção de modos de vida, não a sua 

transformação. Assim, abre espaço, então, para o questionamento se esse modelo se 

relacionaria a um resgate e valorização das relações sociais tradicionais ou a um modelo de 

modernização para áreas rurais semiáridas. 

Apesar da emergência da temática da convivência com o semiárido estar em voga 

como modelo de sustentabilidade e participação popular nas políticas públicas para a região, é 

importante lançarmos um olhar crítico para essa realidade. Tendo em vista as contradições 

seja na manutenção de pensamentos calcados na noção de combate à seca, seja em relações 

históricas de exploração e favorecimento políticos do semiárido, ainda há que se caminhar a 

fim de transformar situações de pobreza e miséria no sertão, como propõe Silva (2003). 

Através desse percurso teórico que lançou luz a um novo paradigma emergente, a 

dizer, a convivência com o semiárido, e suas implicações, vamos agora nos debruçar sobre o 

imaginário nacional que gira em torno do sertão nordestino. 

 

 

 

 



 
 

34 
 

2.2. Semiárido e imaginário nacional 

O semiárido brasileiro habita o imaginário nacional como local de pobreza e escassez 

(Ribeiro, 1999; Buriti & Aguiar, 2012), atravessando obras textuais e imagéticas diversas, 

desde a tradicional literatura regionalista até as contemporâneas imagens veiculadas pela 

mídia. Encontramos na revisão da literatura acadêmica alguns trabalhos que servem de guia. 

Ferraz (2011), amparado em Guareschi (1995), defende que o cinema e a mídia 

influenciam na construção de representações sociais. O autor aponta alguns filmes (Deus e o 

Diabo na Terra do Sol, O Auto da Compadecida, etc.) que têm veiculado a imagem do sertão 

como lugar de seca, fome e miséria, considerando essas representações como estereotipadas e 

reducionistas. Reforçando essas ideias, o estudo de Queiroz & Pereira (2012, p. 4) destaca as 

imagens de terra rachada e atraso econômico, entre outras, “que direcionam os 

comportamentos e as atitudes em relação ao Nordeste e ao nordestino, dirigindo inclusive o 

olhar e a fala da mídia que estabelecem uma forma de dizer e ver o regional”. 

Diante do exposto, é possível compreender que a grande mídia tem funcionado como 

fonte de informação, além de difusora de ideias, a respeito da população sertaneja, 

contribuindo para reforçar algumas delas. Nesse sentido, trazendo elementos para pensar a 

mídia e as construções das formas sociais na região do semiárido, Queiroz & Pereira (2012, p. 

9) afirmam: 

O discurso midiático, que desemboca no cotidiano, passa a servir de parâmetro para o 
indivíduo no processo de construção social da realidade, uma vez que a sua interação 
com o outro, na vida cotidiana, é permanentemente afetada pelo acesso e participação 
nos acervos sociais de conhecimento disponíveis, sendo a mídia um desses acervos. 

 

Se é possível pensar no discurso midiático como parâmetro de interação entre as 

pessoas no cotidiano, a literatura também pode ser considerada uma difusora de imagens e 

temas como o do semiárido, por exemplo. Como será que a literatura tem articulado ideias 

sobre o sertão nordestino?  
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Buriti & Aguiar (2012) realizaram uma pesquisa sobre os fluxos migratórios de 

sertanejos para outras partes do Brasil, utilizando como uma das fontes a revisão da literatura 

regional. Os autores indicam que essas fontes difundiram a imagem da vida do sertanejo do 

semiárido marcada pela hostilidade climática, pobreza e fome. 

Como exemplo, no romance “Usina” de José Lins do Rego estão presentes os 

dissabores da vida do sertanejo, a imagem dessas pessoas como “verdadeiros cacos 

humanos”, “flagelados pela seca”, associando esse contexto às questões climáticas. Segundo 

Buriti & Aguiar (2012, p. 12): “Mesmo nessa literatura sobre o litoral, a seca é situada como a 

causa de todos os “pavores” na vida dos sertanejos, confirmando toda aquela conotação 

fatalista (...) no que se refere às representações do Sertão nos períodos de seca”. 

Na literatura brasileira, são inúmeros os títulos que abordam a questão do sertanejo e 

da seca, sendo que essa temática inicia-se com a busca de uma identidade regional. Greco 

(2009) relata que, num primeiro momento, o sertanejo é retratado de maneira heroica e pura, 

como na clássica alusão de Euclides da Cunha, em Os Sertões, que descreve o sertanejo como 

um forte. Contudo, já com a aproximação do modernismo, o autor Greco (2009) aponta que 

essa imagem do sertanejo muda, passando este a ser descrito mais como um “anti-herói, 

humano e volúvel, principalmente preocupado com a própria sobrevivência” (p. 312). Após 

esse movimento, segundo o autor, as obras passam a se debruçar sobre os problemas da 

relação homem-ambiente, tratando de temas relacionados a essas problemáticas. 

Tanto nos estudos relativos à mídia e ao cinema, quanto nos que se referem à 

literatura, os autores alertam para o risco do reducionismo. Essas fontes estudadas e 

nacionalmente divulgadas trabalham com um viés da sociedade que não pode ser entendido 

como a única realidade possível, sendo necessário um olhar crítico. Dessa maneira, como 

essas mudanças de percepção dentro da própria literatura podem influenciar o imaginário das 

pessoas sobre a vida no semiárido? 
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Foi realizado um estudo por Villas & Campos (2006) sobre as representações da seca 

para sertanejos de Jusante dos açudes Orós (CE) e Armando Ribeiro Gonçalves (RN), em 

junho de 2003. Nesse estudo foram realizadas entrevistas com homens e mulheres, sobre o 

que é a seca para eles. Segundo os pesquisadores, a população atribui a seca à miséria e à 

opressão do poder público. Também relataram a seca como algo complexo e difícil de falar a 

respeito. 

Nesta mesma pesquisa, os autores trouxeram as representações sociais da seca 

atribuídas por funcionários do Departamento Nacional de Obras de Contra a Seca (DNOCS). 

A visão que os profissionais apresentaram da seca foi mais atribuída ao fenômeno climático, a 

dizer, a falta da chuva. Villas & Campos (2006) colocam o quanto essa visão reducionista, 

relacionando seca a questões climáticas, é a visão difundida nacionalmente, enquanto a 

perspectiva do sertanejo é silenciada. 

Essa pesquisa traz uma distinção entre as percepções existentes sobre a seca das 

pessoas que a vivenciam, e das pessoas que trabalham em obras para combatê-la. Ela 

evidenciou que a seca é um fenômeno que marca as pessoas que já a enfrentaram, trazendo 

lembranças e sentimentos que precisam ter lugar. 

Já em Frederico Westphalen (RS), em pesquisa realizada sobre a vivência da seca por 

famílias da região, a seca é tratada por Favero (2006) como desastre. Esse é um fenômeno 

atípico da região sul do Brasil, mas que apresentou recorrência nesta região específica ao 

longo de 40 anos. A autora entrevistou 20 pessoas de ambos os sexos da zona rural e 

identificou que essas famílias experimentaram sentimentos de desproteção, impotência e 

insegurança frente a este fenômeno. 

Nessas duas pesquisas, a ênfase foram os sentimentos envolvidos nos períodos de 

seca. Como será, contudo, a vida cotidiana frente a este fenômeno? Essas representações e 
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vivências trazem à tona a questão da possibilidade de convivência em locais onde a oferta de 

água não é constante. 

Marcelino (2007) procurou compreender a experiência de pessoas portadoras de 

transtorno mental severo como modo de ser-no-mundo, pessoas essas atendidas em um 

equipamento de saúde mental no município de Natal. A autora afirmou que “o homem não 

estabelece uma relação pura e direta com a realidade, mas sempre permeada por sua forma de 

ser, por sua história de vida, suas crenças pessoais” (p. 19). Essas ideias abrem reflexões 

sobre a importância de colocar em foco a própria experiência das pessoas estudadas em 

questão, sendo ela enraizada em contextos específicos e com significados e sentidos próprios. 

A partir das elucidações acerca do Semiárido, que  considera  o  imaginário  social 

difundido na mídia e na literatura, bem como o risco de reducionismo desta realidade, outro 

aspecto relevante da vida do sertanejo emerge: a religiosidade. Diante disso, nos deteremos a 

explorar um pouco esse aspecto do sertanejo tão presente na literatura e na mídia, quanto em 

seu cotidiano. 

 

2.2.1. Religiosidade 

 

O Brasil é um país que, devido a sua colonização portuguesa, tem fortes influências do 

catolicismo. Na região nordestina, principalmente no interior, podemos notar essa 

religiosidade católica relacionada a festejos e celebrações ligadas a santos e figuras religiosas. 

Malvezzi (2007, p. 22) afirma: 

 
No imaginário popular ficou a imagem de que a chuva é um dom de Deus. A Ele e aos 
santos é que se pede chuva. Quando não chove, é também por vontade de Deus. 
Normalmente, esse “chover ou não chover” era relacionado aos pecados do povo. As 
procissões ao redor das lagoas para pedir chuva e o “sequestro dos santos” são práticas 
que revelam o modo popular de compreender a natureza. 
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Podemos perceber então que o universo religioso se abre como forma de compreender 

a realidade e a natureza, pautando modos de relação no semiárido e significados. Um exemplo 

disso também é a celebração do dia de São José, considerado o protetor dos agricultores. O 

sertanejo considera que se chover nesse dia (19 de março), isso significa que o inverno será 

bom; ou seja, haverá chuva. Outro exemplo da presença da religiosidade no sertanejo está nas 

romarias e procissões, festas e crendices e, como citado pelo autor, o sequestro dos santos. 

Essa crença consiste em “roubar” um santo e escondê-lo. Quando a chuvar aparecer, o santo é 

devolvido ao dono. 

Influência tão vigorosa é a da religiosidade e da fé na vida do sertanejo, que Pontes 

(2014) chega a considerar como aspecto identitário. Pontes (2014, p. 157) diz que “também 

marca sua geograficidade, a espacialização do seu mundo vivido, com suas relações entre 

indivíduos e lugares, paisagens e culturas”. Nesse sentido, o mundo do sertanejo se move 

nesse horizonte de sentido religioso. Mas qual seria a origem dessa influência religiosa na 

vida do sertanejo? 

Queiroz (1976), citada por D’Oliveira (1999), fala de um catolicismo popular rural no 

semiárido nordestino, que tem origem nos campesinos portugueses que migraram para o 

Brasil, já trazendo suas crenças e práticas religiosas. Segundo D’Oliveira (1999, p. 2): 

 
Os sertanejos, com sua religiosidade muito forte, entre o catolicismo oficial e o 
popular rural, buscam muitas vezes na magia, na promessa, ou nas orações, sejam elas 
proferidas por um sacerdote da Igreja Católica ou por uma rezadeira, o conforto, a 
esperança de dias melhores, a solução de problemas que afligem seu cotidiano, como a 
seca que maltrata o sertanejo mas não consegue afugentar a sua fé e esperança. 

 
 

Nessa afirmação o autor sugere que a religião e suas práticas seriam formas que o 

sertanejo encontra para lidar com a realidade da seca, encontrando conforto e esperança. Se 

por  um  lado  o  autor  coloca  a  religiosidade  como  modo  de  enfrentamento  do  sertanejo, 

Chiavenato (1990) e Rebouças (1997), por outro lado, apontam um misticismo religioso como 
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comportamento que nutre, de certo modo, uma maneira fatalista de ver a realidade. Rebouças 

(1997, p. 139) aponta que “a tarefa é  árdua e complexa à medida que a população 

internalizou, com o tempo, certo tipo de fatalismo, incluindo também os horizontes religioso, 

místico e mítico”. 

Esses autores destacam o aspecto fatalista de se possuir um universo religioso no 

horizonte de sentido, pois, se por um lado essas crenças trazem conforto ao sertanejo, por 

outro, isso poderia trazer resignação frente às intempéries climáticas e até mesmo politico-

sociais. Azevedo (2011) dá como exemplo a devoção ao Padre Cícero, considerado santo por 

alguns, e acusado de manipulação da crença popular por outros. 

Após tratarmos de alguns temas relativos ao semiárido, um contexto regional de 

irregularidade de oferta da água, entendemos que é importante contextualizarmos a situação 

mundial e nacional acerca do tema a fim de ampliarmos o horizonte e a relevância do estudo. 

 

2.3. Terra, Planeta água? 

O planeta Terra é um planeta abundante em água, sendo aproximadamente 70% de sua 

superfície coberta por essa preciosa substância. Entretanto, desse montante, 97,5% das águas 

são salinas, ou seja, provenientes dos oceanos (Brito, Silva & Porto, 2007). Já a água doce 

abrange aproximadamente 2,5% de toda a água do planeta. Em relação à água doce, Cunha et 

al (2009) apontam que 77,39% dela é composta de gelo; 22,03% são águas subterrâneas; 

0,37% como lagos, rios e similares; 0,18% na forma de humidade no solo e 0,03% de vapor 

atmosférico. 

Pensar nesses percentuais de água potável no planeta traz a necessidade de reflexão 

acerca dos destinos e usos da água no cotidiano. Será que esse montante é o suficiente para 

suprir as atuais demandas por água? De acordo com relatórios da ONU, o aumento da 

necessidade de água no planeta em 2050 será de 55%. 
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Atualmente vivemos uma crise hídrica mundial (Veriato et al., 2015). Caso o uso de 

recursos hídricos não seja gerido adequadamente, possivelmente a humanidade enfrentará em 

poucos anos sérias dificuldades. A má gestão hídrica é um dos fatores responsáveis por essa 

crise (UNESCO, 2003); contudo, problemas como poluição de fontes de água, consumo para 

produção de energia, falta de saneamento, pobreza, e aumento da população também 

merecem destaque nesse cenário (Veriato et al., 2015; Freitas & Santos, 1999; Bacci & 

Pataca, 2008). 

Alguns autores (Vargas, 2000; Silva et al, 2010; Detoni, T. L., Dondoni & Padilha 

2007) destacam a possibilidade de ocorrência de conflitos e guerras nos locais que possuem 

maior abundância de água. Assim, no intuito de discutir a situação global da água, foram 

realizados alguns encontros mundiais a respeito da situação ambiental no mundo, incluindo o 

tema da água. 

No dia 22 de março ano de 1992, a ONU apresentou uma Declaração Universal dos 

Direitos da Água, o que consagrou o dia 22 como dia da água. Já no ano 2000, foi assinada a 

Declaração de Haia, que visa garantir a segurança da água no século XXI. Veriato et al (2015, 

p. 19) apontam que “não obstante os dados que demonstram a pouca quantidade de água 

disponível e a sua má distribuição no globo terrestre, a ONU dá alertas através de relatórios a 

respeito de uma crise ambiental global, na qual está inserida a crise hídrica” (p. 19). 

O Brasil é um dos países que possui maior reserva de água doce do mundo, 

aproximadamente 13,8%; todavia, devido ao seu tamanho e diversidade climática e territorial, 

essa água está distribuida de forma desigual pelas regiões. Na região nordeste se encontram 

apenas 3% das reservas hídricas do país (Brito, Silva & Porto, 2007). Apesar dessa região 

abrigar o clima semiárido e estar historicamente submetida a períodos de seca, atualmente os 

períodos de estiagem têm impactado outras regiões. 
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No início do ano de 2014 até início de 2016, a cidade de São Paulo enfrentou uma 

forte crise relacionada a falta de água, com a instauração de racionamento e multa para quem 

excedesse uma determinada faixa de consumo. Apesar de ter sido decretado o fim da crise no 

ano de 2016, especialistas apontam que os reservatórios da capital ainda estão longe de faixas 

consideradas seguras. A questão climática, somada a má gestão do recurso na cidade, 

culminou com a crise (Automare, 2015). 

O que fazer diante desse quadro alarmante em relação à água? Alguns autores (Bacci 

& Pataca, 2008; Silva et al., 2010) colocam que a água tem sido tratada como recurso 

estratégico, o que traz impactos na sua distribuição. Ela estaria submetida às regras de 

mercado, beneficiando países desenvolvidos em detrimento de países em desenvolvimento. 

Paradoxalmente, os primeiros são o que menos possuem contingente hídrico em seus 

territórios. 

Viana & Costa (2015) defendem que um modelo de desenvolvimento sustentável é 

preciso para lidar com a situação de crise em que a sociedade atual se encontra. Segundo 

Viana & Costa (2015, p. 25): 

 
 

A modernidade criou seus mitos e, com base neles, edificou suas utopias e frustações. 
No plano concreto da ação e da prática, apontamos como principais consequências: a 
crise societal, a perda da identidade cultural e o desenraizamento progressivo dos 
modos de vida e das representações sociais locais e, principalmente, o estranhamento 
do homem com a natureza. 

 
 

Nesse sentido, o desenvolvimento do capitalismo e das tecnologias está trazendo 

impactos na vida humana, resultando numa crise que vai além da crise da água. Numa 

perspectiva semelhante, Bacci & Pataca (2008) acreditam que para poder mudar o cenário é 

necessário o desenvolvimento de uma educação para a água. Como seria essa proposta? As 

autoras apontam que essa educação consistiria em subsidiar a construção de uma perspectiva 
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da água como bem integrado a um todo maior, com ciclo dinâmico sujeito a interferências 

humanas. 

Essa é uma dentre inúmeras propostas que vem sendo discutidas e estudadas por 

estudiosos e profissionais da área. Contudo, como a água tem sido compreendida pelas 

pessoas? Um estudo realizado no Valle del Quibor na Venezuela por Pérez (2008) teve como 

objetivo entender os sentidos atribuídos a água de irrigação, a partir da análise das práticas 

discursivas das pessoas envolvidas em situações de interseção e nas descontinuidades que se 

produzem no campo da gestão da água em Quíbor. Essa região é considerada semiárida, com 

pouca nebulosidade e pouca chuva. A cidade é suprida de água através de rede de 

abastecimento racionada. 

O autor realizou entrevistas estruturadas com pessoas e funcionários de empresas em 

seus ambientes de casa ou de trabalho acerca do sentido da água e seus usos. Pérez entende 

que as pessoas estão comprometidas na região em processos contínuos de construção de seus 

mundos sociais e que a compreensão das maneiras de gestão da água é atravessada pela forma 

como estão construídos esses mundos diversos e como eles são expressos em suas práticas 

discursivas. Como resultado, Pérez (2008) observou que, no relato dos agricultores, a água 

está como uma propriedade de todos, dos habitantes dos povoados, dos venezuelanos e dos 

usuários. Ele ressalta que esses sentidos devem ser levados em conta no planejamento da 

gestão desse bem, assim como no intento de privatização. 

Levando em consideração os sentidos atribuídos pela população local em relação a 

água, assim como o panorama atual de crise, a relevância de nos aproximar de modos de ser-

no-mundo no semiárido brasileiro ganha destaque. Desta maneira, vamos agora embrenhar 

pela ontologia heideggeriana. 
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3. Caminhos em Heidegger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Caminhos na Serra do Camará (CE) 
 
 
 
 

O filósofo Martin Heidegger iniciou seu caminho na fenomenologia através de seu 

contato com as Investigações Lógicas de Husserl, precursor de tal movimento. Segundo o 

próprio Heidegger em seu texto “Meu Caminho para a Fenomenologia” (1991), em seu 

percurso para responder indagações filosóficas sobre o ser, esta obra de Husserl o marcou, 

exercendo um encanto. 

A partir das inúmeras leituras que Heidegger faz das Investigações Lógicas e de seu 

ingresso na Filosofia, ele se torna discípulo de Husserl com o objetivo de entender melhor o 

processo de pensamento fenomenológico. Segundo Feijoo & Mattar (2014, p. 444): 
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“Heidegger começava a entender a fenomenologia, porém, quanto mais ouvia Husserl, mais 

se sentia próximo aos pensadores gregos, principalmente Aristóteles”. 

É através dos estudos de Husserl e Aristóteles que Heidegger se depara com uma 

aproximação entre esses dois filósofos, contudo com compreensões distintas. Heidegger 

(1991, p. 498) afirma: 

 

O que para a fenomenologia dos atos conscientes se realiza como automostrar-se dos 
fenonômenos é pensado mais originariamente por Aristóteles e por todo o pensamento 
e existência dos gregos como Alethéia, como o desvelamento do que se pré-senta, seu 
desocultamento e seu mostrar-se. 

 
 

A partir desta compreensão, imbuído da atitude fenomenólogica, novos 

questionamentos se abrem para o filósofo, culminando com a busca pela questão do ser. Desta 

maneira, Heidegger vai construindo seu próprio caminho de pensamento, caracterizando-se 

como ontologia na medida em que repõe a questão do ser. Stein (1983, p. 42) afirma que: 

 
Compreendido o ser como velamento e desvelamento, decidido que o ser é “a coisa 
mesma”, estabelecido que o ser desde a antiguidade se dá como tempo, determinado 
que o método da filosofia é o mostrar fenomenológico, está resumida toda a 
problemática heideggeriana e o que a separa das experiências e das intenções de 
Husserl. 
 

Dessa maneira, o encantamento inicial de Heidegger pelo pensamento fenomenológico 

percorre novos horizontes. Em 1927, Heidegger lança a obra “Ser e Tempo”, dedicada a 

Husserl, assumindo a questão pelo sentido do ser enquanto tempo. Portanto, vamos nos 

aprofundar na proposta heideggeriana, mais conhecida e caracterizada como Ontologia. 

 

3.1. Ontologia Heideggeriana 

A ontologia heideggeriana traz consigo uma compreensão fenomenal do homem e do 

mundo, sendo eles unidade inseparável ser-no-mundo, repondo a questão pelo sentido do ser. 
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Heidegger (1927/2005, parte I) coloca que o ente humano é caracterizado como único ente 

cujo próprio ser está em questão, sendo esta constatação vivida com um peso de ter que ser: 

“o ser é o que neste ente está sempre em jogo” (p. 77). A partir dessa abertura ao ser que o 

humano (Dasein) possui, Heidegger se debruçará numa analítica existencial em sua obra Ser e 

Tempo (1927), caminhando em direção ao sentido do ser. 

Segundo Vattímo (1971/1987, p. 59) “a ontologia fundamental é justamente a reflexão 

filosófica que põe em questão os ditos fundamentos não discutidos pela metafísica, reflexão 

filosófica que, por conseguinte, procura encontrar um autêntico fundamento da própria 

metafísica”. Tal afirmação nos traz a noção de que Heidegger utiliza o termo metafísica de 

duas formas distintas. Quais seriam essas formas? 

Michelazzo (2010) aponta que, dentro do pensamento heideggeriano, o termo 

metafísica possui diferentes significados de acordo com a obra em que se encontra. Na 

maioria de seus usos, Heidegger utiliza a palavra metafísica para designar o “modo 

característico de pensar que constitui o traço mais marcante da filosofia ocidental, cujo 

desenvolvimento histórico deve ser interpretado” (p. 30). 

O mesmo autor (Michelazzo, 2010) afirma que o outro uso do termo “metafísica” na 

obra heideggeriana diz respeito a sua verdadeira tarefa, ou seja: “a metafísica deveria ter-se 

constituído naquele modo de pensar que deveria transpor, ir além do ente, para investigar o 

ser” (p. 30). A partir dessa elucidação, o uso deste termo se torna mais fácil de ser 

compreendido neste trabalho, sendo que neste momento a crítica de Heidegger recai sobre a 

primeira acepção do termo “metafísica” aqui empreendido. 

Heidegger, então, põe em questão o paradigma metafísico, pensamento esse que nasce 

da transformação gradual do pensamento grego antigo, entre os sofistas, que era calcado em 

algumas noções fundamentais (phýsis, alethéia). Essa transformação no pensamento 

filosófico, para Heidegger, culmina num esquecimento do ser. Segundo Heidegger (1969), 
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como citado em Michelazzo (2010, p. 38), a metafísica “é o modo de pensar que [...] pensa o 

ente enquanto ente [...] (e) pelo fato de a metafísica interrogar o ente enquanto ente, 

permanece ela junto ao ente e não se volta para o ser enquanto ser”. 

Mas como se dá essa mudança no pensamento filosófico que adota o paradigma 

metafísico e se esquece da questão do ser? Michellazzo (2010) considera que essa mudança 

acontece a partir de processos culturais graduais e lentos até ocorrer o nascimento da 

metafísica, culminando em novo paradigma do pensamento ocidental, o paradigma 

metafísico. 

O autor (Michelazzo, 2010) traça um panorama histórico de como, desde os 

pensadores gregos pré-socráticos, a compreensão de phýsis – manifestação/ser – é 

interpretada como idéa e a verdade entendida nos gregos pré-socráticos como alethéia – não-

ocultamento – se modifica dando lugar a ideia de verdade como orthótes – exatidão em 

Platão. Para os gregos antigos, a realidade não era dividida em real e aparente, ela conservava 

uma unidade originária. Segundo Michelazzo (2010, p. 31), “não havia motivos para duvidar 

da realidade – exuberante e caleidoscópica, plena de encantamentos, surpresas e perigos – que 

emerge por todos  os  lados,  pois  tratava-se,  antes,  de  procurar  compreender  a  unidade  

escondida  no interior desses contrastes”. 

Contudo, com as transformações no pensamento e o surgimento do paradigma 

metafísico, todo o pensamento ocidental se desdobrará a partir das noções de ser como ideia, 

situando-o no  mundo  do  suprassensível,  enquanto  a  aparência  é  renegada  ao  mundo  do  

sensível, adquirindo  sentido  de  falseamento.  Daí  decorrem  as  teorias  dualistas  da  

realidade  e  do homem, dando origem ao pensamento que vigora atualmente nas ciências, 

calcadas num modelo dicotomizante de sujeito e objeto, remontando a Platão. 

 Quando existe a necessidade de recorrer a uma entidade externa ao homem para o 

contatar, e aos entes subjacentes ao mundo – objetos, homens, animais – ocorre uma 
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dicotomização do mundo em eu/outro, sujeito/objeto, objetividade/subjetividade, entre outros 

pares. A partir desse modelo cartesiano se iniciam teorias especulativas/explicativas acerca do 

homem e das coisas, assim como ocorre a construção de diferentes referenciais teóricos que 

visam uma aproximação do fenômeno humano. 

Portanto, a ontologia heideggeriana culmina na recuperação da verdade como alethéia 

e no questionamento do paradigma metafísico vigente. Heidegger traz a imagem da clareira 

mostrando o movimento de desvelamento. Segundo Evangelista (2010, p. 5): 

 

Numa floresta, há alguns lugares onde há menos árvores, permitindo que a luz chegue 
com maior facilidade. Nas regiões cobertas por árvores, a luz não chega e o que está 
nessa região fica oculto. Na região clara (clareira), as coisas estão manifestas. A partir 
dessa imagem, podemos pensar os entes como aquilo que aparece na clareira. Para se 
pensar o ser, entretanto, temos que incluir também a ocultação originária. 

 

Na perspectiva heideggeriana, o humano entendido como ser-para-fora, abertura, é 

sempre ser-no-mundo, tem sempre os outros entes referenciados. Heidegger (1987/2009, p. 

33) explicita que o existir humano será tratado por ele como Dasein ou ser-no-mundo5: “O 

que o existir enquanto Da-sein significa é um manter aberto de um âmbito de poder-apreender 

as significações daquilo que aparece e que se lhe fala a partir de sua clareira”. 

O Ser-aí/Dasein como pre-sença, é abertura que se compreende, clareira que 

possibilita a aparição e manifestação dos outros entes que vêm de encontro ao mundo num 

horizonte histórico. O aí do termo Ser-aí (Dasein), indica este caráter de abertura, possível 

pelo existencial da disposição, que será melhor explicitado mais adiante. 

Na obra Ser e Tempo (1927/2005), dividida em dois momentos, Heidegger parte da 

análise da existência do Dasein, definindo-a como sua “essência,” para chegar ao sentido 

existencial do humano como cuidado. Após a análise preparatória, Heidegger coloca a 

                                                                 
5 Os termos colocados em itálico como Ser-aí, ser-no-mundo, ser-para-fora, entre outros que aparecerão ao 
longo do texto assim o estão por se tratar de termos cunhados por Martin Heidegger (1927). 
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necessidade de realizar uma interpretação ontológica originária. E é esta a tarefa que ele 

executa na segunda parte de Ser e Tempo, elucidando o tempo como sentido do ser em geral.  

É importante observar que Heidegger realiza seu percurso hermenêutico debruçando-

se sobre a facticidade da vida do humano. A própria facticidade pode ser compreendida como 

existencial, assim como o descreve Sá & Barreto (2011), uma vez que diz respeito ao humano 

(Dasein) e é dotada de sentido. 

Heidegger, então, volta seu esforço para a análise da existência humana, uma vez que 

é na existência do ente que tem seu ser como questão (Dasein) onde se interpela o ser. 

Segundo Nunes (2010, p. 12): 

Temos que auferir esse sentido à luz de quem pergunta, o Dasein como ente, que na 
pergunta já visa a seu próprio ser. E visando-o, investiga a sua existência, que não a 
tem como um objeto diante de si mesmo, mas como risco de ganhar-se ou perder-se. 

 

Neste interpelamento do humano (Dasein) na facticidade do mundo, modos de ser-no- 

mundo se desvelam, onde o humano habita significando, intepretando, relacionando-se com 

coisas e pessoas. Segundo Casanova (2015/2009, p. 54): “todo o interesse passa a se voltar 

muito mais para a constituição mesma de todos os comportamentos em geral a partir do 

horizonte significativo fático que o mundo é”. 

A vida fática é marcada pela morte, ou seja, pela finitude do humano (Dasein). A 

finitude tangencia toda a existência humana, trazendo implicações para a questão da 

compreensão, da verdade, do tempo e do cuidado entre outros. Portanto, partindo da 

compreensão da verdade como velamento/desvelamento, Heidegger se volta ao humano, por 

sua abertura privilegiada ao ser. Stein afirma (1983, p. 50) que: 

 
Heidegger permanece na diferença imanente do ser como velamento e desvelamento e 
não é intenção sua resolver o problema metafísico pelo seu movimento na finitude. 
Nele está, sobretudo, a busca de uma fidelidade radical ao ser na sua ambiguidade, no 
seu vínculo com o homem. 
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 Considerando a hermenêutica da existência que Heidegger realiza em Ser e Tempo 

(1927/2005), a partir deste momento realizaremos uma aproximação de alguns existenciais 

apresentados pelo filósofo com o objetivo de iluminar o percurso a ser feito neste estudo. Não 

é objetivo desta pesquisa esgotar as possibilidades, ou mesmo elucidar a totalidade de termos 

heideggerianos apresentados pelo filósofo. 

 

3.2. Iluminando alguns existenciais 

 

3.2.1. Ser-no-mundo em foco 

A compreensão do existente humano, Dasein, como ser-no-mundo é conceito 

importante neste estudo, já que realizo uma aproximação dos modos de ser-no-mundo dos 

sertanejos. Heidegger (1927/2005) também coloca este termo em lugar de destaque, 

considerado como constituição fundamental da pre-sença (Dasein), unidade indissociável. 

Frota (1998) ressalta que esta ligação inexorável entre homem e mundo ocorre já que o 

homem é através do mundo. 

Esse conceito heideggeriano é uma ultrapassagem da noção de sujeito objeto presente 

nos modelos cartesianos. Sá & Barreto (2011, p. 2) colocam que “essa abertura originária de 

sentido, jamais objetivável como algo dentro de um mundo preexistente, é aquilo que 

Heidegger denominou como “existência”,“Ser-aí” (Da-sein) ou “ser-no-mundo”. 

Fica claro, então, que ser-no-mundo diz respeito a uma unidade existencial que não 

deve ser entendida como sujeito e objeto, mas numa cooriginareidade. Heidegger (1927/2005) 

ao realizar a caracterização prévia do ser-no-mundo, pontua a necessidade de se caracterizar o 

“em-um-mundo”, referindo-se à noção de mundanidade do mundo; mostrar o ente que sempre 

é segundo o modo de ser-no-mundo, a dizer, o Dasein; e, finalmente, o ser-em. 
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O humano compreendido como ser-em nos revela o modo próprio de ser do ente que 

possui o seu ser como questão, o Dasein. Neste sentido, o ser-em não diz respeito a uma 

relação de caráter espacial, do tipo dentro/fora; outrossim, nos remete ao habitar, estar 

acostumado, ter familiaridade com.Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 92) afirma que o ser-em 

“deriva de innan-, morar, habitar, deter-se”. 

Este habitar que Heidegger fala ao tratar do existencial ser-em, remete a familiaridade, 

pertencimento. Posteriormente, na conferência Construir, Habitar, Pensar (Heidegger, 

1954/2012)  ele se detém mais a este modo do humano (Dasein) de habitar o mundo, 

relacionando-o à linguagem como meio para se chegar a sua essência. Nela, o autor retoma a 

origem da palavra construir e mostra que existe uma relação entre o construir e o habitar, 

sendo que o construir, originariamente é habitar. Heidegger coloca (1954/2012, p. 129): 

 

Habitar, ser trazido à paz de um abrigo, diz: permanecer pacificado na liberdade de um 
pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência. O traço fundamental do habitar 
é esse resguardo. (Grifo do autor). O resguardo perpassa o habitar em toda a sua 
amplitude. Mostra-se tão logo nos dispomos a pensar que ser homem consiste em 
habitar e, isso, no sentido de um de-morar-se dos mortais sobre essa terra. 

 
 

O que seria este resguardo ao qual o autor se refere? O resguardo diz respeito a um 

cultivo, a uma demora. O resguardo está ligado a uma quadratura, na simplicidade, e essa 

quadratura fala da essência do habitar trazendo terra, céu, deuses e mortais, sendo que essa 

essência consiste no resguardo, na preservação da quadratura nas coisas. Estabelece, assim, a 

relação existente entre a demora que o humano tem junto às coisas e aos lugares. 

 Desta maneira, os lugares acolhem a quadratura num espaço, “dar espaço no sentido 

de deixar ser e dar espaço no sentido de edificar-se pertencem mutuamente. Enquanto um 

duplo dar espaço, o lugar é um abrigo da quadratura e, como ainda diz a mesma palavra,  

Huis, Haus, uma moradia” (Heidegger, 1954/ 2012, p. 137). 
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A quadratura como essência do habitar em Heidegger nos abre para outra dimensão da 

existência humana, uma dimensão onde terra, céu, deuses e mortais adquirem novos 

significados. Teixeira (2006) explicita que o termo terra nos fala da origem, de onde tudo 

brota e retorna, abarcando o ciclo de vida e morte e concretude do existir; já o termo céu nos 

remete ao que fica acima, elevado, e abraça o mistério; mortais somos nós, os humanos, 

diferentes dos outros entes, morremos; por fim, os deuses são os mensageiros do ser, que 

apontam para o mistério do ser. 

A morada humana consiste nesse resguardo da quadratura, onde salvar a terra, acolher 

o céu, aguardar o divino e conduzir os mortais são as bases. Teixeira (2006) explicita que 

Heidegger realiza uma mudança em seu pensamento desde Ser e Tempo (1927), onde o 

habitar se refere ao ser-em, até a noção de habitar em sua conferência Construir, Habitar e 

Pensar (Heidegger, 1954/2012). No primeiro, destaca-se a questão da familiaridade e do 

sentir-se em casa; já na segunda Teixeira (2006, p. 65) afirma que: 

A palavra demorar ganha na terminologia heideggeriana uma intensificação para 
expressar este modo do ser e estar do homem em meio às coisas no modo de uma 
parada e uma escuta, no sentido de uma experiência. Enquanto esta coisa, ou seja, esta 
coisa singular com a qual nos relacionamos, torna-se possível visualizarmos múltiplas 
conexões propiciadas pela demora junto a elas, desde que as deixemos ser em sua 
vigência. Isto nos permite dizer que habitar no sentido de uma demora junto às coisas, 
quer dizer o mesmo que nos colocarmos na proximidade com as coisas. 
 

A proximidade com as coisas nesse demorar-se junto a elas, então, desvela modos de 

ser-no-mundo, já que o habitar humano só acontece no mundo, podendo ele aparecer de 

diversos modos. De que modo o sertanejo habita o semiárido? Como ele se relaciona com as 

coisas/instrumentos na falta? Como ele se detém junto à água? A partir da compreensão e 

apreensão do mundo, sentidos e significados dessa ocupação do sertanejo com a água no 

semiárido se desvelarão. 
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O mundo pode ser entendido, segundo Vattimo (1971/1987), como totalidade de 

significados que sustenta a compreensão do humano. É o mundo que viabiliza o aparecimento 

do ente intramundano/coisas, entendido como ente cujo modo é o manual, ou coisas 

/instrumento, e da co-Presença, ou seja, ente cujo modo de ser é o mesmo que o do existente 

humano, um outro humano. Mundo, então, é a estrutura que sustenta a aparição do outro, é 

teia de significados que articula os fenômenos em sua conjuntura, onde um está referido a 

outro, sendo o humano sempre ser-no-mundo-com-os-outros. 

É no esforço de apreensão do fenômeno do mundo que é possível nos aproximarmos 

da mundanidade, que para Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 104-5) “é um conceito 

ontológico e significa a estrutura de um momento constitutivo do ser-no-mundo. Este, nós o 

conhecemos como uma determinação existencial da pre-sença (Dasein). Assim, a 

mundanidade já em si mesma é um existencial”. A mundanidade, então, nos remete ao que 

constitui o mundo enquanto tal. 

Dessa maneira, Heidegger (1927/2005) apresentará diferentes significações para o 

conceito “mundo”. Dentre os usos ônticos, ele coloca: 1. Totalidade dos entes que aparecem 

dentro do mundo; 2. contexto em que o humano vive enquanto tal: mundo público, mundo 

circundante e mundo próprio. Já como termo ontológico, o autor destaca a mundanidade do 

mundo e a região que abarca a multiplicidade dos entes, sempre num horizonte histórico. 

Portanto, é importante observar que o fenômeno do mundo em Heidegger (1987/2009, 

p. 328) diz respeito ao todo da constituição ontológica do humano (Dasein): 

Mundo é o todo da constituição ontológica. Ele não é apenas o todo da natureza, da 
convivência histórica, do próprio ser si-mesmo e das coisas de uso. Ao contrário, ele é 
a totalidade específica da multiplicidade ontológica que é compreendida de maneira 
una no ser-com os outros, no ser junto a e no ser-si- mesmo. 

 

O modo de se relacionar do humano (Dasein) remete a ocupação, ao fazer. Os 

entes/coisas apreendidos em sua manualidade, entretanto, são apreendidos não tematicamente, 
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pois o encontro se dá na ocupação cotidiana com os entes intramundanos; ou seja, o humano 

(Dasein), não se detém junto às coisas/manuais, pessoas, pensando ou tematizando para assim 

agir. O humano (Dasein) se ocupa de, e é nesta ocupação que ele se move no mundo, numa 

pré-compreensão de ser. Isto ocorre porque o Ser-aí habita uma compreensão de si que o abre 

aos entes numa teia de significados única e peculiar de cada Dasein, em seu próprio mundo. 

O mundo, então, implica numa conjuntura, significância que abarca a referencialidade 

do Ser-aí (Dasein) ao seu ser, a compreensão. Segundo Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 

132): “Chamamos de significância o todo das remissões dessa ação de significar (Bedeuten). 

A significância é o que constitui a estrutura do mundo em que a pre-sença (Dasein) já é 

sempre como é”. 

Os entes que vêm de encontro ao humano (Dasein) numa conjuntura são apreendidos 

através da circunvisão, sendo ela um olhar que apreende a totalidade do significado no qual os 

entes se alocam. Na ocupação mundana junto aos entes, se pré-ocupando com outros entes 

cujo modo de estar é o do humano (Dasein), ele é tocado por ser abertura que significa graças 

aos existenciais da compreensão e disposição. 

O mundo circundante do humano (Dasein) é o seu mundo mais próximo. Quando 

Heidegger (1927/2005) fala sobre o caráter de proximidade do mundo, é compreensível que 

este mundo próximo diga respeito a uma familiaridade (ser-em), assim como a um espaço 

ocupado, o que fica mais evidente na conferência “Construir, Habitar e Pensar” (Heidegger, 

1954/2012). 

Sempre num horizonte histórico, o mundo reflete significados de uma região e de uma 

época histórica. Heidegger, na conferência “A questão da Técnica” (Heidegger, 1954/2012)  

bem descreve o que na atualidade vivemos na “Era da Técnica”, onde o pensamento 

calculante prepondera. Ele destaca também sobre a experiência de desenraizamento que o 

homem vive na conferência “Construir, Habitar e Pensar” (Heidegger, 1954/2012), 
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descrevendo como crise no habitar, que muitas vezes é sufocada pela crise habitacional. 

Contudo, Heidegger destaca que é esse mesmo desenraizamento, quando pensado e 

questionado, que se revela como único apelo que convoca o homem para um habitar. 

Essas questões da atualidade acabam por dar cadência para as experiências que 

vivemos, para a própria existência humana. Portanto, devem ser consideradas quando 

entramos em contato com as experiências que queremos apreender a partir dos modos de ser-

no-mundo. 

 

3.2.2. Espacialidade e corporeidade 

Em Ser e Tempo (1927), Heidegger explicita a vinculação da espacialidade com o ser-

em, já que tudo o que vem de encontro ao humano, o faz no seio do mundo circundante. 

Nesse sentido, a espacialidade do ser-em possui características de dis-tanciamento e 

direcionamento, sendo essas constituições ontológicas da espacialidade do humano (Dasein). 

Todavia, o autor coloca que este dis-tanciamento não quer dizer afastar/aproximar, 

sendo estes modos factuais, que também podem estar presentes. O distanciar aqui diz respeito 

a uma tendência do humano de aproximar dentro da circunvisão tudo o que lhe vem de 

encontro no mundo. Para Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 153): “Na pre-sença reside uma 

tendência essencial de proximidade. Todos os modos de aumentar a velocidade que nós, hoje, 

de forma mais ou menos forçada, exercemos impõem a superação da distância”. 

Dessa maneira, o distanciamento diz respeito à circunvisão da ocupação do mundo 

circundante, assim como o direcionamento. É necessária uma direção dentro de uma região/ 

local para que ocorra distanciamento. O ser-no-mundo, portanto, se descobre na espacialidade 

por ser espacial, sendo que o humano encontra as coisas no mundo numa região/local. 

O autor não discorre muito sobre a corporeidade em Ser e Tempo (1927); entretanto, 

posteriormente em 1987, nos Seminários de Zollikon, ele fornece mais elementos para 
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pensarmos a corporeidade do humano (Dasein) chegando a colocar que “todo o 

comportamento do ser humano como um ser-no-mundo é determinado pelo corporar do 

corpo” (Heidegger, 1987/2009, p. 127). 

É possível entender então que, na perspectiva heideggeriana, o corpo do existente 

humano (Dasein), se abre como existencial, uma vez que este corpo que o humano possui fala 

de si mesmo, do próprio modo de ser-no-mundo. Ferreiro (2010, p. 110) explicita: 

 

Obviamente o corpo humano é orgânico e biológico, porém, ontologicamente, estas 
instâncias são insuficientes para determinar a sua corporeidade. A corporeidade, ou 
seja, isto que diz o que o corpo é, dá-se no corporar do corpo, quer dizer, nos modos 
de ser que a cada vez a presença é. Isto significa que o modo como falamos, ouvimos, 
nos comportamos, pensamos, sentimos etc. diz o que o nosso corpo é a cada vez. 
Sendo assim, os modos de ser que a cada vez somos estruturam a corporeidade de 
cada um de nós e nos orientam em direção ao mundo como um ‘ser-corporal 
existencial’. 

 

A partir dessa compreensão da corporeidade como reveladora do humano (Dasein), 

enquanto ser-no-mundo em seu corporar do corpo, fica mais clara a noção de que a 

corporeidade diz respeito ao corpo e ao mundo. Para Pompéia (2003, p. 31) este “mundo é o 

que é, para nós humanos, porque somos este corpo que somos”. Corporeidade é aqui 

compreendida então, como palco de manifestação do ser. 

Pensando a respeito da corporeidade relacionada aos modos de ser-no-mundo, neste 

estudo, ao nos aproximarmos do sertanejo do semiárido a partir de sua fala, estamos em 

contato com pessoas que se mostram também a partir do corporar do corpo. Como o sertanejo 

se apresenta? Como seus modos de se colocar e se apresentar evidenciam sua própria 

existência? Esses são questionamentos que também sustentam o encontro narrativo 

empreendido nas entrevistas. 
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3.2.3. Compreensão, disposição e decadência 

Partindo da análise concreta do existente humano, Heidegger (1927/2005) explicitará 

existenciais  co-originários  do  humano  (Dasein)  em  seu  cotidiano  médio:  compreensão, 

disposição e decadência. Esses termos são descritos como momentos estruturais do humano 

(Dasein) que o caracterizam como ente que possui o seu ser em questão. 

Desta forma, compreender os existenciais do humano (Dasein) é entendê-lo como 

estrutura  hermenêutica  aberta  num  mundo,  ou  seja,  um  ser  tocável  e  que  significa. A 

disposição é compreendida como estado de humor do Ser-aí, tonalidade afetiva/ afinação. 

Segundo Vieira (2004, p. 23): 

 

Na angústia o mundo não é mais capaz de oferecer seguranças, há apenas o Ser-aí 
como ser possível, na liberdade de escolher e assumir a si mesmo como ser-no-mundo. 
Na angústia se está estranho. Um não se sentir em casa, um sair da cotidiana 
familiaridade com o mundo, daquela certeza tranquila de si mesmo, do sentir-se em 
casa. 

 

A angústia, enquanto disposição fundamental, provoca um abalo na tranquilidade do 

mundo cotidiano que o humano habita impessoalmente. Ela traz consigo a possibilidade do 

clamor da consciência se apresentar ao humano chamando-o para ser si-mesmo de modo 

próprio. É o apelo do ser, pela decisão antecipadora, que interpela e revela a condição frágil e 

temporária do Dasein enquanto ser-para-morte, ou seja, finito. Nesta condição inóspita, o 

humano se depara com sua condição ontológica de estar em débito, culpado. Já o temor é 

descrito  por  Heidegger  (1927/2005)  como  forma  de  disposição  do  Dasein,  na  dispersão 

cotidiana no mundo. 

Quando nos aproximamos dos modos de ser-no-mundo dos sertanejos, tanto essas 

pessoas como a pesquisadora se encontram numa afinação, sendo tocados no encontro da 

entrevista. A partir desse encontro, também é possível contatar as disposições afetivas com 
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que as pessoas entrevistadas se mostram e relatam suas histórias no semiárido. Como a 

questão da irregularidade da água mobiliza o sertanejo? 

Se o humano se abre pela afinação, ele a apreende por já ser compreensão. Nesse 

sentido, podemos entender que “toda disposição sempre possui a sua compreensão, mesmo 

quando a reprime. Toda compreensão está sempre sintonizada com o humor” (Heidegger, 

1927/2005, Parte I, p. 198). O existencial da compreensão é a abertura para o poder-ser, 

trazendo consigo o ser-no-mundo, ser-em, ser-com, ocupação e circunvisão (abertura para o 

manual, simplesmente dado) e pré-ocupação (outro humano /Dasein). 

A decadência é a tendência ao extraviamento de si-mesmo e a queda no impessoal. No 

início e na maioria das vezes, disperso na impessoalidade, o Dasein tem suas possibilidades 

de ser niveladas e não se responsabiliza por nada. O impessoal diz respeito a todos nós mas 

não é ninguém em específico. Ele dita regras, valores, significados, possibilidades, retirando o 

encargo de cada humano em seu cotidiano. O humano (Dasein/ Ser-aí), em sua existência 

cotidiana, compartilha de significados comuns atrelados a determinados fenômenos, trazidos 

por Heidegger (1927/2005) como publicidade. 

Essa queda diz respeito a uma imersão do humano no mundo das ocupações e na 

cotidianeidade, fechando-se em si na facticidade. A impropriedade é o que é próprio do 

Dasein nas ocupações cotidianas – medianidade, vida cotidiana na maior parte das vezes. 

Ocupando-se dos instrumentos em seu cotidiano médio, de maneira não temática, o Dasein 

apreende a referencialidade desses instrumentos, onde algo está referido para algo. Contudo, 

quando há uma perturbação nessa referencialidade, por exemplo, quando um instrumento 

usado para um fim falha, torna-se visível todo o contexto referencial desse instrumento. 

Nesses momentos, Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 117) coloca que “o conjunto 

instrumental não se evidencia como algo nunca visto mas como um todo já sempre visto 

antecipadamente na circunvisão. Nesse todo, anuncia-se mundo”. 
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Esse modo de surpresa, impertinência e importunidade são importantes para 

pensarmos a questão da falta da água no semiárido haja vista que a água pode ser tomada aqui 

como um instrumento, um ente que vem de encontro no mundo como algo que existe para 

algo. A água é o que viabiliza a vida; contudo, a despeito de sua importância para a 

manutenção da vida, vivemos sempre contando com ela, como algo à mão. Desta maneira, 

quando a água rompe com essa referencialidade e não se mostra mais disponível, a partir da 

afirmação de Heidegger, podemos compreender que o mundo de referencialidade se anuncia, 

ou seja, todo um contexto de significados se abre. 

Realizar uma aproximação do mundo do sertanejo só é possível devido a 

cooriginareidade desses momentos estruturais do Dasein: compreensão, disposição e 

decadência, o que implica na descrição concreta do humano partindo de seu modo de ser-no-

mundo, entremeado por estes existenciais horizontalmente; a dizer, eles se dão numa 

interdependência. 

A apreensão do mundo e dos entes é ocasionada pelo fato do humano (Dasein) ser 

projeto lançado. Habitando uma pré-compreensão de si e dos outros, o Dasein é movido em 

seu fazer cotidiano, ocupando-se dos entes intramundanos/coisas, em sua manualidade e se 

pré-ocupando com os outros humanos, que ele conta numa reciprocidade. 

O humano (Dasein) cuida de si mesmo e de sua existência ao se compreender 

enquanto ainda está aí, o que se viabiliza através do existencial da compreensão. Isto ocorre 

por sua característica de ser, estar no mundo como abertura, referido, suscetível ao seu ser, 

afetável. 

A possibilidade do humano (Dasein) se perceber como ser-para-morte se abre na 

decisão antecipadora. Esse movimento é possível na disposição da angústia, que coloca o 

humano (Dasein) enquanto autêntica possibilidade de ser enquanto é, está no mundo. Neste 
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ponto, o Ser-aí pode voltar a ser-no-mundo de modo próprio, autêntico, saindo da 

impropriedade/ dispersão cotidiana do impessoal, do nós genérico. 

O humano (Dasein) como ser, ao estar em débito lançado no mundo e condenado a ser 

livre, ocasiona a apreensão de seu ser como possibilidade de ser enquanto é, em seu passar, ou 

seja, no tempo que lhe é concedido – o tempo de sua existência. Então, o Ser-aí só apreende a 

si-mesmo, de forma autêntica como abertura, no seu encontro com o seu fechamento – a 

morte. Neste encontro, se abre a possibilidade do Dasein ser-todo em sentido próprio, na 

decisão antecipadora, estando estes dois momentos unidos. 

Na medida em que o humano (Dasein) se depara com o seu fim, na decisão 

antecipadora, ele se compreende como estar em débito essencial, culpado. Assim, ele pode se 

voltar ao mundo com os outros de maneira própria. Contudo, mesmo o humano (Dasein) 

decidido, ainda fica suscetível a queda no impessoal, na impropriedade, já que é na 

impessoalidade que o humano é na maior parte das vezes. Segundo Heidegger (1927/2005, 

Parte I, p. 258): 

 

É no preceder a si mesma, enquanto ser para o poder-ser mais próprio, que subside a 
condição ontológico existencial de possibilidade de ser livre para as possibilidades 
propriamente existenciárias. O poder-ser é aquilo em função de que a presença é 
sempre tal como ela é de fato. Na medida, porém, em que este ser para o próprio 
poder-ser acha-se determinado pela liberdade, com as suas possibilidades, ela pode ser 
imprópria. 

 

Desta maneira, é possível entender que o humano, enquanto ser livre, neste 

 movimento compreensivo e existencial, tem possibilidade de escolha e ainda sofre o apelo da 

impessoalidade. Contudo, é suscetível ao apelo do ser e a se angustiar, uma vez que habita 

uma pré-compreensão de si. Nesse movimento, reconhece-se enquanto passar, 

ontologicamente culpado, em débito na habitação de uma condição frágil de ser. Apreende 
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seu sentido enquanto cura/cuidado e se compreende enquanto temporal e, ainda sim, tem a 

possibilidade de escolha e responsabilidade com ela. 

 

3.2.4. Cuidado 

A partir da elucidação da articulação da compreensão e disposição na cotidianeidade 

do Ser-aí, é possível retomar a análise preparatória do Dasein, elucidando seu sentido como 

cuidado. Heidegger afirma que (1927/2005, Parte I, p. 257): 

 

A totalidade existencial de toda a estrutura ontológica da pre-sença deve ser, pois, 
apreendida formalmente na seguinte estrutura: o ser da pre-sença diz preceder a si 
mesma por já ser-em (no mundo) como ser junto a (os entes que vêm ao encontro 
dentro do mundo). Esse ser preenche o significado do termo cura6 (Sorge) que é aqui 
utilizado do ponto de vista puramente ontológico-existencial. Fica excluída dessa 
significação toda tendencia ôntica como cuidado ou descuido. 
 

A partir desta citação, fica em evidência que Heidegger traz o termo cuidado (Sorge) 

como articulador dos existenciais até então explicitados por ele em sua obra que se dão em 

cooriginareidade na existência humana. Portanto, é enquanto cuidado que os entes 

intramundados vêm ao encontro do Dasein na ocupação (Besorgen), e a co-Presença, ou seja, 

outros humanos, como pré-ocupação (Fürsorge). Santos & Sá (2013, p. 55) afirmam que “esta 

designação do ser do homem como “cuidado” é um desenvolvimento integrador da 

multiplicidade estrutural que a análise fenomenológica do “ser-no-mundo” elabora na 

analítica existencial”. 

Após a análise preparatória do Dasein, Heidegger chega à elucidação do sentido do ser 

como tempo, retomando a analítica do Ser-aí. O sentido do humano (Dasein) se abre como 

                                                                 
6 Cura é o termo escolhido nesta edição de Ser e Tempo para o termo alemão Sorge, que também é traduzido 
como cuidado por outros autores. 
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cura, à luz da temporalidade, o que implica na elucidação dos seus momentos estruturais no 

horizonte da temporalidade. 

O autor coloca que a análise preparatória do Ser-aí não apreende o seu estar-lançado 

na autenticidade/propriedade, em sua originareidade, apreendendo-o apenas no modo da 

dispersão na facticidade cotidiana. Heidegger destaca que “se a temporalidade constitui o 

sentido ontológico originário da pre-sença (Dasein), onde está em jogo seu próprio ser, então 

a cura (Sorge) deve precisar de “tempo” e, assim, contar com o “tempo” (Heidegger, 

1927/2005, Parte II, p. 13)”. 

Mas como Heidegger se volta ao sentido do humano (Dasein) como cuidado (Sorge) e 

o elucida como tempo? De que maneira se dá este salto na compreensão do sentido de ser do 

Dasein? A partir de Heidegger, Dastur (1990, p. 90) explicita o que experimenta na percepção 

da morte enquanto possibilidade derradeira de ser, “ao nível da existência no que ela tem de 

próprio, é a temporalidade enquanto ela constitui o sentido ontológico do cuidado, isto é, do 

ser do Dasein”. 
 

As estruturas do cuidado são o estar-lançado, estar-caído – facticidade - e o projeto – 

existencialidade. Todo projeto relaciona-se ao estar-lançado – o Ser-aí é um projeto de si – 

lançamento de si no mundo na dispersão cotidiana. É nesta dispersão que ele se antecipa no 

estar-lançado. O Dasein se precede, pois habita uma pré-compreensão de si. O futuro se abre 

na antecipação da morte – decisão antecipadora – que retorna o Ser-aí compreensivamente ao 

seu passado presentificando-se. A temporalidade, como sentido de ser do Dasein, elucida o 

cuidado como seu sentido de ser. 
 

Na medida em que ele é no mundo cotidiano de modo impróprio, a existência se 

viabiliza na ocupação/preocupação com um mundo que lhe é dado previamente. Neste ponto, 

ao se compreender angustiadamente como ser-para-morte na decisão antecipadora, 

vislumbra-se a possibilidade do ser-todo próprio como ser em débito, culpado. A partir deste 
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movimento do Ser-aí que “futura” numa compreensão viabilizada na disposição de humor da 

angústia, assumindo o passado como projeto-lançado, o Dasein se aloca no mundo presente 

enquanto abertura de mundo, fato que o caracteriza como tal em suas ocupações. Segundo 

Heidegger (1927/2005, Parte II, p. 149), “a temporalidade se temporaliza totalmente em cada 

ekstase, ou seja, a totalidade do todo estrutural de existência, facticidade e decadência se 

funda na unidade ekstática de cada temporalização plena da temporalidade. Esta é a unidade 

estrutural da cura”. 

No preceder a si-mesmo, o futuro está indicado, o que é a existencialidade do Dasein 

que é (já) ser-em um mundo – passado (facticidade) – com-os-outros – presente (decadência). 

Para o autor, a primazia da existência está no porvir – futuro – pois sempre já se habita uma 

pré-compreensão de si e cuida de si por compreender sua condição como frágil (ser-para-

morte) e inóspita (angústia, débito). 

 

3.2.5. Temporalidade e Historicidade 

A análise temporal em que Heidegger se embrenhará desvela o sentido originário do 

ser como tempo, resgatando o Ser-aí da dispersão cotidiana e apreendendo-o em sua forma 

mais própria de ser, a do projeto-lançado que antecede a si precedendo-se. A temporalidade é 

entendida como composta por quatro momentos assim colocados por Heidegger (1927/2005, 

parte II, p. 125): “a temporalidade é ekstática, é essencialmente temporalização, é finita, 

temporaliza-se essencialmente a partir do futuro e é constituída por horizontes”. 

A temporalidade é compreendida como horizonte de sentido que move o ser. Ela se 

temporaliza, mostra-se, evidencia-se, nas ekstases temporais do passado (vigor de ter sido), 

presente (atualidade) e futuro (porvir) que se entrecruzam, numa cooriginareidade. 

Segundo Heidegger (1927/2005, parte II, p. 96): “as possibilidades fundamentais da 

existência, propriedade e impropriedade da pré-sença, fundam-se, ontologicamente, em 
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possíveis temporalizações da temporalidade”. Neste ponto, o autor retoma os existenciais da 

compreensão, disposição, decadência e discurso, explicitando o primado de cada ekstase 

nestes momentos. 

Contudo, Heidegger (1927/2005) explicita que, apesar de cada um destes existenciais 

possuírem seu primado em determinada ekstase, todas elas se temporalizam em cada um 

deles. Desta forma, o autor retoma o caráter horizontal da temporalização, haja vista sua 

cooriginareidade, diferindo apenas quanto à direção em que cada uma se orienta. 

O acontecer humano se dá entre o nascimento e a morte, o que confere a si uma 

existência entre esses marcos. Esse acontecer humano é o que compreendemos como 

historicidade, sendo o próprio humano histórico (Rabelo, 2009). 

O ser humano é histórico, pois habita um mundo de significados que se banha em 

cultura e contextos. A cada época, o Dasein é inundado por tendências e por elas direcionado. 

As possibilidades são sempre possibilidades de ser-no-mundo histórico. Para Heidegger 

(1987/2009, p. 198): “O poder-ser de cada caso é visto a partir de cada Dasein histórico, 

assim ou assim, no mundo. Histórico é o modo como me relaciono com aquilo que vem ao 

meu encontro, com o que está presente e com o que já foi”. 

O poder-ser-no-mundo histórico está relacionado com a temporalidade, porque o 

humano quando se relaciona com os outros e com as coisas é no tempo presente, ao mesmo 

tempo em que traz consigo um passado. Contudo, é no vislumbre de um futuro, um ainda não, 

que nos movemos no mundo, o que organiza e dá forma para as ações humanas. Dessa 

maneira, temporalidade e historicidade do Dasein estão entrelaçadas. 

 

3.3. A Técnica 

O mundo é determinado por um horizonte histórico, sendo que a toda época subjaz 

uma marca, trazendo consigo significados próprios que influenciam a existência humana. 



 
 

64 
 

Heidegger (1954/2012) aponta que desde a antiguidade vivemos na Era da Técnica, sendo que 

esse modo de agir e pensar, é apontado por Critelli (2002, p. 86) como “a essência mesma de 

nossa ocidentalidade”. Essa marca no pensamento ocidental vem de uma herança histórica 

que leva o homem a se relacionar com as coisas e com a natureza explorando-os, no esforço 

de segurança e controle. 

Em sua conferência “A questão da técnica” (Heidegger, 1954/2012), primeiramente o 

autor fala da técnica  no  sentido  da  instrumentalidade;  contudo,  essa  instrumentalidade  

não  desvela  a essência  da  técnica  moderna.  A técnica moderna é uma forma de 

desencobrimento, de verdade. Essa verdade se mostra como dis-posição, no sentido de 

exploração. A composição é o tipo de verdade que rege a técnica moderna, sua essência. Ela 

destina o homem, o põe a caminho no modo da dis-posição, exploração. A essência da técnica 

como com-posição nos abre para a essência da técnica como destinação histórica de uma 

verdade/ desencobrimento, não como fatalidade, sendo que ela também pode exercer apelo 

libertador. Para o filósofo (Heidegger, 1954/2012, p. 30-1), a essência da técnica ameaça a 

relação do homem consigo mesmo, constituindo-se como perigo: 

 

A ameaça, que pesa sobre o homem não vem, em primeiro lugar, das máquinas e 
equipamentos técnicos, cuja ação pode ser eventualmente mortífera. A ameaça, 
propriamente dita, já atingiu a essência do homem. O predomínio da com-posição 
arrasta consigo a possibilidade ameaçadora de se poder vetar ao homem voltar-se para 
um desencobrimento mais originário e fazer assim a experiência de uma verdade mais 
inaugural. 

 
 

Contudo, Heidegger (1954/2012), referenciando Holderlin, aponta que onde mora o 

perigo, também reside a salvação. Desta maneira, a essência da técnica também abriga a 

possibilidade de salvação desse mesmo homem, abrindo para pensar a essência de outras 

formas. O homem, quando fica estarrecido com a instrumentalidade da técnica, fica no âmbito 
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de querer dominá-la. Contudo, ao se aproximar de sua essência, através do exercício do 

pensamento, o homem tem a possibilidade de se libertar dela mesma. 

A essência da técnica é ambígua, e remete para o mistério da 

verdade/desencobrimento, sendo que “o irresistível da dis-posição e a resistência do que salva 

passam, ao largo, um do outro como, no curso dos astros, a rota de duas estrelas. Mas este 

passar ao largo alberga o mistério da própria vizinhança de ambos” (Heidegger, 1954/2012, p. 

35).  

Essa ambiguidade da essência da verdade, de caráter ameaçador e, simultaneamente, 

salvador, só pode ser liberada através do exercício do pensamento. Contudo, esse exercício do 

pensamento precisa ir além do pensamento calculante que impera hoje em dia. 

Em sua obra “Serenidade”, Heideger (1955/2001, p. 19) aponta que “o mundo aparece 

agora como um objeto sobre o qual o pensamento que calcula investe, nada mais devendo 

poder resistir aos seus ataques”. O pensamento que calcula é dominante na atualidade, 

buscando o controle e a dominação da natureza, como Heidegger já discorreu em “A questão 

da técnica”. Não é possível ignorá-lo, pois, de certa maneira, tornamo-nos dependentes dos 

avanços técnicos que o homem vem produzindo através dessa forma de se relacionar com o 

mundo, sendo esta dependência apontada pelo filósofo como um risco. Existiria então uma 

forma de agirmos de outra maneira em relação ao mundo técnico? 

Como alternativa Heidegger (1955/2001) aponta que, através do pensamento que 

medita, o homem tem a possibilidade de refletir sobre essa realidade e utilizar essas inovações 

do mundo técnico, sem contudo se escravizar: “podemos dizer sim à utilização inevitável dos 

objetos técnicos e podemos aos mesmo tempo dizer não, impedindo que nos absorvam e, 

desse modo, vergem, confundam e, por fim, esgotem a nossa natureza” (p. 23-4). A atitude de 

dizer sim e não ao mesmo tempo é denominada “serenidade”. 
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Portanto, é através do pensamento meditante e de uma atitude serena que temos a 

possibilidade de não nos submeter totalmente aos apelos de um mundo técnico. Ele vai além 

da instrumentalidade do uso de recursos técnicos em si, inundando modos de ser, pensar e 

agir a partir da ótica do controle e da dominação. 

Neste estudo, abordaremos a perspectiva do sertanejo do semiárido nordestino que se 

move no horizonte da Era da Técnica, assim como todos nós; entretanto,em muitos momentos 

não é contemplado pela instrumentalidade da técnica para lidar com seu cotidiano de trabalho. 

Portanto, lançamos um olhar compreensivo para o modo de relação que se abre para 

sertanejos do semiárido que já experienciaram momentos onde o apelo técnico era menor 

alguns anos atrás, e refletindo sobre mudanças da atualidade na sua própria existência. 
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4. Método 
 
 

Digo: o real não está na saída, nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

 
JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 
 
4.1. Pesquisa qualitativa e método fenomenológico 

A definição do método é uma etapa fundamental do processo de pesquisa. Minayo 

(2013b, p. 15) afirma que a metodologia “inclui as concepções teóricas da abordagem, 

articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a 

realidade”. Em consonância com esta perspectiva, a Gunther (2006) enfatiza a importância de 

articulação entre objeto de estudo e pressupostos teóricos na escolha do método. 

Se a articulação entre objeto de estudo, pressupostos teóricos e método são 

indissociáveis, recuperamos aqui o objetivo da pesquisa. Compreender a experiência da seca 

para agricultores do semiárido nordestino na perspectiva heideggeriana se ampara em 

metodologias qualitativas de pesquisa. Mynayo (2013a, p. 57) afirma que: 

 
 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. 
 
 

Turato (2005) entende que, amparando-se no método qualitativo, não se busca estudar 

nem explicar o fenômeno em si, mas compreender o seu significado coletivo ou individual 

para a vida das pessoas. O autor coloca ainda que os estudos dos objetos se dão no seu setting 

natural, tendo como objetivo apreender o sentido e interpretar os fenômenos a partir dos 
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significados que as pessoas dão a estes. Para Bogdan e Bihlen (1998, como citado em Turato, 

2005, p. 509), "os pesquisadores qualitativistas procuram entender o processo pelo qual as 

pessoas constroem significados e descrevem o que são estes". 

É na perspectiva de apreensão de sentido e significados da existência cotidiana de 

agricultores do semiárido nordestino que esta pesquisa se pauta. Contudo, para além das 

relações de sentido que se dão no mundo, também é objetivo desta pesquisa compreender 

afetos e modos de convivência com o contexto da seca no viés fenomenológico. Mas o que é 

o método fenomenológico? 

O método fenomenológico hermenêutico heideggeriano implica numa relação entre 

pesquisadora e participante em que ambos os atores participam dessa experiência, já que o 

humano é sempre ser-no-mundo-com-os-outros. Neste encontro, configura-se um momento 

de relação onde a mundanidade do mundo de cada um dos participantes se toca enquanto ser-

no-mundo-com-os-outros. Segundo Dutra (2002, p. 377): 

 

A escolha de um método de inspiração fenomenológica parece o mais adequado 
quando se pretende investigar e conhecer a experiência do outro, uma vez que o ato do 
sujeito de contar a sua experiência não se restringe somente a dar a conhecer os fatos e 
acontecimentos da sua vida. Mas significa, além de tudo, uma forma de existir com-o-
outro; significa compartilhar o seu ser-com-o-outro. 

 
 

Na pesquisa fenomenológica, então, o compartilhar de experiências do participante 

com o pesquisador se configura como momento onde compreensões e afetos se dão neste 

encontro. E esta afetação do pesquisador é de fundamental importância para se lançar luz aos 

relatos compartilhados. 

Contudo, existe uma impossibilidade de apreensão dos fenômenos em sua totalidade. 

Critelli (1996, p. 66) afirma que “coisa alguma pode mostrar-se na sua totalidade, na sua 
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inteireza, na sua potência definitiva. Isto, também, porque a coisa se mostra, sempre, para 

certo olhar”. 

Ao olhar algo que se mostra, esse olhar já habita uma pre-compreensão deste algo que 

o abre, o que o guiará numa interpretação que o expõe. Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 207) 

afirma que “a interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição 

prévia, visão prévia e concepção prévia. A interpretação nunca é apreensão de um dado 

preliminar, isenta de pressuposições”. 

Esse movimento compreensivo pode ser entendido como círculo hermenêutico, 

através do qual a interpretação do Dasein acontece de modo contínuo. Segundo Azevedo 

(2013, p. 88): 

 

Com isso entendemos que somos compreensão num movimento circular, e esta 
circularidade dá-nos a entender que este processo investigativo seria provisório, por 
representar o momento em que somos afetados pelos entes, coisas e outros Daseins, e 
seria infinito justamente pelo seu caráter de circularidade, que nos faz sempre estar em 
contato com as estruturas prévias da interpretação, portanto, sempre em continuo 
processo. 

 
 

Portanto, o que é revelado no encontro para encaminhar a pesquisa é marcado pelas 

afetações do pesquisador e suas estruturas prévias de interpretação. Por sua vez, são essas 

afetações e estruturas prévias que são tocadas pelo participante da pesquisa, momento em que 

sentidos se desvelam e se ocultam. 

Este movimento de velamento e desvelamento ocorre uma vez que, para Heidegger, a 

verdade é compreendida como alethéia, conforme já foi colocado em momento anterior. Frota 

(1998, p. 3) afirma que a compreensão da verdade com desocultamento/ desvelamento 

implica  num  movimento  de  esconder-se  e  revelar-se:  “Ao  mostrar-se  alguma  coisa  se 

esconde. Todo mostrar-se é necessariamente, também, um ocultar-se. Por isso o 

conhecimento é parcial”. 
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Ora, compreender que todo conhecimento produzido é parcial, a partir da noção de 

verdade como desocultamento/desvelamento, implica necessariamente em entender que as 

pesquisas fenomenológicas realizadas trarão um conhecimento possível naquela situação de 

pesquisa que, mesmo reproduzida, não será igual. A todo ente que se mostra, se desvela, algo 

também se vela, oculta. O termo alethéia traz consigo esse movimento, de ocultação e 

manifestação. 

Tomando as estruturas prévias da interpretação como processo contínuo que ocorre na 

compreensão, bem como o caráter de desvelamento e velamento dos fenômenos, a questão 

colocada versa sobre o modo de compreender a existência própria dos participantes da 

pesquisa. Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 219) explicita que “a compreensibilidade do ser-

no-mundo se pronuncia como discurso”. 

Se, a partir das falas das pessoas que estão envolvidas no contexto do estudo proposto, 

é possível compreender as experiências vividas, ou seja, a existência própria, a fala ganha 

relevância significativa. Dutra (2002, p. 373) afirma que a linguagem possui lugar 

privilegiado na fenomenologia, “pois através da palavra pode-se abordar ou encontrar a 

experiência, a existência, o Ser-aí, o ser-com. A linguagem, trazendo o sentimento à tona, 

revela também a situação, ou o contexto situacional, já que todos estão relacionados entre si”. 

Nesta pesquisa, portanto, o discurso dos participantes da pesquisa é utilizado como via 

de acesso à suas experiências, à sua existência no semiárido nordestino. Heidegger 

(1927/2005) considera o discurso como existencial da linguagem, articulador da compreensão 

e disposição no mundo. Segundo Heidegger (1927/2005, Parte I, p. 219): 

 
 

Chamamos de sentido o que pode ser articulado na interpretação e, por conseguinte, 
mais originariamente ainda, já no discurso. Chamamos de totalidade significativa 
aquilo que, como tal, se estrutura na articulação do discurso. Este pode desmembrar-se 
em significações. 
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Através do discurso é possível, então, a apreensão de significados presentes na vida 

das pessoas, uma vez que a linguagem nos abre o ser-no-mundo, a própria existência humana. 

A partir dessas considerações a respeito do discurso e da linguagem, fica clara a importância 

de se utilizar a fala dos participantes da pesquisa como forma de acesso as suas existências. 

No encontro ocasionado pela entrevista, a visão prévia e a abertura da pesquisadora 

viabilizam a compreensão do fenômeno estudado, a partir da fala do participante (Rebouças & 

Dutra, 2012). Portanto, as interpretações das narrativas se dão a partir da hermenêutica 

heideggeriana, que associa a descrição das experiências vividas à possibilidade de 

compreensão dos sentidos manifestos nas narrativas registradas. Para Azevedo (2013, p. 102), 

“Heidegger aponta que o sentido metodológico da descrição fenomenológica é a interpretação 

e, em sendo assim, hermenêutica, visto que o Dasein possui uma compreensão ontológica que 

lhe é constitutiva”. 

A perspectiva de análise fundada na hermenêutica heideggeriana, então, implica no 

fato de as análises já se iniciarem a partir da própria entrevista, uma vez que a pesquisadora é 

afetada por esses relatos e a compreensibilidade do fenômeno se abre a partir do encontro 

entre pesquisador e participante. Nesse sentido, os registros do diário de campo são 

fundamentais para compor a interpretação das narrativas, já que nesse diário são registradas as 

afetações da pesquisadora no momento das entrevistas e suas  impressões da viagem de 

campo. 

As entrevistas desvelam modos de ser-no-mundo-com-os-outros, sendo o humano 

coexistência. O encontro desvela essa coexistência na medida em que o participante vem ao 

encontro da pesquisadora na clareira humana, sendo a pesquisadora absorvida pela história 

narrada. Segundo Heidegger (1987/2009, p. 201): 
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Dasein = ser absorvido por aquilo com o que me relaciono, ser absorvido em relação 
ao que está presente, ser absorvido naquilo que me diz respeito no momento. Um 
dedicar-se àquilo que me diz respeito. O dividir do mesmo mundo com outro nesta 
relação de ser absorvido por... É o que possibilita uma comunicação. 

 

A comunicação entre pesquisadora e participante implica numa relação de afetação. O 

encontro viabilizado pela entrevista narrativa traz a perspectiva da afetação da pesquisadora e 

 dos participantes, o que pode ser compreendido como um modo de ser-no-mundo-com-os-

outros. 

Dutra (2002, p. 374) afirma que “a narrativa contempla a experiência contada pelo 

narrador e ouvida pelo outro, o ouvinte. Este, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, 

transforma-se ele mesmo em narrador, por já ter amalgamado à sua experiência a história 

ouvida”. Podemos entender, então, que as interpretações tecidas pela pesquisadora 

contemplam sua própria experiência na pesquisa, resultando numa nova versão da experiência 

anteriormente relatada pelos participantes do estudo. 

 
4.2 Procedimentos metodológicos 
 
 

4.2.1. Local da pesquisa 

O local da realização da pesquisa foi o Sítio Galinhas, situado no município de Icó 

(CE), como ilustrado na Figura 2 (extraído do site googlemaps.com.br), que integra a região 

do semiárido nordestino.Esse local foi escolhido por conveniência, já que existia uma pessoa 

conhecida no local que viabilizou a entrada em campo para a realização da pesquisa. 

O Sítio Galinhas é uma comunidade rural do município do Icó, Estado do Ceará, e 

conta com aproximadamente 85 famílias morando no local. Grande parte das famílias tem ou 

já teve contato com o trabalho no campo. 
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Figura 5 – Mapa com localização do Sitío Galinhas, Icó (CE). 

 

 
A pesquisa foi realizada através de duas viagens de campo, observações e entrevistas. 

As viagens ocorreram com o objetivo de conhecer o local da pesquisa, bem como as pessoas 

que moram na região, apresentar a proposta do estudo, realizar entrevistas e fornecer 

devolutivas. 

A primeira viagem aconteceu no mês de julho de 2015 com a duração de três dias, 

contando com a realização de três entrevistas: três mulheres e um homem, sendo uma dessas 

entrevistas realizada em dupla. Durante estes dias, foram realizadas observações e registros a 

respeito do local da pesquisa, e estas informações foram registradas em diário de campo. 

Também foram realizadas fotografias do local da pesquisa, com o objetivo de caracterizá-lo 

melhor. Tal viagem foi exploratória, com objetivo de conhecer o campo da pesquisa e realizar 

entrevista piloto. 

Neste estudo foram adotados como cuidados éticos os princípios gerais propostos pela 

American Psycological Association (APA): princípios da beneficência e não maleficência, da 
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fidelidade, e responsabilidade e o da integralidade. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o Termo de Autorização de Gravação de Voz também foram adotados a 

fim de garantir a confidencialidade dos participantes, assim como os nomes apresentados ao 

longo da pesquisa são nomes fictícios. 

 

4.2.2. Participantes e instrumentos 

A escolha dos entrevistados, a princípio, aconteceu por indicação e foi estratificada, 

obedecendo a alguns critérios de inclusão e exclusão: 

- Ter nascido em município do semiárido nordestino e ainda ser residente; 

- Ter alguma experiência com o trabalho no campo; 

- Disponibilidade e interesse em participar da pesquisa; 

- Estar em condições de decidir sobre a partipação na pesquisa e poder assinar ou 

fornecer a impressão datiloscópica no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram: 

- Caderno de campo, lapiseira e caneta; 

- Gravador de voz; 

- Máquina fotográfica; 

- Termo de Autorização para Gravação da Voz e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

Já num segundo momento, após a realização da primeira viagem de campo, foi 

realizada uma orientação do trabalho e observamos que apenas pessoas acima dos 50 anos 

haviam sido entrevistadas, todas da mesma família. A partir desta constatação, consideramos 

importante contatar pessoas que fossem de outras famílias e mais jovens, com o objetivo de 
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explorar se a mudança de tempo influenciaria as experiências, uma vez que foi enfatizado 

pelos primeiros participantes como os tempos haviam mudado. Quanto à escolha de pessoas 

com experiência no sindicato, este interesse surgiu primeiramente pela indicação de Ana, na 

primeira viagem. Ana é a mãe de Beatriz, pessoa que forneceu o contato de sua família para a 

realização dessa pesquisa no Sítio Galinhas. Assim, as entrevistas com pessoas do sindicato 

teve o propósito de observarmos como esta vinculação política poderia trazer algum impacto 

na experiência dos sertanejos. 

Ficou estabelecido que seria realizada uma segunda viagem de campo ainda no ano de 

2015 para entrevistar ao menos duas pessoas que tivessem até 30 anos de idade, e alguma 

pessoa com experiência no sindicato, caracterizando uma seleção por critério de inclusão. 

 

4.2.3. Procedimentos de coleta 

A primeira viagem de campo foi realizada em julho de 2015, momento em que foi 

realizado contato telefônico com Beatriz, que possui família no sítio. Beatriz forneceu os 

telefones de sua famíla e pediu que fosse realizado um contato prévio através do telefone com 

Ana, sua mãe. Foi indicado que o avô Francisco fosse entrevistado, por ser a pessoa que 

iniciou o Sítio Galinhas, possuir 97 anos e ainda estar lúcido, com muitas experiências 

relacionadas à seca. No contato telefônico, Ana se mostrou receptiva à minha ida ao local e 

ofereceu sua casa durante os dias em que a pesquisa seria realizada. 

Desta maneira, fui de van até a cidade de São Miguel (RN). Neste local, o pai e o 

irmão de Maria me encontraram num posto de gasolina, de onde seguimos de carro até o sítio. 

Quando cheguei à casa da família, fui bem recebida e a entrevista com o avô havia sido 

combinada para o dia seguinte. A permanência total no local foi de três dias, e foram 

entrevistadas quatro pessoas residentes na região, três mulheres e um homem. Após a 

primeira entrevista (entrevista piloto), surgiu a necessidade de entrevistar as outras três 
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pessoas que lá estavam presentes, já que elas relataram experiências próprias durante o 

referido encontro. 

Após a reunião e orientação e o estabelecimento dos novos critérios para os 

participantes da pesquisa, novo contato telefônico foi realizado com Ana no mês de agosto, 

que desta vez estava recém-operada, e a viagem foi realizada no mês de setembro de 2015. 

A segunda viagem aconteceu no mês de setembro de 2015 com duração de quatro 

dias. Os participantes indicados por Ana para realizar a entrevista foram contatados 

pessoalmente e através de telefone. Foram marcados locais e horários convenientes para os 

participantes em condições de conforto e sigilo para a realização da pesquisa. Das oito 

entrevistas realizadas, seis ocorreram nas casas dos participantes e duas em seus locais de 

trabalho. 

Na segunda viagem foram realizadas cinco entrevistas: quatro homens e uma mulher, 

além de serem realizadas observações, registros em diário de campo e fotografias. Foi 

realizado um agradecimento às pessoas que participaram da pesquisa e anunciado que esta 

seria a última viagem do estudo. 

Durante os encontros, inicialmente a pesquisadora se apresentava e esclarecia os 

objetivos, riscos e benefícios da pesquisa. Em seguida, eram lidos os termos de Autorização 

de Gravação de Voz e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o participante. As 

entrevistas foram semiabertas, iniciadas com pergunta disparadora sobre como é a vida 

cotidiana destes sertanejos no horizonte da escassez da água, deixando emergir experiências e 

sentidos. Após a pergunta disparadora e, acompanhando os conteúdos que o participante 

deixava emergir, perguntas complementares foram feitas para aprofundar alguma questão que 

tivesse surgido e se relacionasse com a temática do estudo em questão. Ao final das 

entrevistas, a pesquisadora agradeceu as participações e se colocou disponível para quaisquer 

esclarecimentos. 
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A máquina fotográfica foi utilizada somente para registro de ambientes, não sendo 

objetivo da pesquisa realizar imagens das pessoas. O diário de campo foi utilizado durante a 

viagem de campo e, após as entrevistas foram anotadas as impressões, reflexões e afetações 

da pesquisadora despertadas a partir da entrevista. Também foram anotadas no diário de 

campo observações do local da pesquisa e das situações experienciadas pela pesquisadora 

durante todo o percurso. Algumas conversas informais no local também foram registradas no 

diário. 

Apesar de terem sido realizadas 8 entrevistas com 9 pessoas ao todo, na interpretação 

foram utilizadas apenas quatro entrevistas. Foi necessário restringir o número de entrevistas 

que compuseram o trabalho final devido à riqueza de experiências que foram apresentadas e 

ao fato do tempo necessário para a realização de um aprofundamento de cada uma delas ser 

restrito no programa de mestrado. 

Desta maneira, ficou definido que, de acordo com a afetação da pesquisadora, seriam 

eleitas algumas entrevistas dentre as realizadas para integrar o presente estudo. Assim, foram 

escolhidas entrevistas que contemplassem a diversidade de experiências eleitas como critérios 

de escolha dos participantes e que se aproximaram mais da proposta deste estudo: a entrevista 

piloto com o fundador do sítio Galinhas, uma entrevista com um sertanejo que teve 

envolvimento com o sindicato, uma entrevista dupla com duas mulheres e uma entrevista com 

uma pessoa mais jovem. 

 

4.2.4. Procedimento interpretativo 

As interpretações já iniciam a partir da própria entrevista, uma vez que, na perspectiva 

heideggeriana, a pesquisadora é afetada por estes relatos e a compreensibilidade do fenômeno 

se abre a partir do encontro entre pesquisador e participante. Nesse encontro, a visão prévia e 
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a abertura da pesquisadora são relevantes para a compreensão do fenômeno estudado, como já 

apontado. 

Durante a realização das viagens de campo, foram registradas no diário de campo as 

afetações, reflexões e impressões que a pesquisadora teve a partir de seu contato com o campo 

estudado e com as pessoas entrevistadas. Essa etapa já pode ser considerada como o início do 

procedimento interpretativo. 

Após a realização das viagens, foram retomados os registros do diário de campo e as 

gravações das entrevistas foram transcritas. Após as transcrições, foram realizadas leituras e 

releituras dessas entrevistas. 

A compreensão do fenômeno estudado já se inicia antes mesmo da ida a campo, já que 

a visão prévia da pesquisadora é parte integrante do movimento compreensivo, integrante do 

círculo hermenêutico (Heidegger, 1927/2005). Assim, o primeiro passo para a realização da 

interpretação das entrevistas foi o de elucidar a visão prévia da pesquisadora. 

Após esse momento, foram retomados os depoimentos transcritos, e destacadas as 

falas que se mostraram mais relevantes em relação ao tema estudado, assim como pela 

afetação da pesquisadora. A cada contato com as narrativas e com os registros do diário de 

campo, novas compreensões apareceram, desvelando sentido e significados para o fenômeno 

estudado. 

Os relatos foram comentados a partir dos significados que se desvelaram na 

experiência narrada pelo participante, de acordo com o que propõe Dutra (2002). Os 

conteúdos destacados e comentados foram interrogados pela pesquisadora através de suas 

observações e afetações, num olhar compreensivo guiado pela hermenêutica heideggeriana. 

Também foi retomada a literatura estudada para a composição do texto interpretativo. 
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Os passos realizados podem ser assim sintetizados: 

1. Retomada dos registros do diário de campo; 

2. Transcrição da entrevista; 

3. Realização de leituras e releituras da entrevista; 

4. Destaque das falas que se mostraram mais relevantes em relação ao tema 

estudado, direcionadas pela afetação da pesquisadora; 

5. Elucidação da visão prévia da pesquisadora; 

6. Tecitura de comentários a partir dos significados que se desvelaram na experiência 

narrada pelo participante. 

7. Questionamento dos conteúdos destacados e comentados pela pesquisadora através 

de suas observações e afetações num olhar compreensivo guiado pela 

hermenêutica heideggeriana, juntamente com a retomada da literatura estudada e 

registros do diário de campo para a composição do texto; 

8. Construção de texto narrativo compreensivo. 

 

Foi realizado um esforço de apresentar os participantes do estudo tal qual eles se 

mostraram para a pesquisadora, com suas maneiras próprias de falar e se apresentar, em 

gestos, risos e lágrimas, através da descrição do encontro narrativo. O texto segue o fluxo da 

entrevista de Francisco, o fundador do sítio Galinhas, enquanto trechos das outras entrevistas 

foram incorporadas à dele. 

A escolha da entrevista de Francisco como eixo condutor das interpretações foi 

definido devido à importância desse sertanejo para a comunidade e para sua família, como 

quem iniciou o sítio Galinhas. Ademais, sua entrevista aconteceu com a participação de outras 

pessoas da família. Dessa maneira, a entrevista de Francisco foi o eixo central de 

interpretação, enquanto que as entrevistas de João, Ana, Sidnéia e Jacinto tiveram trechos 
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incorporados à entrevista central. Todavia, foram respeitadas e destacadas as experiências de 

cada participante ao longo do texto. 

Portanto, a interpretação das entrevistas é apresentada como texto narrativo 

compreensivo. Este texto se configura como uma narrativa compreensiva da pesquisadora, 

que traz sentidos e significados emergentes do encontro com os sertanejos em seu próprio 

local de mostração, a dizer, a região semiárida brasileira. 
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5. Os sertanejos – “O sertão está dentro de mim” 
 

 
5.1. A visão prévia da pesquisadora 
 

Aqui é o meu sertão 
Sou da cidade, não conheço o sertão,  

Passei minha mocidade nessa grande agitação 
Mas houve um tempo em que tive de parar  

Pois de tanta correria, não podia me achar  
Então parei, para escutar uma voz  

Que falava para mim, voz que fala a todos nós  
Dentro da gente existe um certo lugar  

Onde a gente com a gente mesmo pode se encontrar 
Dentro de mim, dentro do meu coração  

Encontrei esse lugar que eu chamo de sertão 
 

CÉLIO LESSA 
 
 

Conforme já anunciado na introdução deste estudo, seu início se deu antes mesmo de 

se configurar como pesquisa de mestrado. Nascida e criada em São Paulo, como milhares de 

outros paulistanos típicos, não conhecia o sertão brasileiro. Contudo, durante minha 

adolescência no final dos anos 90 na capital paulistana, conhecida como a maior capital 

nordestina fora do Nordeste, o forró pé de serra se disseminou entre os jovens nas festas e 

casas noturnas. Inúmeros locais surgiram e passaram a se dedicar a esse gênero musical. 

Comecei a frequentar as matinês e a aprender a dança. Ficava fascinada com as 

músicas de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês entre outros forrozeiros tradicionais 

que cantavam temas sertanejos. Desde então, passei a me questionar sobre como seriam esses 

lugares cantados de maneira tão bonita nas músicas. Um dia, cantando a “Asa Branca” no 

triângulo, com meu irmão no violão, ele tocou o acorde inicial da música “Avohai”, de Zé 

Ramalho. Aquele acorde tocou fundo em mim e tive o ímpeto de conhecer o sertão. Foi assim 

que realizei sozinha minha primeira viagem ao sertão da Bahia, em julho de 2007. Como são 

de fato as pessoas que habitam esses lugares? Como são esses lugares que inspiram canções? 
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E a seca, como acontece? Foi refletindo sobre essas questões que me aventurei pelo semiárido 

nordestino, influenciada pelas romances regionalistas e a alegria do forró. 

Fui de Salvador até Canudos, parando em cidadezinhas pelo caminho. Conheci 

pessoas, lugares, escutei conversas e vi paisagens. A cada local que eu conhecia, ia me 

sentindo nutrida e encantada com a simplicidade do povo e acolhimento. Fui sempre bem 

recebida por quem conheci, pessoas que se dispunham a conversar sem receios e inclusive a 

me receber em suas casas sem me conhecer. Apesar da falta de água, não teve quem me 

negasse um copo... 

Mas afinal o que significa a água? Um elemento essencial para a vida dos seres, 

fundamental como o ar que respiramos sem a água a vida se esgota. Como este bem tão 

precioso pode faltar para as pessoas? Como alguém consegue viver sem saber se terá a água 

para se manter? E os agricultores, que dependem da água no seu trabalho? 

Tocada e mobilizada pelas impressões que já tinha, resolvi me aprofundar no tema. 

Psicóloga recém-formada, realizei uma viagem ao longo do Rio São Francisco com um amigo 

psicólogo no início de 2008. Na época pensamos em realizar entrevistas e escrever um artigo 

sobre a Transposição do Rio São Francisco. Na viagem de carona, conversamos com 

inúmeras pessoas a respeito da transposição do rio da nascente até a foz. Conhecemos pessoas 

incríveis e tive inúmeros aprendizados. O tema na época era extremamente controverso, e as 

opiniões variavam muito. Percebi que haviam muitas questões políticas envolvidas na 

distribuição da água para a população, e a degradação ambiental era gritante em algumas 

cidades. No final da viagem o artigo não saiu, mas cada um de nós escreveu um relato a fim 

de eternizar aquele momento precioso e trazer um pouco da fala dos sertanejos. 

O tempo foi passando e a vontade de retribuir tantos aprendizados de resistência e fé 

que recebi dos sertanejos só foi aumentando: inventivos, criando alternativas para sobreviver 

e enfrentar as situações adversas dos dias sem água, com um jeito cativante de fazer uma 
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pessoa estranha se sentir em casa. Assim, a maneira que encontrei de me reencontrar com o 

sertão e dar voz ao sertanejo, retomando meus questionamentos, foi através desta pesquisa de 

mestrado. 

Já na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conheci uma psicóloga, 

denominada aqui como “Beatriz”. Trocando ideias e planos de projetos para o mestrado, ela 

falou que havia nascido em um sítio no interior do Ceará, divisa com o Estado do Rio Grande 

do Norte e próximo ao Estado da Paraíba. 

 

5.1.2. Escolha do local da pesquisa e entrevista piloto 

O preâmbulo da entrevista piloto aconteceu a partir do momento que conheci 

“Beatriz”. Ela me contou que tinha um avô quase centenário no sítio onde nasceu em Icó 

(CE): “Francisco”. Enquanto ela contava histórias de sua infância com o avô, um clima de 

encantamento foi se instaurando, desvelando por entre as palavras a grande admiração que 

essa neta tinha pelo avô, um vínculo próximo e forte. Embevecida por esta admiração, meu 

interesse em conhecer esse senhor foi despontando. Para além da idade, mais precisamente 97 

anos na época, que já o coloca como uma pessoa cheia de experiências, este senhor possuía 

particularidades valiosas para o meu estudo: fundou um sítio no semiárido e sempre viveu no 

sertão lidando com a terra. 

As experiências que eu tive durante minhas viagens anteriores ao sertão, assim como 

os questionamentos que me ocorriam e inquietavam pareciam estar tomando forma numa 

possibilidade concreta de compreender a vida no semiárido no envolvimento com o pesquisar. 

Será que esse avô poderia me dizer como era sua experiência, para mim tão rara, de viver dia 

após dia, trabalhar sol após sol numa espera, sem ter garantias de que seu trabalho seria 

regado? 
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Troquei emails com Beatriz e ela me passou um vídeo do município de Icó (CE), do 

qual o sítio faz parte. Relatei meu interesse em entrevistar seu avô como piloto da minha 

pesquisa de mestrado. Ela se mostrou feliz e disse que falaria com sua mãe e me retornaria. 

Entre contatos por email e telefone, ficou acertada no mês de julho de 2015 a minha ida para 

o Sítio Galinhas em Icó. 

 

5.2. A caminho do sítio Galinhas 

Contatei a mãe de Beatriz um dia antes da viagem. Fui numa van de Natal até São 

Miguel, uma viagem de aproximadamente seis horas, percorrendo o estado do Rio Grande do 

Norte de Leste a Oeste, numa distância de 434 quilômetros aproximadamente. Durante a 

viagem, fiquei observando as paisagens conforme adentrava o interior do Estado: a seca se 

mostrava pela presença de árvores secas e córregos mais estreitos; contudo, notei que tinha 

chovido naqueles tempos: arbustos verdes e árvores preponderavam no cenário seco. 

Percebi que os motoristas que se revezam para fazer este trajeto de viagem conhecem 

grande parte dos passageiros, assim como os passageiros se conhecem, seja pela frequência 

com que viajam, seja pela proximidade de suas residências. Um senhor idoso conversava com 

uma mulher, relatando situações cotidianas: falou sobre o mandacaru, um cacto, que serve 

para alimentar animais na seca; também relatava para a mulher sobre um acidente de carro 

envolvendo um jovem que levava água para sua cidade. 

Este pequeno trecho de conversas na van me fez pensar que essas situações vividas por 

esse senhor já me anunciavam algo de seu cotidiano, algo da vida das pessoas do semiárido, 

um modo de se relacionar onde a temática da seca atravessa e marca, desvelando modos de 

ser-no-mundo em sua facticidade. Na perspectiva heideggeriana, facticidade diz respeito à 

vida humana e seu caráter de abertura: “Caso se tome a “vida” como um modo de “ser”, então 



 
 

85 
 

“vida fática” quer dizer: nosso próprio Ser-aí enquanto “aí” em qualquer expressão aberta no 

tocante a seu ser em seu caráter ontológico” (Heidegger, 1923/2013, p. 13-4). 

A vida fática abriga o caráter ontológico da existência humana, uma vez que é 

somente o Dasein que possui seu ser como questão. Desta maneira, sendo sempre em um 

mundo, tudo o que vem ao seu encontro é em um mundo. A facticidade fala do próprio ser-

no-mundo enquanto existência humana, dotada de sentido numa abertura de possibilidades 

históricas. Quando alguém fala a respeito da sua vida cotidiana, fala também de sua própria 

existência, ao mesmo tempo em que significados comuns a uma região são manifestos numa 

destinação histórica. 

Continuando o percurso da viagem, após a cidade de Pau dos Ferros, já próximo da 

divisa de Estados, subimos a Serra do Camará para chegar a São Miguel. Percebi que depois 

de subir a serra, a temperatura é mais amena e venta mais. 

O pai e irmão de Beatriz me esperavam no local combinado, um posto de gasolina em 

São Miguel. Eles estavam com um carro emprestado para me receber e se surpreenderam com 

a pequena mochila que eu levava. Conversamos sobre a cidade de São Miguel e sobre o clima 

naqueles tempos. Expliquei que tinha ido realizar a entrevista com o senhor Francisco e 

conhecia Beatriz da universidade. O irmão de Beatriz contou que estava muito seco na região, 

porque as chuvas que estavam acontecendo eram insuficientes. Naquele tempo, o exército 

estava abastecendo as casas com os caminhões pipa. Cada família tinha direito a meia carrada 

de água, que era colocada em suas cisternas, com a frequência de uma vez por semana. 

Observei a presença desses caminhões circulando pela cidade de São Miguel. 

Apesar de ter chegado à cidade de São Miguel durante a noite, reparei que a cidade é 

abastada e circulam muitos carros novos nas ruas. O irmão de Beatriz relatou que as casas e o 

comércio eram muito caros em São Miguel e que tinham muitas pessoas com dinheiro por lá. 

Contudo, não falaram quais eram as principais atividades geradoras de renda na cidade. 
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Após esta parada, fomos em direção ao Sítio Galinhas. Atravessamos a cidade e ao 

final de um pequeno trecho asfaltado, já fora do perímetro urbano, nos deparamos com a 

placa de divisa de Estados: Rio Grande do Norte e Ceará. Entramos numa estrada de terra 

rodeada por vegetação. O caminho era muito acidentado, cheio de valas, e a luz ficava por 

conta das casas ao longe e das estrelas. 

 

 
5.2.1. O sítio Galinhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 – Chácara no Sítio Galinhas e Serra do Camará ao fundo. 
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O sítio Galinhas fica a sete quilômetros da divisa dos Estados do Rio Grande do Norte 

com o Ceará. Pertence ao município de Icó. Segundo dados do IBGE7, o município de Icó é 

composto por seis distritos: Icó, Cruzeirinho, Lima Campos, Pedrinhas, São Vicente e 

Icozinho. A população estimada do município, no ano de 2015, é de 67.198 habitantes. 

O sítio está situado no distrito de Pedrinhas na Serra do Camará. Segundo 

informações8, esta serra é uma região montanhosa localizada entre os estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte e Paraíba. A palavra “Camará” é de origem tupi e se refere a uma planta 

arbustiva predominante nesta região. Esta região é composta por aproximadamente 33 

comunidades, segundo relato de Ana: Galinhas, Santana, São Joaquim, Caera, Aba, Salgado, 

Água Branca, Baixio dos Dias, Lagoa, Capuche, Conceição, Santa Maria, Lagoa dos 

Milhomens, entre outros. 

Apesar de pertencer ao município de Icó, sua distância até a sede é de 54 quilômetros, 

ao passo que do município de São Miguel, dista apenas 14 quilômetros. Quanto ao transporte, 

duas vezes por semana passa um ônibus que sai de São Miguel-RN com destino a Icó (CE) e 

vice-versa. Ademais, a população tem que dispor de meios próprios para se deslocar dos sítios 

até a sede de Icó ou de São Miguel. Por conta dessa conjuntura, grande parte das pessoas dos 

sítios prefere se deslocar até o município de São Miguel para usufruir de serviços. Esta 

questão da localização dos sítios traz implicações para o cotidiano dessa população quanto à 

utilização de serviços públicos, que são regionalizados, pois, apesar de pertencerem ao Estado 

do Ceará, município de Icó, o município de São Miguel no Estado do Rio Grande do Norte é 

mais acessível pela distância. Um dos moradores do sítio Galinhas relatou que em alguns 

momentos, para ser atendido, chegam a pedir para mostrar seu título de eleitor para saber 

                                                                 
7 Informação retirada do site: 
http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=230540&search=ceara|ico|infograficos:-
historico, recuperado em 05 mar. 2016. 
8 Informação retirada do site: http://serradocamaraemfoco.blogspot.com.br/, recuperado em 05 mar. 2016. 
 

http://serradocamaraemfoco.blogspot.com.br/
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onde será atendido. Este problema também ocorre em relação à distribuição de água, no caso 

de algum dos municípios ter água e no outro não. 

Durante a primeira viagem, permaneci no Sítio Galinhas. Segundo informações de 

moradoras9, atualmente residem 82 famílias no sítio Galinhas, no sítio Salgado 12 famílias e 

no São Joaquim 37 famílias, integrando os três sítios uma microrregião de saúde com 125 

famílias e aproximadamente 600 pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Centro do Sítio, com Igreja Católica. 
 
 
 
 

Desse montante, 76 famílias têm acesso à água por meio de cisternas, e seis famílias 

não as possuem. Aproximadamente 35 famílias recebem o benefício Bolsa Família, e ainda 

possuem aproximadamente 30 agricultores na localidade que recebem o benefício Auxílio 

Safra, quando o inverno não é bom. No momento da viagem, a agente comunitária Rosa 

informou que há três anos os agricultores estavam recebendo o benefício devido aos invernos 

                                                                 
9 Ana (antiga diretora da Escola Municipal) e Rosa (agente comunitária de saúde). 
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ruins deste período. Não há coleta de lixo na região, ficando a cargo da população enterrar ou 

queimar o lixo. 
 

Esta microrregião conta com uma escola, duas igrejas (uma católica e uma 

evangélica), um parque de vaquejada, um cemitério, uma quadra e uma unidade básica de 

saúde que fica na maior comunidade, Lagoa dos Milhomens. 
 

O Sítio Galinhas, segundo relato de Ana, possui este nome porque o primeiro 

proprietário das terras da região se chamava Manoel, morava no Sítio Engenho, criava e 

vendia galinhas. Ele ficou conhecido como “Manuel das Galinhas”, dando origem ao nome 

“Galinhas”. O sítio é divido em três partes: Galinhas 1, 2 e 3, cada qual correspondendo a 

uma família de origem. 
 

As cisternas começaram a ser construídas por volta do ano de 2000, através de 

programas do Governo Federal. Antes disso, a comunidade utilizava a água das duas 

cacimbas que existem nos sítio, além da água de uma barragem próxima. Ana contou que 

todos os programas de cisternas foram realizados com a ida de técnicos do governo ao local e 

capacitação da população para suas construções. Atualmente, no Sítio Galinhas, as famílias se 

abastecem de água através das cisternas. Já a energia elétrica chegou ao sítio no final dos anos 

90 através de um projeto feito e enviado por Ana ao Governo, que enviou os técnicos para 

estudar e implantar a rede de energia. 
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Figura 8 – Casa com cisterna. 
 
 

 
5.2.2. A minha chegada ao sítio Galinhas 

Cheguei ao Sítio Galinhas já à noite, o que me impossibilitou visualizar o local. Ana 

nos esperava com o jantar pronto. Logo me direcionou para o quarto de Beatriz, onde fiquei 

hospedada durante os três dias em que fiquei. Jantei junto com Ana, seu marido e seu filho, 

que me perguntaram algumas coisas a respeito da minha vida. 

Ana contou que havia avisado seu pai, Francisco, sobre minha ida ao sítio para 

entrevistá-lo. Marcou a entrevista para o dia seguinte, pela manhã, na casa do pai. Falou que 

ela e seus irmãos o admiram muito por toda a sua história de vida. Relatou que Francisco tem 

97 anos, está num segundo casamento com uma mulher de 58 anos. Ana relatou um pouco de 

sua história no sítio e perguntei se poderia entrevistá-la para minha pesquisa, após o fazer com 

Francisco. Ela demonstrou interesse e concordou. 
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Observei que Ana lavava a louça com uma bacia dentro da pia, como para aparar a 

louça. Fui muito bem recebida e Ana procurou me auxiliar com o que eu precisasse. Já nessa 

conversa consegui vislumbrar a importância que Francisco tem para sua família e, 

possivelmente para a comunidade. Quem é este homem, tão admirado, com 97 anos de vida e 

ainda lúcido? 

 

5.3. Entrevistas 

 

5.3.1. Entrevista com Francisco 

A entrevista com Francisco foi realizada na minha primeira viagem de campo com a 

proposta de ser a entrevista piloto desse estudo. Ela aconteceu no dia 8 de julho de 2015, no 

período da manhã (com duração de 59 minutos) e no período da tarde (com duração de 32 

minutos), em sua casa.  

Fui à casa de Francisco acompanhado de sua filha Ana. Ela entrou na casa de seu pai e 

pediu para eu aguardar na varanda da frente enquanto ela o informava de minha presença. 

Permaneci no local indicado, esperando Ana me chamar, atenta à sua entrada, para ver qual 

seria a sua reação. Francisco estava na sala e, logo que Ana entrou, ele já a interrogou sobre a 

minha presença. A impressão que tive foi a de que ele estava na expectativa da minha 

chegada. Ela abriu a porta e me convidou para entrar. 

Com grande expectativa para a entrevista, fui encaminhada para uma mesa próxima a 

cozinha, onde também fui recebida pela esposa de Francisco, Josefa. Sentaram-se à mesa 

Francisco, Ana, uma neta adolescente de Francisco, eu e, num momento posterior, o filho 

mais velho da união de Francisco e Josefa, Marcos. Josefa permaneceu durante toda a 

entrevista indo e vindo da cozinha à mesa, acrescentando informações e fazendo comentários. 
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Todas essas pessoas presentes na entrevista procuraram, de alguma maneira, auxiliar 

na minha interlocução com Francisco, com seus 97 anos de idade, encontra-se com a audição 

diminuída e não compreendia alguns termos da minha fala, além do sotaque de outra cidade. 

Já havia sido alertada por Maria, antes de minha ida ao sítio, que seu avô estava com a 

audição diminuída; entretanto, após o início da entrevista percebi que essa diminuição da 

audição era realmente significativa, a ponto de interferir na entrevista, além da minha maneira 

de falar, que era diferente. Segundo Josefa: “Porque a gente quer ajudar, porque tem coisa 

que ele num... você sabe!”. Em outro momento, Ana se dirige a Josefa durante a entrevista 

falando: “Ele não entendeu não... é que ela é paulista!”. 

O acesso às experiências de Francisco através de sua fala ocorreu através do auxílio da 

família, o que traz a essa entrevista elementos a mais para refletirmos sobre sua existência. 

Essa dificuldade de me comunicar diretamente em alguns momentos fez a entrevista ser mais 

trabalhosa e exigiu uma grande flexibilidade, pois a interferência da família demandou a 

adaptação das perguntas que eu quis fazer ao longo da narrativa para aprofundar os 

conteúdos. 

Desta maneira, precisei dividir a entrevista em dois períodos, pois estava cansativa e 

repetitiva; ademais, algumas histórias mobilizaram Francisco e a mim, o que implicou na 

necessidade de um acolhimento a essas demandas. 

Durante esse percurso, me preocupei em como conseguiria entender algumas partes, já 

que havia muitas pessoas presentes. Entretanto, graças à presença da família foi possível 

trazer histórias que eu não conseguiria acessar sozinha. 

A fala, como possibilidade de desvelamento da existência, tem papel crucial na 

entrevista narrativa, já que é a partir dela que acessamos o outro. Critelli (1996, p. 78) afirma: 
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A função comunicativa da fala exibe a condição em que algo é desocultado – a 
coexistência. Quer dizer, desvelamos e revelamos juntos o que algo é. A fala desvela a 
ontológica pluralidade do homem. Tudo a que alguém se refere, com que se depara 
inclusive ele mesmo, depende fundamentalmente desta coexistência. Os outros, plural 
do eu, plurais no eu, são constituintes da realidade do real. Os outros constituem a 
possibilidade de aparição, de manifestação de qualquer coisa. Os outros constituem a 
identidade das coisas e a identidade do próprio indivíduo, como sua "clareira". 

 
 

Portanto, considero que essa entrevista, para além das experiências de Francisco, que 

são por ele narradas, em muitas situações as histórias de sua vida vêm carregadas de 

memórias e afetos de sua família, que durante a entrevista o encorajaram a falar, deram pistas 

de situações e traduziram falas. Essa entrevista diz respeito a Francisco, como diz de Ana, 

Josefa, Marcos e, em algum momento, a neta de Francisco e a mim mesma na condição de 

pesquisadora.  Desta  maneira,  conforme  já  anunciado  na  metodologia  desse  trabalho,  a 

entrevista de Francisco é tomada como eixo condutor das interpretações do presente trabalho.  

 

5.3.2. Entrevista com Ana e Sidnéia 

A entrevista aconteceu durante a primeira viagem de campo no dia 09 de julho de 

2015 com duração de 1 hora e 8 minutos, no período da manhã na casa de Ana, mais 

precisamente em sua cozinha. Ana foi quem me recebeu e hospedou no sítio Galinhas e é a 

intermediadora das entrevistas que realizei. 

Após a entrevista piloto com Francisco no dia anterior, senti a necessidade de 

entrevistar Ana, por ela ter me auxiliado e participado tão ativamente na entrevista com seu 

pai. Percebi que ela tinha muitos contatos na comunidade e exercia influência, pois havia sido 

professora e diretora da escola do Sítio Galinhas por alguns anos e atualmente está 

aposentada, dedicando-se à família, auxiliando o marido em seu pequeno mercado que 

funciona em frente a sua casa, e a alguns trabalhos da igreja evangélica, a qual ela frequenta. 

Ademais, ela trabalhou na agricultura durante sua infância e juventude com a família. Ela 
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logo aceitou participar da entrevista e sugeriu que sua irmã Sidnéia participasse 

conjuntamente. Dessa maneira, essa foi uma entrevista realizada em dupla. 

Sidnéia, irmã mais velha de Ana, com 74 anos, costura e cuida de sua casa. Ela chegou 

à casa de Ana por volta das 9 horas entrando pela cozinha, por onde a maioria das pessoas 

adentra a casa de Ana. Foi logo recebida com um café. Sentamos ao redor da mesa e logo ela 

afirmou que eu parecia evangélica. Eu sorri, agradeci e respondi que não era. Assim Ana me 

apresentou como amiga de Beatriz da faculdade que tinha vindo fazer um trabalho e 

entrevistei o pai delas, Francisco. 

Sidnéia se mostrou bem disposta em falar e relatar suas experiências nos tempos em 

que trabalhava na roça. Expliquei a Sidnéia os objetivos da minha pesquisa e sobre os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ela prontamente concordou em participar. 

A entrevista seguiu tranquilamente, por entre cafés e lembranças da infância e 

juventude das irmãs, num clima informal em casa de família. Ana foi quem falou mais 

ativamente, sendo que Sidnéia, na maior parte do tempo, concordava com a irmã e, vez ou 

outra, acrescentava alguma história ou informação. 

Ana, aos seus 57 anos, tem uma oratória alta e ativa, e é uma mulher de corpo forte. 

Sidnéia é uma senhora com aparência mais frágil, magra e baixa, falava em tom mais baixo, 

às vezes quase num sussurro. Contudo, essa impressão de fragilidade que tive de Sidnéia num 

primeiro contato foi se modificando ao longo da entrevista, conforme ela foi se colocando 

mais e se soltando. Saí leve da entrevista, como quem passa um bom tempo numa roda de 

conversas com velhas amigas. 
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5.3.3. Entrevista com Jacinto 

Realizada durante a segunda viagem de campo, no dia 23 de setembro de 2015, no 

período da manhã, essa entrevista teve duração de 32 minutos e ocorreu dentro da escola do 

Sítio Galinhas, na sala da direção. 

Fui à escola do sítio acompanhada por Ana, que logo me apresentou para a 

coordenadora da unidade educacional. Ela me conduziu à sala da direção e pediu que eu 

aguardasse que Jacinto estava na sala conversando com os alunos. Ela me perguntou sobre 

meu interesse no sítio, e me indicou conversar com Francisco, o fundador. Falei que já o 

havia feito e conversamos um pouco sobre minha pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Escola da prefeitura. 
 
 
 
 

Jacinto chegou na sala, era o diretor da escola no momento da entrevista, com seus 28 

anos de idade. Ana já havia conversado com Jacinto sobre a minha ida ao sítio e a necessidade 

de entrevista uma pessoa que fosse um adulto jovem. Ele se disponibilizou para tanto e me 

recebeu com ar de satisfação em participar da entrevista. Ele se desculpou por não ter ido 
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antes, e eu respondi que não havia problema, que não queria interferir muito no seu trabalho. 

Após a chegada de Jacinto, Ana se depediu de mim e disse que depois nos encontrávamos na 

sua casa. 

A entrevista ocorreu com algumas interrupções de alunos e funcionários, por se tratar 

de um ambiente de trabalho, sendo que a maior parte foi gravada durante o intervalo dos 

alunos. Jacinto é um jovem adulto magro, de estatura mediana e fala clara. Demonstrou estar 

preocupado em deixar o seu trabalho organizado, pois estava próximo de assumir um cargo 

de concurso público em outra cidade. A entrevista se encerrou às pressas, pois Jacinto estava 

também envolvido com seu trabalho durante o período em questão. 

 

5.3.4. Entrevista com João 
 

A entrevista com João foi a última entrevista realizada nesse estudo durante a segunda 

viagem de campo. Ela aconteceu no dia 24 de setembro de 2015 no período da tarde, com 

duração de 1 hora e 29 minutos, em sua casa. 

Apesar de eu já ter realizado número suficiente de entrevistas quando esta ocorreu, 

fiquei muito feliz por conseguir realizá-la. João foi o único participante desse estudo que não 

foi avisado com antecedência sobre a entrevista, por ser uma pessoa difícil de ser contatada. 

Foi voltando de uma entrevista com o mototaxista Paulo que resolvemos “tentar a sorte”, 

passando na casa de João. Paulo chegou a me dizer que se eu encontrasse João, deveria jogar 

na loteria porque seria um sinal de sorte. 

Chegamos à casa de João já por volta das 16 horas da tarde. Da estrada tivemos que 

subir uma ladeira de terra cheia de valas para acessar o terreno já no alto do morro. Apesar 

disso, subimos. Enquanto eu esperava ao lado da casa de João, o mototaxista Paulo foi a sua 

procura em outra propriedade ao lado, tendo que descer e subir mais um morro. Enquanto 

aguardava Paulo, já me sentia satisfeita com as entrevistas realizadas e a aproximação da 
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conclusão desta etapa. A casa de João era antiga, com ruinas de uma casa de farinha ao lado.  

Pude observar plantações de milho já secas, flores do mato, arbustos de tomatinhos num fim 

de tarde com clima bucólico e ameno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Estrada em frente ao terreno de João. 
 
 

Dentro de alguns minutos, Paulo voltou acompanhado de João. Ao encontrá-lo, senti 

um pouco de receio de qual seria sua reação ao se deparar com uma pessoa desconhecida em 

sua casa. João é um agricultor de 75 anos, magro, de estatura mediana, feição séria e fala 

firme. Logo que ele chegou me apresentei e ele falou: “É, você deu sorte, eu tava me 

preparando para sair pra uma comunidade chamada Melo dos Pinheiro”. 

Ele abriu sua casa e entramos na sala. Logo nos sentamos e eu expliquei sobre a 

pesquisa. Falei dos objetivos e termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Ele pegou 

o termo, e permaneceu em silêncio por longos sete minutos enquanto lia, com feição séria. Ele 
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aceitou participar da pesquisa e falou que assinaria. Quando eu peguei o gravador e o 

questionei acerca da gravação, ele fez feição de reprovação e logo disse: “Se for para colocar 

na internet...”. Prontamente eu argumentei que aquela gravação não seria identificada e era 

apenas para os fins da pesquisa. Assim sendo, ele consentiu. 

Durante a entrevista, Paulo esteve presente na sala sentado próximo a porta, ao lado de 

uma grande muringa com água, em silêncio. João e eu sentamos ao redor de uma mesa de 

madeira. Apesar da minha intimidação inicial com a situação inusitada de ter ido à casa sem 

aviso, ao longo da entrevista, com o fluir da conversa, fui me sentindo mais tranquila. João 

trouxe histórias de sua vida e sua relação com o sindicato. Relembrava documentos com 

precisão, indicando ano e página do que ele queria se referir. A noite foi chegando e a casa 

antiga de João, casa de seus pais, não tinha iluminação, o que encaminhou a entrevista para o 

fim. Essa entrevista encerrou a etapa de viagem de campo e de entrevistas desse trabalho no 

horizonte da sorte, e eu com sentimento de alegria e gratidão, o que nos levou até esse 

desfecho. 
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5.4. Interpretações 
 
 
 

 
A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos,  

cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam. 
Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. 

 
JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 
 

Iniciamos aqui a interpretação das entrevistas de Francisco, Ana e Sidnéia, Jacinto e 

João, conforme os apresentamos. As lembranças relatadas se misturam em trechos 

interpretativos diversos, compondo o texto narrativo compreensivo aqui apresentado. Fui 

recebida por Francisco com grande sorriso. Ele estava em pé com uma bengala. 

Perguntei como ele estava e logo ele me respondeu que estava “mais ou menos” 

devido à falta de chuva, afirmando: “Isso é castigo do homem lá de cima”. Questionado a 

respeito desse castigo, Francisco disse: “faz quatro anos que não chove. Isso é castigo do 

homem lá de cima... Eu acho que é castigo porque tem muito lugar no mundo que chove e 

não passa por isso”. 

No ano de 2015, jornais de grande circulação como “Diário do Nordeste” e “Tribuna 

do Norte” já apontavam que a região nordeste estava passando por uma das piores secas dos 

últimos tempos. No Jornal Diário do Nordeste (14 out. 2015), Barbosa (2015) colocou que “o 

atual período de seca é o mais crítico, desde janeiro de 1973. Já são 36 meses de ocorrência de 

chuvas abaixo da média no Ceará”. 

Contudo, o que aqui está em jogo é o significado que este longo período de seca tem 

para Francisco. Em sua fala ele aponta que essa seca é vivida como um castigo de Deus, 

afinal, outros lugares do mundo não enfrentam essa realidade. Quando Francisco experiencia 

a seca como castigo, ele traz elementos que dizem respeito a uma experiência possível no 
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mundo próprio que ele habita. Segundo Critelli (1996, p. 43): “Os significados nunca estão na 

coisa, mas no nosso mundo humano, na trama de significados que é o mundo mesmo”. 

Essa trama de significados, que é o mundo próprio de cada humano, é banhada por um 

contexto histórico e cultural que dissemina significados comuns na publicidade do impessoal. 

É de domínio público que o sertanejo nordestino traz consigo uma forte relação com a 

religiosidade. Quanto a esse aspecto, Pontes (2014, p. 156) afirma que “nesse espaço 

geográfico, destacam-se as manifestações de fé que conformam traços marcantes da 

identidade sertaneja”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Cruz em meio à plantação seca. 
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Uma crença sertaneja fundada na fé diz respeito ao dia de São José. Considerado o 

padroeiro dos agricultores, tem o dia 19 de março como seu dia de celebração. Os sertanejos 

acreditam que se neste dia do ano tem chuva, e isso significa que o inverno será bom; caso 

contrário, não haverá inverno. Essa crença e suas celebrações nos dão notícias da importância 

da religiosidade na vida do sertanejo, que recorre ao divino como maneira de se relacionar e 

enxergar seu mundo. 

D’Oliveira (1999) aponta a religiosidade como forma de lidar com a realidade sofrida 

da seca e como manutenção da esperança. Em termos heideggerianos, a religiosidade faz 

parte do mundo sertanejo e o que vem ao seu encontro é nesse horizonte. 

Francisco diz que, no ano de 2015, São José não correspondeu às expectativas de 

chuva: “Aquilo ali era experiência que a gente tinha pra São José, esse ano foi ruim. Não fez 

conta de nóis. Nem São José, nem Nossa Senhora, nos dias deles não veio nada, viu”. 

Quando nos aproximamos da experiência de João, também é possível notar a 

influência da religiosidade em sua vida. Contudo, ele ressalta que o passar dos anos e as 

experiências que ele enfrentou fortaleceram sua crença num poder superior que o protege:  

“Eu acredito o seguinte: eu tenho a certeza absoluta que Deus me protege em muitos 

momentos da minha vida e essa fé hoje é muito mais firme do que antes, quando eu era mais 

jovem (...). As coisas que aconteceram comigo, os momentos (...). E é nisso que a gente deve 

acreditar. Nesse poder absoluto e invisível, porque a gente não vê mas a gente sente que 

existe, e existe mesmo, que é o senhor absoluto de todos os poderes”. 

João traz a sua convicção em Deus como uma certeza calcada no tempo, ancorada em 

momentos que ele sentiu a presença de algo superior o protegendo em situações concretas. 

Ele traz em sua fala um tom firme e seguro. Assim, o significado atribuído por João a sua 

religiosidade diz respeito a proteção, desvelando um modo de ser-no-mundo pautado por seus 

aprendizados empíricos em suas ocupações cotidianas:  
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“Conhecimento que eu tenho de algumas coisas foi do meu trabalho, quer dizer, como 

se diz assim, um conhecimento empírico. Aquele que a gente aprende fazendo, com a mão na 

massa, na prática, no dia a dia. E aí foi assim, vou vivendo a minha vida”. 

Ao inverso do que pensa Francisco, dos tempos de seca como “castigo de Deus”, João 

atribui a questão da falta de água à ingerência de recursos do governo: “A água também é 

outra questão de descuido do poder público. Não é castigo de Deus”. 

O relatório da UNESCO (2003) já aponta a ingerência da água como recurso como 

uma das causas da crise hídrica mundial, assim como Automare (2015). Contudo, quando 

pensamos no cenário nordestino, onde a ocorrência de períodos de seca é uma constante, a 

falta de planejamento para o armazenamento desse elemento merece destaque. João relatou 

que o açude que abastece a cidade de São Miguel foi construído nos anos 50 para atender à 

demanda daquela época: 

“Aí nunca cuidaram disso, aí veio 3 anos sem chuva, isso é normal, no nordeste 

nunca vai deixar de acontecer seca, aí o açude seca e vai culpar Deus? Deus não tem nada a 

ver com isso aí não. São os dirigentes das sociedade, da política”. 

A partir dessas falas de João, outros significados se desvelam para a questão da falta 

de água no sertão, diferente do significado religioso tão corrente na região. Jacinto também 

tem uma maneira distinta de entender a questão da água hoje em dia: “Eu vejo assim, em 

relação às mudanças climáticas, né? Contexto, vamos supor: o homem polui o mundo, 

desmata o mundo, aí isso acaba influenciando na...distribuição do....de chuvas, né? Eu vejo 

por esse lado assim... as consequências, é. Seria isso”. 

Nesse sentido, para esse sertanejo, atualmente a questão da falta de água no sertão é 

atribuída às mudanças climáticas que, por sua vez, são consequências da ação humana. Os 

significados que se abrem para compreender a falta de água no sertão para Jacinto e João se 

afinam com o que Heidegger (1954/2012) diz como decorrentes da “Era da Técnica”. Nessa 
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conferência o autor fala que as ações humanas são guiadas pelo espírito de nossa época, onde 

prepondera no humano o pensamento calculante, o desenvolvimento explorador e as relações 

de domínio e exploração, o que encontra eco nos modos de compreender a temática a partir de 

João e Jacinto. Nesse sentido, a destruição da natureza com vistas ao lucro, a produção 

desenfreada de bens culminam com a exploração e esgotamento de recursos essenciais a 

sobrevivência humana, ações calcadas no nosso horizonte histórico epocal. Essa conferência 

será desenvolvida com maior profundidade mais adiante neste texto quando refletirmos a 

respeito das políticas públicas no semiárido nordestino. Voltando-nos para a experiência de 

Ana e Sidnéia, elas falam sobre as mudanças no clima atribuindo significados religiosos a 

elas. Segundo Sidnéia: 

“Mas eu acho... resumindo tudo, eu acho que... essas... essa questão do inverno, essa 

questão dessa dificuldade de água... eu creio assim... que é tudo se cumprindo as profecia... 

as profecia se cumprindo... o próprio Jesus falou na palavra dele... que quando o homem 

quisesse saber mais do que ele, ele mudaria os tempos... aí os tempos tão mudado. Aí agora 

nós tamo no mês de julho chovendo! Que era pra ter chovido em janeiro... que praticamente 

o nossos inverno aqui era de janeiro a junho.”. 

Mais uma vez é possível percebermos como os significados religiosos orientam 

crenças no sertão nordestino, conforme anunciado por D’Oliveira (1999) e Pontes (2014). 

Outrossim, esse horizonte religioso guia modos de ser-no-mundo-com-os-outros, conforme 

Francisco recoloca a questão da religiosidade margeando os modos de relações. Ao relembrar 

experiências onde pedia para seus netos pedirem chuva a Deus, Francisco relata: “Mandava 

menino botar tijolo na cabeça para ir dizer ‘Deus me dê chuva’. Era assim a experiência dos 

mais véi, não sabia de nada, manda botar tijolo na cabeça pra ver se Deus mandava chuva. 

Aí aparecia chuva”. 
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A experiência que Francisco traz é envolta de crenças e superstições para pedir chuva. 

Autores como Azevedo (2011), D’Oliveira (1999) e Malvezzi (2007) destacam que a 

religiosidade sertaneja é fortemente marcada pelo catolicismo, orações, superstições e magia. 

Segundo Azevedo (2011): “no sertão, o catolicismo popular é bastante difundido entre as 

populações sertanejas, nas quais magia, superstições, a presença de amuletos, orações fortes e 

de corpo-fechado, rezadeiras e beatos compõem este tipo de catolicismo” (p. 1142). 

Para além da presença dessa crença mágica de que a experiência empreendida pelos 

netos poderia trazer a chuva pedida a Deus, a situação relatada por Francisco também 

comunica um modo de estar com o outro, que se abre nessa relação de magia, fé e obediência 

das crianças para com o avô. A figura do avô se configura como figura de autoridade, a quem 

os netos obedecem e atendem a seus pedidos. Ontologicamente, o humano coexiste com o 

outro, porque é sempre no mundo com os outros. Como se dão as relações de Francisco com 

sua família? A essa questão, durante as entrevistas, alguns acontecimentos e falas dão sinais 

de como esse modo de estar com os outros se desvela nos encontros a todo tempo.  

Meditarmos a respeito desses modos de estar no mundo com os outros é relevante porque 

desvela faces da existência própria desses sertanejos. 

Jacinto traz uma lembrança relacionada à fé do sertanejo nos tempos de seca: “À noite 

eles (os adultos) se reuniam. Assim, se reuniam para falar em experiência... vamos supor: 

mesmo naquele período de seca, mas ainda tinha a fé: vai chover, tal mês vai chover”. 

Essa experiência de Jacinto, assim como a relatada por Francisco com os netos, diz de 

modos de se relacionar com os outros no contexto sertanejo. A fé e a religiosidade novamente 

se abrem como possibilidade e guia, permeando relações e iluminando o encontro. Jacinto 

relembra com alegria esse período de troca entre os adultos nos tempos de seca. 
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Uma das observações que fiz foi a de que as pessoas da família presentes na entrevista 

se mobilizavam pelas lembranças de Francisco e teciam lembranças próprias a partir da vida 

do patriarca, desvelando modos de ser-no-mundo-com-os-outros. Apesar de debilitado em sua 

escuta e em sua visão, ele é presença e se faz presente para além da fala e, o que vem ao seu 

encontro na clareira se ilumina, sendo absorvido pela história narrada. 

Já na perspectiva de comunicar modos de ser-no-mundo no semiárido, recupero aqui 

histórias de Francisco, histórias que vão se entremeando com o início do sítio Galinhas, 

trabalho, secas, sofrimentos e alegrias. Francisco conta que não teve a oportunidade de 

estudar na escola, apesar de saber ler e escrever: 

“O meu estudo, eu vou logo dizer como foi. Meu pai fazia telha, eu batia as telha. Quando 

vinha da escola, na olaria, encontrava os menino que vinha da escola. Aí eu perguntava: como é 

que ensina? Aí eles foram me ensinando, fiquei fazendo tudo das letras. Não tinha nada que eu 

não lesse, nem contasse. A conta que eu não fazia era aquela da cruzinha. Aquela eu não fazia 

não. Risos... eu não aprendi! Mas eu lia tudo.”. 

Morou com o pai e a família em um sítio em Pereiro, município vizinho ao Icó no 

Estado do Ceará. Trabalhavam nas terras e pagavam a estada em dias de trabalho. Contudo, 

chegaram a ter uma pequena parte que, devido a um período prolongado de seca, foi vendida. 

Relatou que trabalhou na roça e em olaria: 

“Eu era morador, sujeito a dar dois dias por semana ao patrão. Ai me criei nesse 

cativeiro, morava na terrinha de papai, fumo criado lá. Mas chegou a seca, papai era pobre 

demais, vendeu a terrinha que nóis morava lá por 60 mil reis. Papai vendeu, aí viemos de lá 

pra cá e eu comprei aqui, arranjei tudo aqui.”. 

De acordo com o que Francisco relata da sua relação de trabalho na época em que 

morava com o pai, podemos notar que a situação é descrita como um “cativeiro”, o que nos 

remete a uma situação de exploração. Possivelmente, sentir-se num cativeiro diante dessa 
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realidade contribuiu para que Francisco quisesse viver de outra maneira. Dessa forma, ele fala 

que conhecia um casal idoso com os quais nutria uma amizade e tinham terras: 

“O véi que morava ali, chamava José Cosmo da Silva. E era uma moça véia e um 

rapaz véi. Ela era Deolinda Maria da Conceição, e ele era José Cosmo da Silva. Gostava 

muito d’eu, e dizia: vamo morar lá perto de nóis!”. E eu digo: Não tem terra lá! E ele dizia... 

E eu lhe dando um pedacinho? Aí ele me vendeu esse pedacinho. Cem tarefas de terra, por 

um conto e 900. A véia queria dois conto, aí ela disse: “eu vou tirar um conto de réis que é 

pra você tomar de café!” (Risos)... Era na época que as coisas era tudo dada. Tomei o véi 

como padrim, e a véia como madrinha. “Já morreram tudo”. Assim, Francisco com 

aproximadamente 22 anos de idade, casado e com dois filhos, se muda para as terras que ele 

comprou: 

“Quando cheguei aqui nesse lugar eu só tinha uns pé de mato. Umas jurubebas. Ai me 

arranjei aqui com uma mulher e dois fii. (...) Foi logo quando eu me casei... eu me casei com 

22 anos. Tudo que eu comecei foi nesse lugar. Cheguei aqui, me arranjei numa palafita. (...) 

Aí arranjei pai, mãe, irmã, tudo. Dei terra pra pai. Papai arranjou os fii, e seguiu por aqui”. 

Em vários momentos da entrevista, Francisco repete que comprou as terras por um 

preço muito baixo, sendo que o próprio cartório não aceitou lavrar o documento pelo valor 

que ele foi vendido. Essa repetição traz a sensação de que esse acontecimento é realmente 

importante e significativo para Francisco. Trataremos com mais atenção essas falas mais 

adiante, porém, a título de exemplificação, um trecho da fala merece menção: 

“Eu tava trabalhando de ferreiro, fui juntando um dinheirinho... comprei 100 tarefas, 

por um conto e 900 (...) Quando eu fui passar a escritura, o cartório não aceitou, porque foi 

comprado barato demais, passei a escritura por cinco conto. Aí arranjei esse povo tudim 

aqui, ninguém comprou terra. Quem comprou foi eu”. 
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Foi a partir do início do sítio Galinhas que Francisco passou a desenvolver diversas 

atividades. Enquanto ele trazia as histórias de seu início, a sensação que atravessava essas 

falas era a de que a história do sítio é a história do próprio Francisco: cada cacimba perfurada, 

cada estrada que foi aberta, foram vislumbres desse homem construindo uma casa, um lugar 

para si e sua família. A fala de Francisco me remeteu a Pompéia & Sapienza (2004) que, 

amparados no pensamento heideggeriano, consideram que a peculiaridade do homem é ser 

sonhador, pois ele se move a partir do “ainda não”, do que ainda é possibilidade, mas ainda 

não é numa perspectiva de futuro. 

Numa abertura compreensiva, Francisco está lançado no mundo fazendo, trabalhando, 

se ocupando em atividades de trabalho. Foi num vislumbre de possibilidades de ser e estar 

naquele local onde hoje é o sítio Galinhas que Francisco se lançou na perspectiva de construir 

algo para si e sua família, sempre no horizonte do trabalho. De roceiro a mestre ferreiro, ele 

relata suas diversas atividades durante a vida: agricultor, trabalhador na casa de rodagem, 

cavoqueiro, ferreiro, oleiro, caçador e até auxiliar de enfermagem. 

É através do existencial da compreensão que esse projetar de Francisco toma forma, 

numa perspectiva futura. Heidegger (1927/2005, Parte II, p. 133) afirma que “o projetar-se 

tem por base o porvir e, consequentemente, não apreende, em primeiro lugar, a possibilidade 

projetada como tema de opinião, mas se lança na possibilidade”. 

Lançado em possibilidades que ainda não haviam se aberto mas que, de alguma 

maneira, estavam em seu horizonte por ele mesmo como Dasein ser existencialmente 

possibilidade, Francisco trabalhou como ferreiro, onde obteve local de destaque, fazendo 

armas de fogo, consertando máquinas, entre outros afazeres: “Eu era, eu trabalhava de 

ferreiro, só não fazia santo (rindo)... Daí fazia tudo no mundo. Consertava máquina, carro, 

tudo bicho que vinha. Eu... eu era o doutô. Posso dizer que fazia tudo. Era mestre de tudo”. 
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Já como agricultor, trabalhou a vida toda, contando com sua família nos trabalhos. 

Segundo Francisco: “Fui roceiro. Era. Tinha família que trabalhava na roça. Daí um homi 

que trabalhava mais eu apanhando feijão, quebrando milho, fazendo tudo, nóis trabalhava 

em roça. Tinha que ir pra roça. As meninas, tudinho”. 

Relatou que teve tempos de fartura: 

“Eu tinha uma casa de farinha aqui, fazia cento e tantos quilos de farinha. (...) Eu 

plantava de tudo! Tinha ano de eu tirar 80 arroba de algodão pra vender, mais as meninas! 

Que a casa é de moça! Nóis limpava, plantava, tirava tudo. Fazia 80 arroba de algodão, 

vendia. Dava o Carnero o que precisava... e eu era o dono!”. 

Afirmou que sabia aplicar injeções, fazer curativos e tipóias, sendo requisitado por 

muitas pessoas na região. Enquanto relatava essa ocupação de trabalho, demonstrou grande 

satisfação, relembrando situações de auxílio a familiares juntamente com Ana e Josefa. Foi 

possível sentir a satisfação de Francisco em sua fala: “Ahhh... eu quase era doutô! Eu 

aplicava injeção nessa região tudinho, numa bicicleta, num morro véi, e ia aplicar injeção na 

veia. Quando adoecia uma pessoa me chamavam. Era quase doutô. Não tinha ninguém não 

nesse tempo, era falta”. 

Heidegger (1987/2009, p. 204) afirma que: 

 

Todo poder-ser do Dasein ekstático em sua realização e ao ser realizado cresce como 
poder-ser, torna-se mais leve, mais rico na medida em que eu repito e exercito 
frequentemente um poder-ser. O poder-ser é o próprio fenômeno com o qual o Dasein 
se mostra. 
 

Essas múltiplas possibilidades de ser e estar no mundo, trabalhando e realizando, são 

então uma maneira do humano se mostrar enquanto tal. Habitando o sertão como região de 

múltiplas possibilidades de existência é que Francisco nos revela um semiárido que contempla 
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essa multiplicidade. Os autores Martins, Buriti & Chagas (2007) já anunciavam essa realidade 

em seu estudo sobre homens arando novas alternativas de trabalho no sertão. 

Esse mundo de possibilidades de Francisco se dá porque o humano é compreensão e, 

como tal, as possibilidades de ocupação junto às coisas e instrumentos se dão, pois ele já se 

abriu para a conjuntura do trabalho. Habitando o mundo do trabalho, o que vem a seu 

encontro se dá através dessa perspectiva. Portanto, enquanto para outra pessoa que vive da 

agricultura, viver numa região semiárida em tempos de seca pode suscitar a falta de 

possibilidades de existência, para Francisco, essa mesma situação o coloca diante de novas 

alternativas de trabalho, uma vez que ele se move nessa conjuntura, nesse horizonte 

referencial. 

O humano, em sua vida cotidiana, está no modo da ocupação com os instrumentos/ 

entes intramundanos, antes mesmo de tematizá-los. Nesse sentido, vivemos nos ocupando 

numa instrumentalidade onde significados passam despercebidos. Mas “somente quando algo 

nos falha, falta ou quando se torna um obstáculo, é que seu significado pode tornar-se 

manifesto, saliente” (Heidegger, 1981, p. 17). 

Dessa maneira, voltamo-nos para a experiência de Francisco nos tempos de seca, onde 

algo falta, a dizer, a água. Quais significados se manifestam nessa falta? E para os outros 

sertanejos, João, Jacinto, Ana e Sidnéia? 

Desde o início da entrevista, Francisco enumera as secas de que se lembra ter 

atravessado, relacionando-as a períodos da sua vida. Relatou ter atravessado a seca de 32 e 42, 

e que a seca de 58 foi quando Ana nasceu. Ele relatou com grande emoção a seca de 32:  

“A primeira seca que eu vi... Foi em 1932... A primeira seca. Fui trabalhar nas 

rodagens, por lá em Pau Mirim (...) saí de lá 58, que era seca pesada. E carregando de 

comer.... pra comer  aqui (chorando)... na  cabeça. Eu e quatro irmão ....nóis trabalhava lá e 

vinha de pé.....de Pau Mirim pra cá.....Foi essa a nossa vida”. 
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Francisco ressalta o aspecto do sofrimento com que ele experienciou essa seca, tendo 

que andar longas distâncias para trazer a alimentação para si e sua família. Quando 

questionado como enfrentava essa situação a qual estava exposto, Francisco respondeu: 

“Eu escapava! Vi muita gente arrancando maniçoba pra comer, fazer o pão. Num 

tinha gosto de nada. Nóis tudo morrendo de fome, num tinha um recurso do governo, de 

NADA. ERA SÓ FOME. E aí foi o que foi. Houve seca aqui em nóis que o povo mataram até 

gente pra comer... seca perigosa. Essa eu não alcancei não”. 

A situação de fome descrita por Francisco trouxe um grande impacto durante a 

entrevista. Pessoas que chegaram a matar outras pessoas para se alimentar remete a uma 

situação de angústia e desespero frente a uma realidade de falta, onde o apelo à sobrevivência 

se faz imperativo. 

A falta de recursos do governo também tem destaque nessa experiência descrita por 

Francisco. Malvezzi (2007) aponta que, até o ano de 1959, as políticas públicas que existiam 

para o combate à seca ficavam a cargo do Dnocs e consistiam em grandes obras, como açudes 

e barragens. Contudo, o autor ressalta que essas obras não chegavam a beneficiar os pequenos 

agricultores, como é o caso de Francisco. Autores como Carvalho (1988), Andrade (1970) e 

Magalhães & Glantz (1992), que propuseram periodizar as fases de investimentos em 

políticas públicas no semiárido, de modo geral, também ressaltam que a partir dos anos de 

1950 foram criadas mais políticas de desenvolvimento para a região. Campos (2014) marca o 

período a partir de 1990 como fase de políticas sociais na região. 

Desta maneira, os poucos investimentos na região deixavam o sertanejo numa situação 

de desamparo, lançado num mundo inóspito onde era preciso procurar meios próprios para 

enfrentar os momentos de seca. Esse estar lançado do humano diz respeito à facticidade, 

entregue à responsabilidade (Heidegger, 1927/2005). Aberto num mundo e entregue à própria 

responsabilidade a partir da disposição, da afetação do humano em seu cotidiano, o humano 
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tem essa tendência de fugir de si, extraviando-se. Nessa fuga, o caráter de peso é amenizado 

para que seja possível viver. 

Essa realidade também nos fala sobre um modo de ser-com-os-outros, onde nesse 

momento de inospitabilidade de mundo o outro humano se reifica, e vem ao encontro 

enquanto única chance de sobrevivência. Nesse momento, parece ocorrer um distanciamento 

do outro enquanto humano para que a necessidade de manutenção da vida se concretize. 

Entretanto, esse modo de estar com os outros também ocorre de outras formas em outros 

momentos, como Francisco coloca: “Eu trabalhava lá, em Pau Mirim. Recebia o 

fornecimento. Recebia em legume e trazia na cabeça, pra comer aqui. Era sofrer... Mas não 

era só eu. Era todo mundo. Não tinha outra fonte, outro futuro”. 

Nesse outro relato, onde Francisco aponta para o sofrimento de caminhar longas 

distâncias para trabalhar e receber como pagamento o próprio alimento, ele fala da restrição 

de possibilidades de trabalho. Ao mesmo tempo, ele dá notícias de uma aproximação com os 

outros numa cumplicidade, na falta de um horizonte restrito. 

A seca de 58 foi uma seca marcante para João, um momento de grande necessidade 

para ele e sua família: 

“Teve uma de 58, 1958. Eu tinha 18 anos de idade, e marcou muito, porque nós 

criava um gadinho e, esse gado praticamente morreu, quase todas as reses. E aqui nem tinha 

água, nem forragem pra alimentação do gado. A gente cortava nas mata, um mato chamado 

de feijão bravo. E eu lembro que às vezes tinha uns que era tão alto. Que eu subia nele, pra 

cortar os pé mais fino pra rama cair e o gado comer”. 

A situação de fome que a família de João enfrentou trouxe a necessidade deles 

lançarem mão de recursos de sobrevivência também para os animais, resultando numa marca 

em um machucado no dedo ao cortar as ramas do feijão bravo. João relatou ter ferido o dedo 

com a planta, o que o prejudicou no trabalho. Segundo João: “O dedo inflamou muito, criou 
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um abcesso, estourou, e ficou uns dias sem poder trabalhar. Isso motivado por esse problema 

da seca... nunca esqueci na minha vida. (...) Ficou, na pele pra sempre”. 

Quando João contou a história da seca de 58, um grande pesar, evidenciado em sua 

fala, abateu a mim e a ele, culminando com a expressão física dessa lembrança sofrida. Essa 

história o impediu de trabalhar num momento que ele e sua família tanto precisavam. Ele 

mostrou o dedo com a cicatriz que até hoje traz para o presente a história que ficou no 

passado, mas que se temporaliza na interdição de um futuro que não aconteceu, o do trabalho 

que ficou interditado. 

A experiência de João nos diz tanto do caráter histórico do humano, como do 

temporal, estando os existenciais da historicidade e temporalidade entrelaçados, uma vez que 

os existenciais descritos por Heidegger (1927/2005) se articulam horizontalmente, anunciados 

aqui na corporeidade de João. A seca deixou marcas perenes no corpo de João, marcas que 

aparecem no corpo. A corporeidade, enquanto existencial, desvela modos de ser-no-mundo, 

possibilidades de existência que tangem o humano enquanto abertura. 

Na história de João, a seca de 58 fez uma cicatriz em seu dedo. Mas qual o significado 

de uma cicatriz no dedo para quem vive da agricultura? Conforme a fala de João, o 

machucado no dedo o privou de seu trabalho e, para esse sertanejo, o trabalho tem um sentido 

importante:  

“Ninguém se engane, porque o que salva uma família, um município ou um Estado, 

um país, é o trabalho. O trabalho. Eu não quero dizer aquelo trabalho pesado, forçado, 

escravizante, porque o trabalho não é coisa ruim. O trabalho é um dom de Deus. Eu acho que 

trabalhar é uma benção de Deus”. 

João fala enfaticamente a respeito do trabalho como o salvador das pessoas e dom 

divino. Podemos ver isso em sua prática diária, pois mesmo aos 75 anos, ele ainda é 

agricultor. Assim, um acontecimento capaz de lhe privar desse sentido torna-se de fato 
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marcante. Apesar do machucado no dedo não se configurar como uma doença, nesse contexto 

o compreendemos como uma forma de debilidade no corpo. Heidegger (1987/2009) considera 

a doença como restrição de possibilidades de ser. A respeito da doença como privação, 

aprofundaremos mais adiante no texto interpretativo. 

Ana fala que a seca de 58 foi o período em que ela nasceu. Ela conta que já atravessou 

alguns períodos de seca durante sua vida e apenas em dois momentos viu secar a barragem da 

região, atualmente seca há três anos. Ela relembra com a irmã Sidnéia os momentos que iam 

busca água na cabaça durante a madrugada: “A gente ia pegar água na cabaça (...) A gente 

pegava a água lá, de trás da parede da barragem, porque do lado de cá da barragem cavava 

as cacimbas, nossos pais cavava e dava água com capa rosa, que é uma água amarela”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Jumento com ancorenta, meio de transportar água. 
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Explicando sobre a água de capa rosa, Sidnéia descreve que “É uma água asssim como 

um caldo, com colorau”. Na sequência, Ana afirma que essa água da capa rosa não servia para 

consumo humano, apenas para dar aos animais e plantas: 

“Tipo colorau, assim, a água véia amarela, que não servia pra beber, pra nada, só 

servia pra molhar as plantas, pros bichos. Então era dessa forma a água antes. Todo dia 2 

horas da tarde nóis se reunia, as moças, tudinho, fazia, montava lá jumento, preparava, e a 

gente ia pega água lá. Era um divertimento. Aí eles limpava e tirava toda sujeira, e aí minava 

água. Quem chegava primeiro, conseguia água pra beber, água minada. Eu ia de 

madrugada, 3 horas mais... mais as outras duas irmãs, com a lamparina acesa, de 

madrugada. Era escuro, de madrugada. Quem chegasse primeiro conseguia a água. Se fosse 

dormir até de manhã, os mais espertos pegava a água e a gente ficava sem nada: E aí era 

preciso pegar essa água da capa rosa das águas, amarelada que não presta”. 

Sidnéia ainda ressalta que, além de irem de madrugada buscar a água, correndo o risco 

de não conseguirem uma água de boa qualidade, tinham que ser mais ágeis também que os 

guaxinins, animais que bebiam e contaminavam a água com a urina: 

“Aí, irmã Aninha, aí tinha um dia, no dia que os guaxinin não vinha, pra beber, nem 

pra fazer xixi, que eles mijavam n’água, eles se lambuzavam dentro d´água . Quando a gente 

chegava lá era uma catinga do mijo do bicho, aí não tinha / nesse dia a água não servia pra 

nada, só pros bicho beber. E se a gente fosse lavar roupa, a roupa, em vez de ficar alvinha, 

ficava amarela daquela capa rosa negócio como um caldo, quando a gente faz um caldo da 

carne que a gente faz”. 

Enquanto Ana e Sidnéia relembravam os tempos da juventude e seca onde iam buscar 

água de madrugada nas cacimbas, ou então na barragem, seus relatos eram leves e tranquilos. 

Contudo, quando pensava sobre o conteúdo de suas falas, senti que não devia ser fácil acordar 



 
 

115 
 

de madrugada para ir buscar água no escuro e, sem garantias de que voltariam com água 

adequada. Como o trabalho difícil adquiriu o sentido de diversão? 

A partir das falas, a alegria do encontro parece despontar de maneira mais marcante do 

que a do trabalho: o encontro entre irmãs e amigas, que se embrenham na caatinga em busca 

de água, quase como numa aventura. O encontro ilumina modos de ser-no-mundo com os 

outros a partir da cooperação entre os pares e da alegria. Desta maneira, o trabalho se mostra 

num horizonte outro, o do divertimento. 

Em contraposição a essa aventura juvenil de Ana e Sidnéia, o relato de Francisco toca 

como peso, sofrimento. Esses diferentes significados abertos no mundo de cada um desses 

sertanejos anunciam um mundo próprio, banhado por sentidos distintos e tecidos na história 

de cada um numa trama histórica de relações de gênero no semiárido. 

No esforço compreensivo sobre os distintos significados para o trabalho em tempos de 

seca para Ana, Sidnéia, Francisco e João, essas relações de gênero históricas precisam ser 

consideradas. Autores como Melo (2006) e Pontes (2013) destacam a força do patriarcado no 

semiárido brasileiro, o que traz implicações para as diferentes formas de homens e mulheres 

se relacionarem com a água e o trabalho no campo. 

A figura do homem como o provedor e responsável pelo sustento da família traz 

consigo uma carga e um lugar de destaque para quem o ocupa. Já as mulheres sertanejas têm 

as  atividades  domésticas  sob  sua  responsabilidade,  apesar  de  a  grande  maioria  também 

trabalhar no campo. Melo (2006, p. 4) pontua: 

 

As atividades realizadas pela mulher agricultora tanto no espaço produtivo (roça) 
como no reprodutivo (doméstico) não se caracterizam como trabalho. No âmbito do 
doméstico as atividades realizadas pela mulher não consubstanciam trabalho porque 
não geram renda, enquanto na agricultura o que descaracteriza é o número menor de 
horas dedicadas às atividades, em relação ao total de horas dadas pelo homem. A 
menor dedicação da mulher aos afazeres da roça se explica porque sendo o tempo um 
fator limitado, o tempo dela é em grande parte absorvido pelo serviço doméstico. 
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Assim, o caráter de peso e obrigação pelo sustento não recai sobre as mulheres e, da 

mesma maneira, traz consigo uma invisibilização de suas atividades (Rios, Bastos & Bastos, 

2015), uma vez que o trabalho doméstico não é valorizado. No caso de Ana e Sidnéia, é 

possível compreendermos que elas estavam envolvidas em atividades relacionadas tanto aos 

cuidados da casa, quanto ao trabalho rural. Em ambas as atividades, elas trazem a alegria e a 

satisfação em seus afazeres. Relembrando o trabalho na roça, elas contam que, na época de 

plantar, iam limpando os matos e depois zelando para os passarinhos não comerem: “Quando 

era pra plantar... o milho, o feijão, mandioca e arroz. Aí passava o dia, quando os arroz já 

tava grande era pastorando os arroz. Que tinha até a música que nós cantava, né... Pros 

passarinho não comer o arroz”. 

E relembram os versos entoando juntas: “Xó passarinho, comedor de arroz./ Não 

come esse arroz, que é de medo pra nós dois...”. Ana acrescenta que cantavam enxotando os 

passarinhos batendo no fundo de uma lata: 

“E era batendo no fundo de uma lata... Bem 3 ou 4 menina, menino... meu pai botava 

eu, Lúcia e Rosana batendo no fundo da lata e cantando a música pra espantar os 

passarinho, pra eles não pousar, se eles pousassem eles pegavam o cachinho de arroz, comia, 

aí perdia a safra. (...) Era divertido... a gente trabalhava na roça... quando era hora de meio 

dia nós vinha pra casa... pra comer, almoçar e ir pra escola... e... falava com o professor / 

meu pai pagava o professor, aí liberava a gente mais cedo pra ir pra roça, pra... pastorar o 

passarinho, quando era na época que tinha feijão era catar feijão, trazer as trouxa de feijão 

longe... ali naquele serrote dava quantos quilômetro? Uns 2 quilômetro...”. 

Nesses relatos de Ana e Sidnéia senti que essas lembranças traziam consigo um caráter 

lúdico, como numa brincadeira de meninas que se divertiam entoando músicas enquanto 

trabalhavam. Essa ludicidade presente na fala e no cotidiano das mulheres sertanejas também 

foi observada por Silva (2002) durante sua pesquisa de doutorado realizada na Zona da Mata 
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Pernambucana. Ele afirma que o caráter lúdico despontou do universo feminino durante seu 

percurso de estudo, trazendo a necessidade de reflexão a partir desse fenômeno das meninas-

mulheres, mulheres-meninas. Para Silva (2002, p. 43): 

 
 

As meninas, com seus jogos e brincadeiras, são as que mais conseguem dar o tom 
qualitativo, artístico e criativo durante as manifestações da cultura lúdica na vida 
cotidiana. São elas que, com suas fantasias e mistérios, anunciam possibilidades de 
novas formas de sociabilidade e resistência à opressão do trabalho alienado, por 
intermédio de seus cantos, acalantos e brincadeiras de roda tradicionais (...). 

 
 

Assim, a ludicidade presente no cotidiano de trabalho abre novos sentidos e 

significados para as sertanejas, pautando novas possibilidades de relações no semiárido. Ana 

reafirma que era divertido o trabalho, apesar de lembrar logo em seguida que andavam alguns 

quilômetros exercendo essa atividade. Aqui o que Melo (2006) traz sobre o menor tempo do 

trabalho das mulheres dispendido na roça ganha força. 

Entretanto, Sidnéia fala que, quando as moças ficavam menstruadas, o trabalho tinha 

que ser realizado da mesma forma, adquirindo assim um novo significado: o do sofrimento. 

Segundo Sidnéia afirma: “Pra fazer as trouxa de algodão... aí a gente podia tá... podia ser...a 

mocinha podia tá menstruada, podia tá do jeito que tivesse...”. 

Ana traz que, quando as moças ficavam menstruadas não falavam para o pai, apenas a 

mãe sabia e as auxiliava com alguma desculpa para não irem trabalhar quando necessário, 

pois trabalhavam com homens. Segundo Ana: “Porque tinha os trabalhador, os homem não 

podia saber... que a gente tava menstruada, né. Nós sofria muito. Quando pegava chuva na 

roça, oh meu Deus do céu, era um sofrimento muito grande...”. 

Na situação em que as moças ficam menstruadas, o universo feminino se descortina, 

anunciando modos de ser que falam desse mundo peculiar, onde o ciclo deve ser ocultado dos 
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homens, que não compartilham desse mesmo mundo. Durante a entrevista, nesse momento 

elas contavam em tom de sigilo, como quem troca confidências. 

Refletindo sobre essas peculiaridades do feminino num contexto predominantemente 

patriarcal, questionei se o fato das moças trabalharem no meio de tantos homens já tinha 

gerado alguma situação difícil. Quanto a essas relações no trabalho rural, as duas afirmaram 

nunca terem tido problemas, como Ana explica: “Era a coisa mais sincera assim, 

bem...respeitoso”. As irmãs contam que “Os homi ficava na frente, limpando o mato. E nóis 

ficava atrás, tirando... que as mulher são mais devagar”. 

A partir do trabalho na roça podemos nos aproximar da experiência de Ana e Sidnéia e 

de modos de ser-no-mundo-com-os-outros, que desvelam significados próprios de suas 

experiências, permeados pelo horizonte histórico cultural sertanejo. Ana e Sidnéia são filhas 

de Francisco, o proprietário das terras do Sítio Galinhas, e vivem num ambiente familiar, 

onde a maioria das pessoas provém de sua família nuclear. Nesse sentido, a marca da família 

também está presente nas relações abertas no Sítio. 

Já em 1994, outro período de seca significativa indicada por Francisco, o relato é de 

que a situação política já estava diferente de antes: “Seca em 94... Aí o governo já tava 

tomando de conta, né? Milhorou”. 

O período de 1992 até a atualidade é considerado como o período de gerenciamento 

das águas e criação de políticas sociais (Campos, 2014), quando foram elaboradas políticas 

sociais para enfrentamento da seca e convivência com o semiárido. Inúmeras Organizações 

não governamentais (ONGS) surgiram após os anos 90 com propostas de convivência com o 

semiárido (Lindoso, 2013), inclusive implementando obras hídricas. 

Um exemplo é o programa “Um Milhão de Cisternas” criado no ano de 2003, uma 

tecnologia social de convivência com a seca que construiu mais de 400 mil cisternas (Dias, 



 
 

119 
 

2013), considerada um grande sucesso. Sobre as cisternas Francisco fala: “Grande coisa que 

o governo fez foi a cisterna. Grande coisa”. 
 

Todavia, Cunha & Paulinho (2014) criticam o modo como as cisternas têm sido 

anunciadas como solução para a questão da água na perspectiva da convivência com o 

semiárido, ao invés de serem anunciadas como medidas paliativas. Segundo os autores 

(Cunha & Paulinho, 2014, p. 54): 

 
 

O exemplo das cisternas de placas é, neste sentido, paradigmático. As cisternas não 
são anunciadas como alternativas paliativas enquanto não é possível oferecer para os 
moradores das comunidades rurais do interior do Nordeste água tratada e encanada. 
Elas simbolizam a capacidade de adaptação do sertanejo, sua criatividade e, por fim, o 
desejo de que mantenham sua excepcionalidade. 

 

Estariam então alguns novos programas sociais mantendo o sertanejo numa situação 

de exclusão e pobreza? A partir de Fortunato & Neto (2010) e Cunha & Paulinho (2014), fica 

sugerido que alguns programas atuais estão vinculando uma ideia de convivência com o 

semiárido como nova possibilidade de protagonismo, pertencimento e sustentabilidade na 

região ao passo que o sertanejo permanece à margem de políticas que realmente trariam uma 

resolução mais permanente para a questão da água. 

Todavia, como vimos acima, Francisco elogia a iniciativa das cisternas. Ana ressalta 

que as cisternas têm sido a alternativa para o armazenamento de água na comunidade. Ela 

possui mais de uma cisterna, sendo uma destinada a captação da água da chuva, e a outra para 

armazenar água dos caminhões pipa. A água das chuvas destina-se para o consumo humano; 

já a segunda, é destinada para “as lutas da casa”, como lavagem de roupas e rega de plantas. 

Segundo Ana: “Agora tá com 3 anos que ela (barragem) secou e aí o governo mandou 

esse sistema, projeto de cisterna, que todo teve oportunidade de receber a cisterna e quando 
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chove, mesmo a chuva pouca que chove a cisterna recebe as água. Aí, além do mais essas 

águas da cisterna é só pra beber”. 

As águas que o exército envia através dos pipas são divididas pelas famílias. Contudo, 

Ana e Sidnéia criticam a qualidade das águas enviadas pelo exército e das carradas 

compradas: “Agora tem a água na cisterna, nem é água de qualidade... nesse ano... a 

primeira carrada d’água que eu comprei... botei na minhas planta, matou as planta quase 

tudo. Foi... aí fui lá pra casa de Selvio Lagoa, pedi uns pedaço de planta de rosa amélia, que 

eu gosto... aí dona Francinha “mulher, meu pé de rosa amélia morreu, da carrada d’água 

que eu comprei, que era sal puro... uma água horrível, matou minhas planta tudinho!”. 

Em contraposição, as águas captadas da chuva são águas de boa qualidade segundo 

Ana: “Quando eles vem fazer as reunião com a gente pra fazer pro...os caras do projeto, eles 

disseram: 99% mineral!” 

Ana e Sidnéia contaram que participaram de reuniões formativas com os técnicos do 

projeto de implantação da cisterna, que lhes capacitaram para saberem a melhor maneira de 

armazenar a água. Apesar delas elogiarem a iniciativa e reconhecerem a boa qualidade da 

água captada, as irmãs relatam sentirem saudades de ir buscar a água na barragem e nas 

cacimbas. Sidnéia fala sobre a barragem:“A gente sente falta... porque, a gente nadava de 

manhã... quando chegava da roça ia direto tomar banho... todo mundo tinha direito de tomar 

o banho na barrage...”. 

Ana fala sobre a saudade de buscar água nas cacimbas: “Um dia desse me deu vontade 

de ir lá na cacimba de papai e trazer um baldinho d’água pra cá. Deu vontade um dia 

desses... Quando chove e seca as cacimba, quando chove a primeira coisa que eu faço no 

outro dia bem cedinho é ir olhar. Aí vou, passo lá em casa de papai e digo: “se o senhor visse 

como é que as cacimba tá”. E ele diz: “ah, se eu pudesse ir olhar...”. 
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Elas falavam com tanta emoção de seus tempos de ida à cacimba e à barragem que as 

questionei se, apesar de terem que andar longas distancias antes para buscarem a água, elas 

achavam isso melhor do que a facilidade de hoje das cisternas. As irmãs compartilham que, 

quando iam lavar roupa ou buscar água nas cacimbas, era também um momento de encontro e 

de socialização com as outras mulheres da comunidade. Ana destaca: “Era querer saber as 

novidades era ir pra cacimba de manhã, que contava tudo que acontecia. As moças, os 

namorado, quem foi que namorou com quem, aí de manhã nas cacimba a gente sabia”. 

Esse deslocamento nos conta do cotidiano de trabalho das mulheres do Sítio Galinhas, 

que em suas ocupações estão imbuídas de atividades que dizem respeito ao trabalho 

doméstico, ao abastecimento da água de consumo humano e ao trabalho na roça. A vida 

fática, o cotidiano médio das irmãs, é regido pelas relações tecidas no sítio Galinhas e seus 

afazeres de trabalho. 

Além de todas essas atribuições, abrem espaço para a troca entre elas num horizonte 

de ludicidade, diversão e compartilhamento. Novamente o autor Silva (2003, p. 43) ilustra 

com sensibilidade esse universo sertanejo feminino: 

 
 

Também as mulheres, à margem das atividades lúdicas dos homens (futebol, forró 
etc.), conseguem dar um sentido mais humano ao cotidiano com seus cantos durante o 
trabalho doméstico, com a arte de cozinhar a comida pouca, com as rendas e os 
bordados e, finalmente, com as fofocas entre elas próprias. 

 
 

A partir do que fala o autor, e de como a entrevista de Ana e Sidnéia me tocou, é 

possível compreender que essas mulheres sertanejas trazem uma leveza em seus relatos, ao 

passo que demonstram força ao exercerem tantas atividades em suas ocupações mundanas. 

Alguns autores (Melo, 2006; Neto & Jardim, 2015; Oliveira, 2007; Silva, 2003) salientam o 

grande contingente de trabalho que as mulheres do semiárido têm sob sua responsabilidade e, 

apesar disso, elas ainda não ganham lugar de destaque na construção das políticas sociais para 
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o semiárido. Outrossim, elas muitas vezes são excluídas e desconsideradas, mesmo que o 

resultado das ações tragam impactos diretos em seus cotidianos. 

Nesse sentido, Oliveira (2007, p. 2) enfatiza a exclusão da mulher no planejamento 

das políticas, uma vez que “historicamente, as mulheres rurais foram excluídas e, ainda, 

continuam à margem das políticas e programas de desenvolvimento destinados às áreas de 

assentamento e da agricultura familiar (...)”. A partir da consideração acerca da falta de 

participação das mulheres na construção das políticas, é possível refletirmos sobre a 

experiência trazida por Ana e Sidnéia, de preferir andar longas distâncias até as cacimbas e 

barragens a se restringir à opção de utilização das cisternas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Cacimba. 
 
 
 
 

As irmãs reconhecem o valor e o benefício de terem uma cisterna no quintal; contudo, 

a cisterna não ocupa o mesmo lugar que as cacimbas e a barragem ocupavam em suas vidas, o 
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lugar de troca comunitária. Dessa maneira, incluir a mulher sertaneja nas políticas públicas 

não é apenas capacitá-la a utilizar e manter a cisterna da maneira correta; para incluí-la é 

necessário realizar uma aproximação de seus modos de ser-no-mundo com sentidos e 

significados próprios abertos nessa teia de relações que iluminam suas existências. A partir 

dessa aproximação é possível pensar e construir junto a essas mulheres, alternativas de 

convivência e troca entre elas que possam ocupar lugar de significância semelhante ao das 

cacimbas. 

Voltando-nos para o fenômeno das secas, encontramo-nos também com a experiência 

de Jacinto. Ele possui 28 anos, e trabalhou na roça dos sete aos 18, sendo seu contato com as 

secas relativo ao período do paradigma da “convivência com o semiárido”, final dos anos 90. 

Contudo, conta que no sítio onde ele e sua família vivem, as cisternas só começaram a ser 

implantadas há aproximadamente três anos. Assim, ele tem lembranças da seca que são 

marcantes, de modo negativo: 

“Acredito no....10 anos de idade, 12...nós passamos por uma seca, mas não sei qual 

ano não, mas nós passamos por uma seca. Tinha que acordar 5 hora pra buscar água nas 

cacimbas, esperando minar pra poder....meu pai foi preciso vender os animais na época. Não 

tinha forragem, num tinha, e aí, água também num tinha. Ou tinha que optar: ou água pra 

nóis ou pros animais. Aí era nóis”. 

Ponderando sobre quais experiências foram mais marcantes para ele, Jacinto elege:  

“Sempre foi aquele período de seca. Era o período que marcava mais....porque a 

dificuldade era enorme. Meu pai falava em ir embora, a gente imaginava: como é se ele for 

embora? Nóis vamos ficar como? Enfim. Aí, ir buscar água na cacimba, não ter a água, 

passar aquele monte de gente...Porque é assim: além de não ter água, ainda tinha que 

esperar o outro pessoal encher o pouco da água que tinha, né?” 
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Jacinto fala sobre o sentimento, a disposição afetiva em que ele ficava ao ir buscar 

água nas cacimbas e ver a grande fila de pessoas esperando sua vez: “Eu? Achava... me 

achava insignificante. Chegar naquele local ali, e não ter; porque tinha vez que tinha que 

voltar com o balde d´água vazio, porque não tinha água... me sentia triste”. 

Enquanto Jacinto relatava suas memórias das dificuldades da seca, num tempo tão 

próximo ao nosso, início dos anos 2000, fiquei imaginando uma criança aos seus 10 anos de 

idade numa fila para pegar água: sentir-se insignificante diante de tantas pessoas me toca 

como uma experiência corporal, como se a criança, diante de adultos, do tamanho da fila e do 

tamanho da dificuldade, diminuísse, até se tornar tão pequena que nada significasse. Essa 

experiência fala do corpo, corpo que ocupa um espaço. O espaço ocupado pelo corpo diz do 

modo como habitamos, estamos no mundo. Segundo Heidegger (1927/2005, p. 163): 

 
 

A espacialidade só pode ser descoberta a partir do mundo e isso de tal maneira que o 
próprio espaço se mostra também um constitutivo do mundo, de acordo com a 
espacialidade essencial da pre-sença, no que respeita à sua constituição fundamental 
de ser-no-mundo. 

 
 

O relato de Jacinto foi forte e pesado. Quando ele narrou essa experiência, seu próprio 

corpo estava retraído. Ele reflete sobre as histórias da seca concluindo: “Bem marcante... 

Deixa até sequelas...Tristeza, um período de...tipo passar fome, desnutrição, né?! Quando eu 

me lembro....assim....eu me sinto triste... E feliz ao mesmo tempo, de ter superado”. 

Após essas falas, percebi que Jacinto, enquanto humano (Dasein/pre-sença) está no 

mundo disposto como compreensão, existenciais que se articulam, conforme Heidegger 

explicita em Ser e Tempo (1927). Assim, a partir do existencial da compreensão, afetando e 

sendo afetando pelo que vem ao seu encontro no mundo graças ao existencial da disposição, 

Jacinto segue sua vida, tomando novo rumo, agora como professor. Ele acrescenta que essa 

escolha profissional foi a forma que ele encontrou para mudar seu destino, não mais como a 
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criança que diminuía na espera das cacimbas, mas como o homem que cresce na espera da 

convocação do concurso público. 
 

Uma outra marca da experiência de viver com essa irregularidade da oferta da água 

destacada por Jacinto é a forma como ele lida com a água hoje em dia. Ele fala que, após 

enfrentar a falta que a água faz, ele procura economizá-la sempre, exemplificando: “água do 

banho. gente pega coloca, já coloca quando chega nos potes, coloca nas plantas, por esse 

lado, não sabe? O tempo do banho é diminuído...”. 

Jacinto diz também fiscalizar os alunos da escola em relação ao desperdício: 

“Ah...quando eu vejo uma situação dessas eu tento aconselhar, no caso, economizo bastante. 

O máximo possível eu economizo. Sempre to incentivando. Lá em casa, a realidade é essa. 

Não tem desperdício não”. 

Após “sentir na pele”, como fala Jacinto, a falta que a água faz, ele passou a se 

relacionar com a falta desse recurso de uma outra maneira, como se a experiência de falta o 

tivesse aberto para uma outra compreensão e ocupação. Ana e Sidnéia também trazem 

exemplos de economia de água em suas ocupações cotidianas, afirmando inclusive que às 

vezes preferem elas mesmas lavar, porque economizam, a pedir para alguém. Sidnéia fala: 

“Eu economizo muito. Lá em casa as meninas vão lavar roupa, eu já com essa idade, 

74 anos, mas me obriga a ir lavar roupa, porque que eu economizo água, eu poupo. E, esse 

povo mais novo, né, pensa que nunca vai faltar nada na vida, bota aí a torto e a direito, não 

se importa com nada não de economizar água e enche a bacia d´água e aí ensaboa um 

bocadão ali dentro. Eu vou botando ali, e aí quando acaba eu... torço tudinho, enxaguo 

tudinho, aí enxaguei, ajeitei e boto no amaciante lá”. 

Ana faz uso de bacias tanto no banho como na pia da cozinha, como eu já havia 

observado em sua casa enquanto ela lava a louça. Explicando como faz a economia, ela 

relata: 
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“Eu coloco uma bacia grande, no meu banheiro assim, bem grande, tomo banho em 

pé dentro da bacia. Aquelas águas da bacia eu deixo num balde encostado, quando eu uso... 

faço as minhas necessidades eu dou discarga com aquela água. E a água que eu lavo roupa, 

a última água que eu enxago, eu boto nos baldes, nas vasilhas, eu lavo os tapetes, eu lavo o 

tenis. Lavo a área. E as água da pia, da cozinha, que eu lavo arroz, que eu lavo jerimum, 

essas coisas, eu boto numa vasilha e eu agueio as plantas”. 

A gestão da água doméstica é predominantemente uma atividade feminina, segundo 

alguns estudos (Neto & Jardim, 2015; Oliveira, 2007; Melo, 2006). Contudo, Jacinto também 

relatou ter uma preocupação com o consumo de água em sua casa. Tanto Ana, Sidnéia e 

Jacinto afirmaram que a experiência de ter atravessado períodos de seca e escassez os 

marcaram e os fizeram valorizar mais a água. 

Economizar água como uma consequência de ter passado pela falta converge com o 

que Heidegger (1927/2005) diz sobre o manual aparecer na falta, nas ocupações cotidianas. 

Nesse sentido, o ente que está sempre à mão emerge, desvelando o seu valor. A água, como 

ente sempre à mão, no modo do manual, fazer-se-ia sentir então na falta. Entretanto, Ana 

chega a falar que não foi apenas a experiência da falta que a fez compreender o valor da água: 

“Não sei... eu tenho assim, tem uma carta. Eu não sei se você já viu essa carta. Carta 

2070, que vai faltar água no planeta, né, a previsão. Hoje o médico recomenda pra cada 

pessoa tomar oito copos de água por dia. E em 2070 vai ser 1 copo de água para cada ser 

humano por dia (...) Então já era previnindo o povo pra economizar água. Eu peguei esse 

hábito de economizar nessa época. Aí eu dizia na escola pros menino, que eles dizia: “não, 

não acredito que você faz isso! Não pode.... Eles morria de dar risada de eu por essa bacia 

aqui do lado. Agora hoje acabou, a barrage secou, eles deve fazer agora um meio de 

economia. Mas o mais importante que eu acho, eu digo pro meu esposo. A minha caixa 

d’água que eu lavo roupa, e vai pra pia, vem de lá, faço tudo... tomo banho no meu banheiro 
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dessa caixa aqui, e a caixa dele seca 2 vezes, pra minha seca 1. (...) Eu não canso de 

economizar água. Se todo mundo economizasse, fizesse assim, ia demorar a faltar água. 

Porque a água do planeta vai acabar. E sem água o ser humano nada prospera. Não tem 

vida, não tem vida sem água”. 

A partir da fala de Ana senti que essa carta a tocou profundamente, pois após ter 

contato com ela, Ana passou a utilizá-la em suas aulas na escola, com o objetivo de 

sensibilizar os jovens para a importância da economia da água. Contudo, ao que ela relata, os 

jovens não davam importância para isso. No entanto, após alguns anos, a barragem construída 

no Sítio secou. A Carta 2070 foi publicada em 2002 no formato de crônica, onde o autor a 

escreveu como se fosse um cidadão do ano de 2070 relatando a vida sem a água. Ela está 

disponível na internet e foi amplamente divulgada. 

Conforme já anunciamos no início desse texto, atualmente estamos enfrentando uma 

crise hídrica mundial (Veriato, 2015) e as previsões para o futuro são de fato alarmantes, 

conforme aponta o Relatório da UNESCO (2003). A importância de acontecer uma 

mobilização da população em prol da economia de água é premente; entretanto, a partir dos 

relatos dos sertanejos entrevistados, a experiência de viver na falta não é o único fator que 

pode levar a uma mudança nos modos de ser e estar no mundo com a água. É a partir da 

possibilidade do humano se mover numa pré-compreensão da falta, e ser tocado por esse 

apelo aberto na disposição da angústia, que viabiliza uma mudança efetiva em seu modo de 

ser-no-mundo com a água. A angústia pode abrir o humano para novas maneiras de ser-no-

mundo. 

Heidegger (1927/2005) considera a angústia a disposição fundamental, que traz um 

apelo ao humano e viabiliza que esse mesmo humano se depare com sua própria existência, 

abrindo a possibilidade de sair da impropriedade cotidiana e familiar. Segundo Heidegger 

(1927/2005, Parte I, p. 252): 
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Na pre-sença, a angústia revela o ser para o poder-ser mais próprio, ou seja, o ser-livre 
para (grifo do autor) a liberdade de assumir e escolher a si mesmo. A angústia arrasta 
a pre-sença para o ser-livre para... (a propensio in...), para a propriedade de seu ser 
enquanto possibilidade de ser aquilo que já sempre é. A pre-sença como ser-no-mundo 
entrega-se, ao mesmo tempo, à responsabilidade desse ser. 

 
 

Assim, a angústia viabiliza esse movimento do humano sair da impropriedade para a 

propriedade, colocando-o de maneira mais autêntica e livre para suas possibilidades de ser. 

Na disposição da angústia o humano perde a sensação de familiaridade com a qual ele está 

habituado em seu cotidiano médio e o coloca no modo do estranhamento. Contudo, 

propriedade e impropriedade são possibilidades da existência humana, não sendo uma melhor 

que a outra. 

Ao retomar a questão das políticas voltadas para o semiárido, Francisco classifica o 

momento atual como “o céu”, no sentido de melhoras em relação ao passado:  

“Ai... hoje é um céu. Mais no tempo que havia seca e num tinha recurso nenhum do 

governo, pobre sofria. Sofria arrancando maniçoba, lavando em nove água pra fazer o pão 

pra comer. O povo era tudo cas perna inchada de passa fome. Hoje é o céu. O governo 

manda deixar na porta. Tem dinheiro pros aposentados. Não falta nada, não. Tempo ruim eu 

alcancei”. Acrescenta dizendo que a seca atual seria a pior seca que ele teria enfrentado se 

não fosse pelos programas do governo e os atuais benefícios:  

“Que nem agora, faz quatro anos que não chove por aqui. Chovia. Agora ninguém faz 

nada. Agora, depois que o governo tomo de conta o tempo melhorou. É tudo aposentado. É 

tudo tem as coisas, num tem? É. Mas se não fosse o governo pra por a mão no meio, era seca 

pior do que essa que eu passei”. 

Tanto através da revisão de literatura com autores como Campos (2014) e Chacon & 

Bursztyn (2005), quanto pelo discurso de Francisco, que atravessou diversos períodos de seca, 
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podemos compreender que houve uma mudança significativa na atuação do Estado na 

construção de políticas voltadas para a seca do final do século XX até a atualidade. Seja pela 

mudança de perspectiva do combate à seca para a convivência com o semiárido (Campos, 

2014; Silva, 2003), seja pelo aumento de programas na região (Lindoso, 2013), a relação do 

homem com o semiárido parece estar mudando (Carvalho, 2006), assim como as políticas. 

O que o sertanejo pensaria a respeito dessas mudanças? No caso de Francisco, ele 

classifica positivamente as mudanças que têm acontecido nas políticas públicas, contrapondo 

com as situações de descaso que ele experienciou no passado. Entretanto, quando nos 

aproximamos da experiência de João, podemos ver outra face desse mesmo fenômeno. Ele 

conta que no ano de 1964, através de informações que ele escutava em seu rádio a pilha, ele 

soube a respeito das aposentadorias rurais:  

“Eu comprei um radiozinho a pilha, em 64, aí vi aqueles movimento, aquela revolução 

de 64, aí eu fiquei curioso... tava ligado no radiozinho o tempo todo. E depois saiu aquelas 

informações que tinha a aposentadoria do trabalhador rural, que antes não tinha. Mesmo 

criada no movimento de 64, mesmo sendo meio salário, mas ficaram todos os camponeses 

curiosos...”. 

A criação das aposentadorias rurais, ironicamente começou a ser discutida na década 

de 60 num contexto político brasileiro de repressão e autoritarismo de regime militar. Autores 

como Scharzer & Querino (2002) e Aquino & Souza (2007) defendem a ideia de que, apesar 

do aparente benefício que essas aposentadorias trouxeram para a população rural, seu valor 

era baixo, seu escopo limitado, além do fato de que, para obtê-las, era necessário que o 

trabalhador rural tivesse seus documentos. Segundo Aquino & Souza (2007, p. 4): 

 
 

Some-se a isto o fato de que a emissão de documentos pessoais requeridos para a 
solicitação de benefícios do FUNRURAL era realizada por políticos locais 
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pertencentes à Aliança Renovadora Nacional (ARENA), suporte civil do regime 
militar, em troca de votos nas áreas rurais do país. 

 

Nesse sentido as aposentadorias rurais mantinham a relação entre seca e poder, já 

apontada por Travassos, Souza & Silva (2013) historicamente presentes no semiárido 

nordestino. Os trabalhadores ficavam subordinados aos ditames das oligarquias locais que 

encontravam respaldo federal. Contudo, com os movimentos sindicais, o sertanejo tinha uma 

possibilidade de acessar esses benefícios através dos sindicatos, ao invés de recorrer aos 

políticos locais, o que representa uma alternativa, embora possua uma subordinação 

ideológica. Ainda assim, é uma nova possibilidade. 

João fala que seu envolvimento com os movimentos sindicais ocorreu no ano de 1972, 

onde trabalhou com o secretário, tesoureiro e diretor-tesoureiro do sindicato dos trabalhadores 

rurais do Icó (CE) até o ano de 1985, quando acabou filiando-se ao Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA). Do tempo que esteve no sindicato, ele afirma: 

“E a gente ajudou muito aos agricultores naquela época, pessoal mais velhos, 

preparando documentos, orientando, levando esse pessoal pra Icó, mesmo com meio salário. 

Mas tinha aqueles que reclamava, que era meio salário e não dava pra nada, e era poco 

mesmo, mas outros feliz da vida porque tava recebendo aquele direito que eles já tinham né... 

Também tive a oportunidade de participar, como membro efetivo, da criação do PRONAF, 

aqueles empréstimos ao pequeno agricultor”. 

Durante o relato dos trabalhos que João realizou através de sua vinculação política 

com o sindicato e com o MPA, ele entonava a voz com grande satisfação, revelando acreditar 

ter sido proveitosa essa sua atuação junto aos movimentos sociais. Os movimentos sindicais 

no semiárido tiveram seu surgimento em meados da década de 60, segundo Malvezzi (2007), 

enfraquecendo no início da década de 80. A partir de então, novas formas de organizações 

políticas, como o Movimento dos Sem Terra (MST) e o próprio Movimento dos Pequenos 
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Agricultores (MPA), eclodiram no semiárido. Já no final da década de 90, alguns passam a 

integrar a Associação do Semiárido Brasileiro (ASA), segundo o referido autor. 

Dessa maneira, ao mesmo tempo em que João passa a se mover no mundo a partir de 

sua vinculação política sindical, ele mantém seu trabalho no campo e passa a se projetar em 

encontros e reuniões com outros “companheiros de luta”. Mas para além da curiosidade com 

os acontecimentos históricos que direcionavam seus olhares na época em questão, o que mais 

o fez se engajar nos movimentos sindicais? 

A esse meu questionamento, observei dois pontos levantados por João: um deles se 

relaciona ao fato de acreditar que a política partidária tem uma relação com o trabalho do 

camponês no sertão, pois, segundo o sertanejo: “Tudo vem desses programas assistenciais 

que eles criam pra o meio rural, que de fato e de verdade são mais uma tentativa de segurar 

aí grupos políticos ou ideias políticas do que de ajudar o camponês”. 

Nesse ponto João já apresenta uma fala crítica, que associa a criação dos programas 

assistenciais à manutenção de poder político, o que estaria no cerne dos mesmos. Esse 

apontamento de João vem ao encontro do que alguns autores (Beltrão & Sayago, 2010; 

Chacon & Bursztyn, 2005; Malvezzi, 2007; Martins, Moura & Imasato, 2008; Travassos, 

Souza & Silva, 2013) discutem. Segundo Chacon & Bursztyn (2005, p. 21): 

 
 

As políticas continuam representando instrumentos de controle, que permitem a 
continuidade de grupos no poder e, de forma imbricada, da dependência política. 
Embora a política comande todos esses processos, ao longo dos últimos anos do 
século XX e início do século XXI novos fatores vêm surgindo e se incorporando. São 
novas instituições e novos discursos, com novos nomes, porém um objetivo 
permanece: poder. 

 
 

Apesar das mudanças paradigmáticas do “combate à seca” para a “convivência com o 

semiárido” que estão ocorrendo nos últimos 20 anos no sertão brasileiro, ainda permanece a 

relação histórica de manutenção de pequenos grupos de poder na região. As políticas públicas 
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parecem ter avançado pouco no sentido de transformar esse cenário desigual, tanto na 

perspectiva dos autores elencados, como na de João. 

Percebi que essa fala, apesar de justificar a necessidade do engajamento político, 

também apresenta outra fase na vida de João: traz para o presente, momento em que ele já 

experienciou situações, sua desvinculação do sindicato, embora mantenha uma pequena 

participação no MPA. Ele afirma, durante alguns momentos da entrevista, sua desilusão com 

a política, relatando que muitos movimentos estavam vinculando-se à promoção de 

campanhas eleitorais. 

O outro ponto de aproximação de João para com os movimentos sociais se desvelou 

para mim como uma forma de ser-no-mundo-com-os-outros. Ele trouxe sua alegria em poder 

viajar e compartilhar com os companheiros as experiências que tinha no campo, amizades que 

fez nesses engajamentos políticos e que ele mantém a despeito de permanecer vinculado aos 

movimentos ou não. Ademais, a atuação no sindicato como forma de auxiliar o camponês 

com suas necessidades também desvela um modo de ser-com, existencial humano que quando 

pensado a partir da ocupação humana cotidiana com outro humano, abre-se existencialmente 

como preocupação (Heidegger, 1927/2005). 

É importante ressaltar aqui que o sentido heideggeriano atribuído ao termo 

preocupação diz respeito ao modo como o humano se relaciona com outro humano, podendo 

assumir modos deficientes e positivos. No caso de João, por seu modo de se envolver com os 

outros de maneira significativa a fim de auxiliá-los na peleja do campo, revela um sertanejo 

que é tocado pelo outro, sugerindo um modo positivo de preocupação que se aproxima da 

preocupação anteposta. Em Heidegger (1927/2005, p. 174): 

 
 

Essa preocupação que, em sua essência, diz respeito à cura propriamente dita, ou seja, 
à existência do outro e não a uma coisa de que se ocupa, ajuda o outro a tornar-se, em 
sua cura, transparente a si mesmo e livre para ela. 
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Estar no mundo sendo tocado pelo outro enquanto presença humana é uma 

possibilidade que se abre na existência de João quando ele se vincula ao sindicato para 

auxiliar os sertanejos a receber benefícios sociais. É também uma possibilidade para 

Francisco quando ele traz para o sítio Galinhas professores para ensinar as crianças, constrói 

cacimbas e estradas; Ana relata situações que desvelam esse modo de preocupação com os 

outros quando conta sobre seu compromisso com a escola da comunidade e com projetos que 

trouxessem benefícios para todos. 

Essa possibilidade de cuidado existe para todo humano, uma vez que o ser-com é um 

existencial e versa sobre a constituição ontológica humana. Contudo, enquanto modo de se 

relacionar, ela pode acontecer dessa maneira em alguns momentos e para algumas pessoas, 

assim como pode acontecer de outras maneiras, uma vez que as possibilidades humanas de ser 

são inúmeras e se revelam e ocultam-se nas ocupações cotidianas. 

Um relato emblemático de Ana e Sidnéia do modo de ser-com de maneira anteposta, 

dentre tantos já citados, é quando elas relembram quando as mulheres ajudavam umas às 

outras no período de resguardo, após terem dado à luz. Sidnéia relata: 

“Aí menina, quando as mulher ganhava menino era assim: o dia que uma ganhava 

era hoje de noite, no dia seguinte de manhã as outras vizinha passava tudo na casa e dizia: E 

eu quero a roupa pra nós levar pra lavar”. Aí juntava levava pra barrage, lava a roupa, ai 

quando acabava levava pra casa e já trazia de volta aquela troxa de ropa já engomadinha, 

tudo no jeito. Aí quando era no outro mês, no dia que fosse a outra, era todo mundo ia ói. 

Ninguém não passava necessidade de precisão de ropa lavada. Varria os terrero, se fosse pra 

matar uma galinha e não tinha quem botasse, a vizinha ia e já botava no fogo e fazia o 

comer. E as outras, era tudo o marido, assim, na união”. 

Esse modo de ser-no-mundo-com-os-outros me tocou como uma forma de as mulheres 

serem solidárias umas com as outras nesse momento de necessidade. Quando Sidnéia e Ana 
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relembraram essa entre outras histórias, relembrei de algumas experiências que tive nas 

minhas viagens pelo sertão nordestino, antes mesmo de pensar em fazer o mestrado. 

Relembrei das pessoas que me hospedaram em suas casas sem me conhecer, da água que me 

disponibilizaram sem cobrar, entre tantas outras recordações que versam sobre relações 

humanas mais próximas que me trouxeram tanto contentamento. 

Contudo, ao retomarmos a problemática concernente às políticas públicas no meio 

rural, João aprofunda, com pesar e revolta, sua reflexão acerca de seus descontentamentos: 

“Quiseram criar no meio rural uma categoria específica chamado de agricultor 

familiar. Que o agricultor familiar, é o mesmo trabalhador rural, mesmo agricultor. É a 

mesma pessoa. Produz no meio rural do mesmo jeito. Planta e colhe do mesmo jeito. Então, 

essa denominação de agricultor familiar não tem aí uma especialidade, não diferencia nada 

do trabalhador rural, ou do agricultor (...) E com isso dividiu os trabalhadores do campo, 

dividiu... Hoje nas cidades, no caso, aqui em Icó, eles chamam sindicato velho, sindicato 

novo”. 

João pontua que essa divisão dos trabalhadores do campo gera dúvidas e segregação 

entre eles, que já não sabem mais qual é o seu lugar no mundo. Chacon & Bursztyn (2005) 

destacaram, em sua pesquisa realizada no sertão do Ceará, que o sertanejo de hoje está 

sofrendo uma crise de identidade decorrente de problemas históricos relacionados às políticas 

públicas. 

Contudo, João mostra que sabe quem é e qual é o seu lugar e de seus companheiros, 

enquanto humano enraizado e familiarizado com o semiárido: 

“Mas na verdade, nós do campo somos é camponês, que vivemos e trabalhamos no 

campo. Eu acho que eles pegaram num polo, depois pegaram no outro e nós tamos no meio 

firme e forte. Nós somos camponeses. (...) Eu sou um camponês. Sou camponês!”. 
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Entretanto, o problema da divisão dos camponeses a partir das diferentes 

denominações a eles atribuídas não é o único problema que João identifica nas políticas 

públicas. Segundo o sertanejo: 

“Porque na maioria dos casos, eles não consultam (se referindo aos técnicos do 

governo). Vamos citar aqui, por exemplo, a EMATECE, que é a Empresa Técnica do Ceará. 

No Rio Grande do Norte é EMATERN. Bom, eles decidem lá através do governo, tomam uma 

decisão sobre a agricultura, lá pela Secretaria de Agricultura, entre quatro paredes lá, 

tomam uma decisão e impõem. Eles não chegam aqui pra perguntar “o que é que você quer 

plantar, você quer um empréstimo? Tá precisando de dinheiro? O que você pretende fazer? 

Você quer plantar?”. Eles chegam e impõe: “é isso aqui!”. 

A concessão de financiamento rural, a partir da experiência de João, além de não 

considerar as necessidades do sertanejo, parece impor o tipo de alimento que deve ser 

plantado e não permite associar culturas distintas. João acrescenta que para conseguir o 

financiamento: 

“Não pode associar-se. Se for feijão, é só feijão, se for milho é só milho, porque não 

foi decidido isso. O empréstimo seria conseguido pra plantar, o agricultor sabia o que, como 

é que era pra plantar e o que é que ele queria que fosse plantar. Mas eles criam um 

regulamento e decide ali e não adianta discordar, porque se discordar não recebe o 

financiamento”. 

Chacon & Bursztyn (2005) e Chacon (2007) em seus estudos criticam a postura do 

governo de não incluir o sertanejo e o que ele tem a dizer no planejamento de suas ações. 

Discutindo sobre as raízes históricas dos conflitos de identidade e escassez relativa de água no 

sertão, Chacon & Bursztyn (2005, p. 22) afirmam: 
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Foi criado e alimentado por décadas de políticas públicas equivocadas, que não tinham 
como objetivo promover o desenvolvimento do Sertão, mas apenas usar esse espaço e 
seus habitantes em prol dos projetos das elites no poder. O sertanejo não foi sujeito, 
não discutiu essas políticas que iriam atingir sua vida, foi apenas um objeto mal 
desenhado e pouco conhecido para os fazedores de políticas. 

 
 

Os conflitos apontados pelos autores decorrentes das políticas equivocadas no sertão 

remontam mais uma vez a relação de exploração que as grandes oligarquias exerciam sobre o 

sertanejo. Essa é a mesma queixa que João já indicou anteriormente quanto aos benefícios do 

governo para o sertanejo, assim como em relação às políticas implementadas no campo. Para 

João, esse modo equivocado de incentivo para produção agrícola está relacionado com o 

surgimento da praga do bicudo que ocorreu no algodão no nordeste nos anos 90.  

Relembrando, com indignação, a situação do algodão no semiárido, João contou: “Se 

não fosse os incentivos do governo de acabar com o algodão mocó, como era conhecido, pra 

plantar um outro tipo de algodão irrigado, e cultivado, e arrancado e plantado todos os 

anos... aquilo ali era uma ideia mais, uma ideia capitalista que não queriam nada com o 

agricultor, era pra te um rendimento, pro agricultor comprar o veneno, passa ali, todo ano 

comprar o caroço do algodão, plantar novamente...Um interesse de comércio que prejudicou 

muitcho quem vivia de algodão, quem vivia da cultura de algodão. Acabaram! Acabou... Eu 

atribuo isso ai a uma técnica errada dos governos para a agricultura”. 

A desconsideração do sertanejo na construção de políticas para o campo que ele 

mesmo habita, assim como a implementação de técnicas agrícolas que atendem a interesses de 

mercado, são reflexos diretos do nosso tempo histórico atual, muito bem descritos por 

Heidegger, como “A Era da Técnica”. Para o filósofo, essa forma do homem se relacionar 

com os outros e com o mundo num modo de exploração que objetifica o que lhe vem ao 

encontro, é característica do nosso tempo, sendo a segurança e o controle suas marcas. A 
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exploração da natureza também decorre do modo técnico como o homem tem se movido no 

mundo. 

Esse horizonte histórico, que inunda e destina as relações humanas na atualidade, 

ilumina um modo próprio de se conceber a verdade, como disponibilidade. Segundo 

Heidegger (1954/2012, p. 20-1) “a palavra "dis-ponibilidade" se faz agora o nome de uma 

categoria. Designa nada mais nada menos do que o modo em que vige e vigora tudo que o 

desencobrimento explorador atingiu”. 

Assim, guiados pelo pensamento calculante, imbuídos pelo desencobrimento 

explorador, os homens se lançam no mundo no sentido de domínio e controle, 

desconsiderando as reais necessidades que se apresentam para quem lida diretamente com a 

terra, a dizer, o sertanejo camponês. Conforme João afirmou posteriormente, o que fica em 

evidência nesse modo de fazer os financiamentos para o campo é que não há interesse em 

ajudar o camponês, mas um interesse de mercado. 

Através de um exercício de pensamento, senti-me mobilizada pelas questões trazidas 

por João. Como é possível desconsiderar dessa maneira o saber sertanejo e colocar em risco a 

produção de toda uma região? Desconsiderar o sertanejo nessa construção de políticas é como 

fechar os olhos para algo que foi construído em suas ocupações cotidianas, guiado pelo 

conhecimento do clima, solo e disponibilidade de recursos apreendidos no mundo, 

considerando mundo como região e como teia significativa que lhe vem ao encontro a partir 

de relações históricas e culturais. 

Contudo,  estaria  João  descrevendo  uma  situação  política  fruto  do  paradigma  do 

“combate à seca”? Silva (2003) apresenta algumas ideias que se alinham ao pensamento 

heideggeriano quando defende que o paradigma do “combate à seca” atende aos valores da 

sociedade moderna e parte de um pressuposto  mecanicista e utilitarista de exploração e 

dominação da natureza. Para Silva (2003, p. 373):  
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Da mesma forma que a sociedade moderna é fundada no distanciamento e 
estranhamento entre o homem e a natureza, o combate à seca é apenas mais uma 
expressão desse modelo ou padrão. Indica a crença na capacidade do progresso como 
solução técnica aos problemas. A sua finalidade implícita é domar a natureza, a seca, 
os efeitos da seca. Indica um distanciamento entre ser humano e natureza, entre o ser 
humano e uma terra e climas amaldiçoados. 

 

O autor discorre que essa necessidade de controle e dominação decorre do paradigma 

do “combate à seca”. Contudo, Pontes (2011) já considerava a coexistência de dois 

paradigmas no semiárido nordestino: o do “combate à seca” e o da “convivência com o 

semiárido”, sendo que esse último passou a ser implementado a partir do final dos anos 90 e 

traz a ideia de políticas sustentáveis e participação social (Carvalho, 2011; Lindoso, 2013). 

Se, durante a entrevista de João, essa inquietação me tomou quando ele relatou as 

situações  de  descaso  político  para  com  o  sertanejo,  como  estaria  se  sentindo?  Quando 

indaguei João sobre como se sentia em relação a essas situações, ele disse: 

“A gente se sentia essa dificuldade. Mas a gente achava, não via assim uma solução, 

era obedecer. Não havia nenhum conhecimento, ou uma organização assim que o povo 

começasse a protestar. Não tinha. E isso ainda permanece hoje. Essa situação ainda ta 

prevalecendo nos dias de hoje. E eu ainda acho que vai continuar por muitos anos, tempos 

né. Até que se forme muitos camponeses com espírito de resistência... e com autonomia. Pra 

numa situação, chegar um técnico do governo e dizer “ah, você vai plantar isso”. E dizer 

“não, eu não vou não”. 

Ele ainda complementa sua fala afirmando que “a agricultura ela tem que ser 

autônoma. O pequeno proprietário tem que ser dono do que ele produz, do que ele faz, do que 

ele produz, e livre". 

Ana também teve envolvimento político com o objetivo de trazer benefícios para sua 

comunidade. Ela conta que, no ano de 1996, foi presidente da Associação de Pais e 

Comunitários, vinculada à escola do sítio Galinhas quando era diretora. Através da 
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associação, Ana disse que foi possível conseguir que a energia elétrica chegasse até a 

comunidade. 

A partir desse envolvimento de Ana como diretora da Associação, revela-se uma 

mulher engajada nos movimentos políticos em prol de sua comunidade. Se por um lado, 

autores (Neto & Jardim, 2015; Oliveira, 2007) apontam a exclusão das mulheres na 

construção das políticas públicas para o semiárido, por outro lado, Ana mostra que teve uma 

inserção significativa em algumas políticas em sua comunidade. 

No assentamento Canaã, no sertão baiano, os autores Rios, Bastos & Barros (2015) 

identificam a tímida emergência da participação feminina em reuniões políticas. A esse 

respeito, os autores referidos (2015, p. 14) afirmam: 

 
 

A transição da invisibilidade ao protagonismo se faz cotidianamente por meio de um 
processo contínuo. As mulheres em Canaã bem sabem que essa não se configura em 
uma tarefa fácil, ao contrário, ela se mostra árdua e densa, porém necessária. 

 
 

Essa transição indicada pelos autores, onde as mulheres começam a ingressar em 

espaços tradicionalmente masculinos, parece estar ocorrendo de alguma maneira no sítio 

Galinhas. Contudo, quando Ana fala dos projetos em que esteve engajada, ainda assim diz 

que sente que o “espírito de ajudar a comunidade” foi herança de seu pai, Francisco, que 

sempre batalhou por melhorias no sítio. Assim, a compreensão que se abre para Ana é a de 

uma necessidade de luta por melhores condições para sua região, o que a atribui um 

protagonismo, ao mesmo tempo em que ela atribui o mérito dessas ações à imagem de seu 

pai, Francisco. 

Nessa época da Associação de Pais e Comunitários, Ana disse que também vieram 

técnicos do governo para estudar uma proposta de perfuração de um poço artesiano para a 

população com chafariz público. Contudo, ela diz que o projeto não deu certo por conta de 
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desentendimentos entre os próprios moradores, que na época não chegaram a um consenso 

quanto à perfuração do poço, ou então a canalização de água da barragem. Por fim, nenhuma 

das ideias foi adiante e a barragem acabou por secar alguns anos atrás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Local onde era a barragem. 
 
 
 
 

A partir dessa experiência de Ana foi se desvelando uma outra possibilidade de 

relação no sítio, diferente da até então relatada por Ana e Sidnéia. Se até então as irmãs só 

haviam trazido situações de cooperação entre as pessoas, nesse momento Ana traz as 

discordâncias. Uma outra situação que as irmãs contam é a de uma briga na comunidade com 

o motorista do caminhão pipa, que culminou com uma denúncia no Ministério Público. 

Segundo Sidnéia: “Depois denunciaram, chamaram a comunidade quase toda pra provar se 

isso aí era verdade. (...) A água tem que dar pra todo mundo, nem que divida né, pra três 
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famílias. Mas não pode botar nessa família, ah, vou botar nessa família, essa menina aqui, 

porque ela estuda mais, ela mais interessante... ah, vou botar pra fulano porque ele tem um 

carro... Não pode acontecer. No início era assim, mas o exército mandou chamar o promotor 

de justiça, até eu fui!”. 

Na sequência, elas relataram como foi a conversa no Ministério Público no ano de 

2012, momento em que outras pessoas da comunidade também foram chamadas para dar 

depoimento. Ana fala que resolveram a situação: “Resolveram. Aí tiraram o motorista. Ele 

saiu. Ele tava negociando com a água”. 

As irmãs relataram que a situação foi muito séria e a investigação foi mantida em 

sigilo, sendo que ninguém sabia quem tinha realizado a denúncia: “Todo mundo querendo 

saber quem denunciou, quem foi... Ninguém nunca descobriu”. 

Elas afirmaram que lembram apenas desse acontecimento relacionado à distribuição 

desigual da água. Autores como Furtado (1967), Malvezzi (2007) e Pinto (2002) já indicavam 

que a questão da má distribuição da água no sertão é um dos principais problemas que a 

população enfrenta, para além da questão climática da seca. Desta maneira, as dimensões 

político-sociais onde seca e poder estão imbricadas precisam ser consideradas quando 

pensamos na falta de água no sertão. 

Durante o relato de Ana e Sidnéia sobre o acontecimento do caminhão pipa e 

distribuição irregular da água, fiquei incomodada com o fato de uma situação tão alarmante 

ter acontecido há tão pouco tempo. Refletindo sobre o sentimento que a história traz, 

questionei as irmãs. 

Ana disse: “Porque todo mundo com as cisterna tudo seca... dá confusão! Você 

esperando a água, aí o pipa leva, bota no vizinho, passa pro otro... aí o povo fica bravo!”. 

Sidnéia complementou: “Os vizinho todo folgado com as ropona estendida lá seca e o otro 

cabra ali sem ter... dá uma raivinha!”. Todo poder-ser humano traz consigo uma afinação, já 
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que sua abertura, o “aí” do “Ser-aí” funda-se no existencial da disposição, onde “subsiste 

existencialmente um liame de abertura com o mundo, a partir do qual algo que toca pode vir 

ao encontro” (Heidegger, 1927/2005, Parte I, p. 192). 

 Nessa perspectiva, a “raivinha” que Sidnéia cita fala de uma afetação, o modo como a 

situação descrita a toca em seu poder-ser, na sua abertura existencial. Nessa mesma descrição, 

é desvelado um modo de abertura para o outro que o considera a partir de sua afetação. 

Quando Francisco, João, Ana, Sidnéia e Jacinto contam suas experiências, elas vêm 

acompanhadas de emoção, da afetação que essas pessoas trazem a partir de suas experiências. 

Assim como esses relatos também me tocam, uma vez que o encontro da entrevista acontece 

na clareira humana viabilizada pelo existencial do ser-com-os-outros. 

Os relatos de Francisco nos períodos de seca me tocaram como peso, um grande 

sofrimento. Em alguns momentos, Francisco se emocionou relembrando de situações de 

trabalho, e eu me emocionei junto com ele. Essa correspondência é própria da condição 

humana na perspectiva heideggeriana. As experiências de sofrimento fizeram eco e me 

tocaram, encontrando em mim uma ressonância afetiva. A falta e a privação dizem respeito a 

todos e a cada um de nós em alguma medida, cada qual a seu modo e com sua experiência. 

Todavia, embora Francisco traga momentos de sofrimento em seu cotidiano, ele 

também aponta para momentos de satisfação: “Aí nesse tempo eu já era doutor. Era mestre 

cavoqueiro. Aí já era homi. Trabalhava (em tom de risada) com vinte homi... era até bom, 

viu!”. 

Na situação onde ele era respeitado e considerado por seu saber e maestria no fazer, 

Francisco encontra e demonstra satisfação. Essas alternativas de trabalho foram vislumbradas 

e ocorreram também em períodos de seca, o que aponta para um contexto que apesar de 

fechar algumas possibilidades, abre outras. 
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Apesar das mazelas da seca, Francisco também destaca que se divertia e gostava muito 

de forró, das músicas de Luiz Gonzaga, frequentando festas: “É a música mior que tem: Luiz 

Gonzaga”. 

Quando Francisco relembrou Luiz Gonzaga, retomou um trecho da música “Xote das 

Meninas”, que fala do mandacaru. Nesse momento eu continuei a música e rimos juntos pelo 

gosto em comum. A difusão da cultura nordestina através do forró foi, de certa maneira, o 

meu elo com o sertão nordestino, o que me motivou a conhecer o semiárido. 

Assim ele confidenciou que gostava muito de festas e forrós, afirmando: “Fui um homi 

que gostou mais de festa. Ia em todo forró. Não ouviu falar do curti samba? Era eu!”. 

As festas, as músicas e o forró nordestino são nacionalmente conhecidos e respeitados. 

Malvezzi (2007, p. 31) considera que “a construção cultural do Semi-Árido está, é claro, no 

contexto mais amplo da cultura nordestina, na qual a cultura da festa subsiste intacta em 

qualquer sofrimento”. 

Consideramos que o horizonte referencial mais amplo onde o semiárido se insere, o 

nordeste, traz consigo a cultura de festas, sendo estas uma manifestação corrente. A família de 

Francisco, durante sua entrevista, relembrou as festas que ocorriam durante as sangrias das 

cacimbas de água, assim como em épocas de farinhada. 
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Figura 15 – Antiga Casa de Farinha. 

 
 
 
 

Durante a entrevista de João, ele ficou emocionado relembrando os tempos em que se 

faziam grandes farinhadas em sua casa de farinha, hoje em ruínas: 

“Praticamente era uma festa, durante todo o tempo. Era praticamente 12 pessoas todo 

dia. E naquela época as mulheres trabalhavam muito. Tinha um pessoal do sítio São João, e 

tinha umas moças lá, que todos os anos vinham trabalhar na farinhada, era raspar a 

mandioca, né. Já quando terminava a farinhada elas já pediam preferência, que já no 

proximo ano não contratasse ninguém que elas vinham, contratada pra vir.” 

Ele relembrou, alegre e com os olhos marejados, do vigor com o qual as mulheres 

trabalhavam felizes e cantando, fato que ele lamenta não ser mais assim hoje em dia. Eu senti 

que João estava saudoso desses tempos que se foram, pois seu relato era alegre e nostálgico. 
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Segundo João: “Trabalhavam com aquele prazer, era cantarolando... elas gostavam de 

cantar umas modazinha que ouvia, versos que decoravam... E de ver quando terminava elas 

sairem chorando que tinha se acabado, tinha terminado, eu vi... elas chorando...”. 

Se a lembrança de João trouxe-lhe comoção, o relato de Ana e Sidnéia transborda 

alegria ao recordarem as farinhadas e os debulhes de feijão. Ana e Sidnéia contaram com 

grande júbilo sobre as festas em que o trabalho era transformado, em sua juventude. Em 

relação às farinhadas, elas falam: 

“Aí tinha algumas pessoas que tinha radiola... quando terminava... de noite, de raspar 

a mandioca, que varria a casa de farinha tirava a casca e... botava a radiola e vinha aqueles 

rapaz e ficava cuidando com a gente... Peneirar massa pra fazer as farinha... aí com os 

rapaz, e era bom, e fazia aqueles bolinho de massa... jogava massa nos rapaz... aquilo já era 

o namoro, era uma baderna...”. 

O debulhe de feijão não era menos festejado: 

“Ninguém não tinha máquina, desbulhava feijão... aí a gente fazia a desbulha... 

chamava desbulha... é... aí hoje era na minha casa, aí eu convidava a família todinha, os 

rapaz, as moça, aí vinha, era aquelas bacia, a gente sentava nas cadeira... a bacia bem 

grande, cheia de feijão, e era conversando e contando história... história bonita, história de 

onça, história de bicho... história não sei de quê / menina isso era a maior / a maior diversão 

era quando tinha desbulha de feijão. Se uma das pessoas fizesse uma desbulha e não 

convidasse pra fazer... era como hoje, faz um aniversário e não chama (risos).”. 

Jacinto também traz boas recordações dos tempos de seca e de chuva após esses 

longos períodos de estiagem: 

“Era tão interessante assim, porque eu não gostava de trabalhar na roça, mas vamos 

supor: passava um período sem chover, quando chovia eu ia muito satisfeito pra roça. 
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Porque tem a diferença né, de trabalhar no seco limpando do que trabalhar no molhado. Tem 

diferença porque o trabalho fica muito mais fácil”. 

Aqui Jacinto revela que a alegria e as festas nos períodos de chuva eram tão 

marcantes para ele que o motivavam a trabalhar, traziam sentido para essa atividade, que ele 

considerava desgastante. Afinal, com a chuva, o trabalho se tornava mais leve, tanto em seu 

corpo, como afetivamente. Ele relatou sorrindo: “Meu avô mesmo batia nos baldes e dizia: 

Viva São João! Viva São Pedro! E aquela festa. E todo mundo se rolando, o pessoal aqui 

mais próximo se rolando. Era muito gratificante ver aquele momento”. 

Conforme já discutimos anteriormente, a presença da religiosidade aparece nessa 

recordação de Jacinto, momento em que os santos são aclamados pela ocorrência da chuva. 

Para além da religiosidade, modos de ser-no-mundo-com-os-outros também se revelam, tanto 

nas lembranças de Jacinto, como nas de João e de Francisco. 

Retomando algumas impressões sobre Francisco, foi perceptível que ele se referiu ao 

tempo em que já era proprietário do sítio Galinhas como o período onde se desvelaram novas 

maneiras de trabalhar, seja nos períodos de seca ou nos períodos de fartura. Sendo assim, é 

importante a retomada do posicionamento de Francisco enquanto “dono de tudo”, fato tão 

frisado por ele em inúmeros momentos da entrevista:  

“Aí pra passar a escritura obrigaram a passar por cinco conto. Foi passada por cinco 

conto, aí aonde que esse povo tudo, ninguém aqui comprou terra. E a escritura tá ali dentro. 

(apontando para um móvel). Só foi um (...) TUDO, TUDO que tiver aqui é meu, porque 

ninguém aqui comprou”. 

Em outro momento afirma:  

“Criei esse povo aqui tudim. Criei os da minha terra. Não tem castelo, não tem briga, 

não tem nada. Mas é porque só tem um dono. Fui eu que comprei e paguei e arranquei tudo 

aqui. Aqui ninguém gastou dinheiro. Cem tarefas que eu comprei e arranquei papai com os 
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irmão, morreram e eu fiquei aqui (com a voz chorosa)... Também eu sou velho demais: 97 

anos! Ave Maria! Só cuzinhando na pressão! (Risos)”. 

Novamente mais adiante na entrevista:  

“Aqui eu vim pra debaxo de um pé de pau, hoje tem 80 casas essas terras. De filho, de 

genro, de neto, de tudo! Não tem nada de ninguém. Tudo aqui é meu, que eu não vendi! O 

dinheiro que eu dei nessa terra, hoje não vale nada! Foi um conto e 900. Um conto e 

novecentos, naquela época era... nada, não”.  

Afinal, porque Francisco frisava e repetia tanto o fato dele ter sido o comprador das 

terras e nunca ter vendido nenhum pedaço, mesmo aos seus parentes que moram no local? 

Refletindo sobre essa questão, relembro que Francisco faz parte de um contexto histórico 

onde a presença dos coronéis foi muito forte, tendo ainda resquícios dessas relações de poder 

no semiárido, como destacam Beltrão & Sayago (2010). 

Quando ele repete enfaticamente essa posse da terra, também se evidencia que através 

da propriedade ele ganha lugar de destaque, o que é um contraponto à situação de 

envelhecimento e doença que ele também repete ao longo da entrevista. Desta forma, vemos 

que os significados históricos aos quais o humano está exposto e que perpassam seu tecido de 

mundo estão sempre presentes, entrelaçados à sua existência. Aparece através da linguagem, 

uma vez que fala de si mesmo, da sua história, da sua região e relações e, porque fala de si, 

evidencia modos de ser-no-mundo enquanto sertanejo. 

Outro destaque regional histórico que Francisco traz são as histórias dos cangaceiros. 

Ele afirma ter visto o célebre cangaceiro Lampião: “Eu ia pra serra caçar... Eu vi Lampião e 

corri com medo dele. Porque ele era o terror do mundo todo, com a tropa de cangaceiro! 

Fazia medo até num homi, né! Eu sei até onde deram fogo nele. Foi lá no pé da serra, morreu 

o menino de ouro!”. 
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Francisco assim descreve os cangaceiros: “Era tudo no rifle, bem armado e... era 

coisa feia! Disseram o povo que mataram gente!”. 

Francisco relatou posteriormente que muitas pessoas saíram do sertão com medo dos 

cangaceiros, que saqueavam propriedades e matavam pessoas. Relembrou uma história onde 

se escondeu no meio do mato com a família, com medo. Chiavenato (1990) discorre a 

respeito dos cangaceiros e coronéis em sua obra, frisando que a existência dos cangaceiros 

estava intimamente relacionada à situação de pobreza e exploração do sertanejo do início do 

século XX, assim como ao poderio dos coronéis. 

Francisco acredita que a existência dos cangaceiros ocorreu por conta da falta de 

justiça nos seus tempos de juventude: “Porque não tinha governo, não tinha justiça nesse 

mundo pra prendê, né! Hoje tá tudo diferente, ninguém sai em tropa não. No meu tempo não 

tinha justiça, não tinha nada”. 

As experiências vividas trazem marcas na existência de Francisco. Atravessar tantos 

desafios, caminhando longas distâncias e trabalhando pesado nas mais diversas formas, isso 

se mantém por um motivo, uma razão. Toda experiência é dotada de sentido, possui uma 

destinação que a mantém, que a sustenta e nutre. Diante disso, assumimos aqui a perspectiva 

de Critelli (1996, p. 53), quando afirma que “sentido é, para nós, o mesmo que destino, rumo, 

a direção do existir”. 

Pensar nos sofrimentos enfrentados por Francisco me fez refletir sobre o sentido que 

essas experiências tinham para ele, o que o fez insistir nas dificuldades. Ao longo de toda a 

entrevista, ele trouxe o sustento da família como o elemento mantenedor de sua existência, 

exemplificado aqui por duas falas: “Eu já sofri mais de que... nem sei pra criar família.” Já 

num outro momento: “Agora o tanto que eu sofri foi quando eu era novo, pra criar família 

aí... Comi fogo”. 



 
 

149 
 

O sentido é o que sustenta o humano, como destinação, rumo de sua existência. Trazer 

esse sustento da família como alicerce se desvelou como principal motivação de Francisco 

para o trabalho, para criar alternativas de vida e se manter diante das dificuldades. Contudo, 

isso foi o que se apresentou nesse encontro, podendo-se desvelar outros sentidos em outros 

momentos, já que é próprio do sentido ocultar-se. 

Entretanto, refletindo ainda sobre o sentido dessas experiências, de sofrimento e 

alegria, mas sobretudo de dificuldades, questionei-me se Francisco não poderia sustentar sua 

família mudando-se para outro local, onde talvez enfrentasse menos dificuldades. Contudo, a 

cada nova fala veio se iluminando algo novo, algo que dizia respeito não apenas ao sentido de 

suas experiências, mas à própria habitação de Francisco no semiárido, mais especificamente, 

no sítio Galinhas. Por que ficar? Para quê ficar? 

Malvezzi (2007, p. 32) afirma que o sertanejo, “se tiver condição de permanência, fica. 

Essa permanência está ligada ao ‘prazer’ de estar ali e ser sertanejo”. Será que a experiência 

de Francisco aponta para esse prazer de estar e de ser sertanejo? Com essas reflexões, voltei-

me para Francisco questionando-o se havia pensado em mudar em algum momento, e ele foi 

categórico ao dizer que não. Segundo Francisco:  

“Se eu mudei? Não senhora, não pensei em mudar de cidade. Eu me criei no 

município de Pereiro, vim pra aqui, pro município do Icó, que é bem pertinho. Daqui aonde 

eu morava... é légua e meia só. Eu me criei lá, por lá criei a família, e vim morar aqui”. 

Ele destaca que nunca mudou por não precisar, pois seus trabalhos lhe bastavam: 

“Porque não precisava de mudar, né? Aqui tudo é meu! Trabalhando na oficina de 

ferreiro, e consertando toda máquina...fazendo tudo! Eu era doutô de toda arma de fogo, de 

tudo... não precisava de ninguém. (...) Não queria... ia muito bem. Graças a Deus. Não fui 

sujeito a ninguém! Me criei aqui, e aqui criei a família tudo, toda a casa. Homi, muié, tudo. 

Nunca fui sujeito a ninguém”. 
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Mais adiante ele retoma: “Toda a vida fui roceiro. Tinha minhas roças, ia pra oficina. 

Eu posso dizer que não fui sujeito de ninguém porque a oficina não deixava. Eu tinha de 

tudo. Fazia tudo e ganhava de dinheiro”. 

Nas falas de Francisco, que de maneira tão segura afirma e reafirma sua escolha e 

satisfação em permanecer no mesmo local, fica em destaque que, apesar das dificuldades que 

ressaltou para o sustento da família, ele estava bem nos seus trabalhos. Mantinha a roça, mas 

também tinha outras formas de trabalho que, para além do dinheiro, rendiam-lhe 

reconhecimento. Outro aspecto é o fato dele “não ser sujeito a ninguém”; ou seja, Francisco 

era o dono de sua terra e de suas atividades. Como dono, ele incita, de algum modo, uma 

liberdade e também uma responsabilidade por essas condições. 

A liberdade estaria no fato de, como dono, poder fazer o que quisesse e como quisesse 

com suas terras, o que o abriu para novas possibilidades de trabalho; todavia, apesar dessa 

liberdade de ser e fazer, ele também teve uma responsabilidade, a do sustento de sua família, 

como ele mesmo coloca. Assim, ser dono e não ser sujeito parece nutrir raízes de 

pertencimento a esse homem no semiárido, mais especificamente, no sítio Galinhas. 

Quando nos aproximamos da experiência de João, ele revela que já viajou por muitas 

regiões do Brasil em encontros do sindicato. Todavia, mesmo conhecendo outros locais onde 

poderia viver, nunca quis mudar de cidade. Assim como Francisco, que ressaltou experiências 

boas e ruins relacionadas ao semiárido, fiquei intrigada sobre o motivo que manteria João 

morando na serra do Camará. Nesse momento da entrevista ainda estava claro. João mirou a 

vista pela janela da sala de sua casa e falou: 

“Pra mim o maior prazer da vida é assim no tempo de inverno, é quando a gente 

chega pela manhã, assim na roça, aí sente aquele cheiro de terra molhada... E a lavoura 

verdinha assim. Pela manhã assim, quando o sol vem saindo, a lavoura a gente vê verdinha 

assim. É muito bonito! (...) É o que me segurou. Infelizmente, ultimamente nessa região aqui 
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a gente estamos praticamente com quatro anos de inverno ruim. A gente perde quase todo o 

trabalho do inverno né. Não dá pra produzir o suficiente”. 

Esse foi o momento mais emocionante da entrevista com João, pois ele falou do sertão 

de uma maneira amorosa e cuidadosa, que me tocou profundamente, numa certa 

cumplicidade, o que me fez chorar. João confidenciou que sempre gostou da roça e ia com o 

pai aos oito anos de idade trabalhar, mesmo em momentos que o pai não queria que ele fosse 

junto: “Eu lembro ainda que papai, às vezes, quando era tarde, papai nem queria que eu 

fosse pra roça que o sol tava quente. E eu insistia até ele consentir e eu ia”. Deste modo, seu 

amor pelo campo e o gosto pelo trabalho o mantiveram no fazer do campo e na permanência. 

Esse pertencimento que o sertanejo revela com sua terra desvela o habitar humano 

como um local onde é possível se sentir em casa no modo da familiaridade no semiárido, 

iluminando a abertura humana de mundo numa estreita relação que o ser-em tem com o 

existencial da disposição. Segundo Heidegger (1927/2005, p. 191): “Essa abertura prévia do 

mundo, que pertence o ser-em, também se constitui de disposição”. 

Ao ser tocada pela experiência de João com o semiárido, senti-me próxima ao 

sertanejo de alguma maneira, pois enquanto humana, o encontro e a troca se viabilizam pela 

abertura humana que toca e é tocável pelo que vem ao seu encontro no mundo. Encontrando 

eco, a experiência reverbera e ganha voz através de quem narra, que também participou da 

experiência compartilhada pela fala. A partir dessa proximidade que João relata, não só em 

palavras com o sertão, mas também através do olhar, dos gestos, do corporar do corpo, 

presenciei a história de um homem que é seu mundo. 

Francisco e João, como Dasein, são projeto-lançado; em seus poder-ser, 

possibilidades abertas num mundo histórico que eles habitam. Esse local de habitação, o 

semiárido nordestino, mostra-se como local onde há ocorrência de períodos de seca. Apesar 
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da oferta de água ser irregular, para o sertanejo que vive nessas paragens existem maneiras de 

perceber quando o período será seco e quando não será. 

Francisco afirma que no mês de janeiro se espera o início do inverno, os primeiros 

sinais de chuva: 

“Sinal de chuva? Eu sou muito véio... em janeiro é a primeira chuvada. É em janeiro. 

Esses anos fraco agora, nem janero, nem feverero, nem nada de chuva. Nós tem uma 

barragem aqui. Eu tenho um sonho. Quando der água na barragem eu sonho. Esse ano a 

barragem não toma água. Até agora ainda não choveu. Eu não sonho nada. É um sonho que 

eu tenho, que as terra não tão seca”. 

Para além da previsão que todo sertanejo faz esperando pela época certa da chuva, 

Francisco relata ter sinais de chuva através de sonhos. Fala que nos sonhos é revelado como 

acontecerá o inverno:  

“Do jeito que vem, que é pra vir, eu sonho. Sonho com invernada, com legume... não 

sendo pra haver inverno, não sonho com nada do inverno, se não for pra haver inverno. 

Porque quando vai haver inverno, longe eu já to sonhando... que vem chuva (bate a 

bengala)”. 

Após alguns minutos de silêncio, onde Francisco se mostrou pensativo e um pouco 

cansado da entrevista, por vezes batendo a bengala no chão demonstrando impaciência, ele 

conclui: “É. Quando eu sonho com inverno... meu sonho é certo. Ás vezes eu sonho um 

sonho... com dois ou três meses eu vejo o sonho (bate a bengala no chão)”. 

Desta maneira, para Francisco, existem formas de prever a ocorrência de chuva, de 

invernos bons. Na entrevista, quando Francisco traz a questão do sonho como sinal de chuva, 

fiquei tocada com sua experiência. Como alguém pode prever a ocorrência de chuva através 

de sonhos? No primeiro impacto, a sensação de algo profético se instaura; já por outro 

sentido, evidencia-se uma relação de proximidade com o lugar de habitação que Francisco 
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ocupa e seu enraizamento na sua própria existência enquanto sertanejo que sempre viveu na 

mesma região.  

É uma relação de intimidade com a terra, onde a qualquer variação que ela apresente, 

pode tocar alguém que a ela escuta e traduzir essa fala num sonho de chuva. Para Heidegger 

(1987/2009, p. 269), “o mundo do sonho de algum modo pertence à continuidade do ser-no-

mundo, é igualmente um ser-no-mundo”. Nesse sentido, podemos pensar nos sonhos como 

relacionados com a existência humana, o ser-no-mundo. 

Apesar desses sonhos de chuva estarem claramente relacionados à existência cotidiana 

de Francisco, à realidade do trabalho no campo que se pauta na ocorrência ou não de chuva, 

um sonho que anuncia algo traz consigo um caráter de mistério, de inacessível. Ele desvela 

algo que permanece encoberto, como uma face que se ilumina na clareira humana, mas que 

ainda assim permanece oculta. Esses sonhos me trouxeram à evocação do habitar, da 

familiaridade e proximidade com as quais esse sertanejo experiencia sua realidade, 

desvelando modos de ser-no-mundo. 

Resguardando a quadratura, terra e céu, deuses e mortais, o homem se demora junto às 

coisas, sendo essa a essência do habitar (Heidegger, 1954/2012). Francisco demonstra essa 

relação de proximidade e enraizamento com sua terra natal na medida em que ele se detém 

junto às coisas num cultivo. 

A quadratura como essência do habitar em Heidegger (1954/2012) nos abre para outra 

dimensão da existência humana, consideramos que Francisco, na condição de agricultor, 

possui uma abertura diferenciada para o semiárido, uma vez que na lida com a terra ele 

depende da água para fazer prosperar seu trabalho. 

Nessa espera pela água, ele conta com o tempo e se projeta para o futuro; cultiva e se 

demora junto às coisas, aos entes/coisas que vem ao seu encontro no trabalho. Ele lança raízes 

na terra e zela numa espera do ainda não; ele se abre para o mistério da existência, em sua 
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tendência ao encobrimento do sentido, habitando a incerteza numa condição de 

inospitabilidade que, na sua facticidade cotidiana, abriga-lhe e o acolhe, devolvendo a si sua 

própria raiz lançada. Resguardando e zelando por sentido no cuidado, que é a destinação da 

própria existência humana, poeticamente ele habita o sertão como seu, como morada. 

Jesus (2007, p. 6) nos fala que “a morada junto às coisas assume então o significado de 

um pertencimento no qual o existir se revela”. Nesse sentido, o estar junto, o humano como 

sempre referido, relacionando-se com os outros entes/coisas e outros humanos pode desvelar 

o habitar humano. 

João, assim como Francisco, na condição de agricultor, também revela uma relação de 

intimidade com a terra, relatando um pouco do que aprendeu no seu cotidiano quanto à 

possibilidade de prever a chuva a partir da observação da natureza: 

“A gente aqui é capaz até de prever quando vai chover, quando está proximo a 

chover. A gente vê, a gente observa... o tempo muda, o vento. Até as formigas, as formigas 

indicam também. Tem uma formiga aqui, que a gente chama de formiga de correição. E, se 

elas começarem a se mudar, levando os filhos dela de uma região pra outra, eles todos são 

previsão de chuva. É uma coisa da prória natureza que prepara, né? São sinais que vai 

chover. Os passarinhos também. Quando os passarinhos ficam inquietos, cantando alegre, 

assim tudo, né? É sinal que vai chover. Aqui na região tem um vento, que se ele soprasse do 

oeste para o leste, é muito dificil não chover, no máximo uns três dias. O vento aqui sopra do 

leste para o oeste, ou do norte para o sul. Agora, ultimamente tem vindo um vento do sul para 

o norte, o que contraria, dificulta a chuva. É sinal também que não vai chover, que o inverno 

vai ser ruim.”. 

Como Francisco, senti durante a entrevista de João que ele é um sertanejo enraizado 

em sua terra. Contudo, seu conhecimento é da ordem do empírico, do observável. Enquanto 

Francisco fala de um modo quase intuitivo e mágico, João traz seus pontos de vista a partir do 
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concreto, que ele pode observar e descrever. São duas maneiras distintas e semelhantes de 

resguardo, de demora junto às coisas, uma vez que ambos os sertanejos demonstram essa 

ligação com o semiárido no modo da familiaridade, e do sertão como um mundo de 

possibilidade de habitação. 

Ana e Sidnéia afirmam que quiseram ficar no sertão porque querem estar próximas de 

seu pai, Francisco, e das pessoas da família. Sidnéia contou que nunca saiu do Sítio Galinhas 

para morar em outro lugar, assim como nunca teve vontade de fazê-lo. Ana, entretanto, morou 

alguns anos no Rio de Janeiro com seu marido num período de seca no sertão. Ainda sim, ela 

quis voltar a morar no semiárido: “Ah bom é na terra que a gente nasce, terra natal. Tinha 

meu pai, eu nunca quis ficar longe dele”. 

Durante toda a entrevista de Ana e Sidnéia senti o quanto o modo de ser-no-mundo-

com-os-outros em sua comunidade é importante em suas vidas. Esses relacionamentos que 

elas experienciam com amigos e parentes são laços humanos e afetivos que as atraem para a 

vida no Sítio Galinhas. Eles refletem uma forma de proximidade e familiaridade com a região 

que advém dos elos de família e das possibilidades abertas na terra natal, horizonte histórico 

que as guia. Nas experiências que elas relatam, o enraizamento versa sobre o fazer cotidiano 

na leveza do encontro, na força dos múltiplos trabalhos e no resguardo das tradições, seja no 

canto, nas histórias ou nos afazeres domésticos. 

Contudo, o jovem Jacinto já não guarda mais a mesma relação de proximidade com 

sua terra que Francisco e João. Ele enfatizou em seu discurso que o trabalho na agricultura é 

muito sofrido e desgastante, com a incerteza do inverno, fato que leva as pessoas a se 

deslocarem para outros lugares: “Porque você trabalha o ano todinho, num tendo o inverno 

você vai viver de que? Aí quando tem, você não pode vender pra....ou então você vai passar 

precisão, né? (...) O que leva as pessoas a se deslocar é isso”. 
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Jacinto traz suas experiências com a lida na terra frisando mais as dificuldades e a 

vontade de sair dessa realidade para auxiliar os pais, que permanecem trabalhando. Esse 

modo de estar no mundo desvela um estranhamento, como se Jacinto não se reconhecesse na 

atividade do campo. É possível que os períodos de seca tenham aberto Jacinto para a 

disposição da angústia, que o moveu a buscar outras possibilidades de ser, vindo a seu 

encontro a alternativa de estudar e se formar professor. 

Ao me sentir tocada pelo peso e o sofrimento que Jacinto traz quando faz referência ao 

sertão e ao trabalho no campo, fiquei me questionando se o fato dele ser mais jovem, somado 

a um horizonte de grandes transformações técnicas, também não teria uma repercussão em 

suas experiências. Desta maneira, perguntei para Jacinto como foi para ele viver no campo já 

no início dos anos 2000 com os avanços técnicos no mundo. Para minha surpresa, a princípio 

ele disse não ter significado muito: “Vixe, assim, até o ensino fundamental mais ou menos, eu 

num... pra mim era uma coisa mesmo... num significava nada”. 

Entretanto, alguns anos depois ele disse que sentiu mais: “Mas aí depois, quando eu 

passei a fazer o ensino médio, aí sim, eu sentia na pele: trabalho, pesquisa, essas coisa não 

tinha. Tinha que ir pra São Miguel; aí não tinha transporte, tinha que dormir em São Miguel. 

Era muito difícil”. 

As dificuldades indicadas por Jacinto já na época do seu ensino médio podem ser 

compreendidas à luz da crescente disseminação do uso dos computadores e da internet no 

século XXI. Mesmo nas comunidades da serra do Camará, os recursos técnicos foram 

chegando nos últimos anos e se fazendo significativos. 

Não podemos confundir recursos técnicos com o que Heidegger (1954/2012) nos fala 

a respeito da “Era da Técnica” e sua maneira própria de direcionar o pensamento e as 

relações. Todavia, notei uma grande diferença nas experiências de Francisco e João para a de 

Jacinto quanto ao modo de se relacionar com o trabalho no campo. 
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Apesar de todos esses sertanejos viverem no mesmo horizonte epocal, guiados pelo 

espírito da “Era da Técnica”, as experiências de Francisco e João nos remete a um modo de se 

relacionar com a terra mais próximo e originário, num resguardo. Já a experiência de Jacinto 

nos sugere um estranhamento, uma experiência de desenraizamento. Heidegger (1955/2001, 

p. 17) afirma: 
 

O enraizamento (grifo do autor) do Homem actual está ameaçado na sua mais íntima 
essência. Mais: a perda do enraizamento não é provocada somente por circunstancias 
externas e fatalidades do destino, nem é o efeito da negligência e do modo de vida 
superficial dos Homens. A perda do enraizamento provém do espírito da época, no 
qual todos nós nascemos. 

 
 

Pensar que a perda do enraizamento é decorrência da nossa época atual auxilia a 

compreensão do estranhamento de Jacinto em relação ao trabalho campesino no semiárido. 

Em relação às experiências de Francisco e Jacinto, temos a reflexão sobre a possibilidade de 

um enraizamento mesmo em tempos técnicos como o nosso. 

E por trabalhar com jovens, Jacinto ainda acrescenta que percebe uma influência 

grande das novas tecnologias na vida da nova geração de adolescentes: “Influência 

diretamente, viu? Porque assim, eles não tão preocupados se é o certo e ou errado, eles tão 

preocupados em seguir padrões, seguir o que tá acontecendo, não é? E em relação à vida do 

campo, em roça, eles vive, vivencia, mas tão pouco se lixando. Não tão bem por dentro, sabe? 

Assim? Num quer saber se vai chover, se não vai...”. 

Esse relato de Jacinto desvela ainda uma outra face do mesmo fenômeno: o da 

indiferença. Enquanto Francisco e João apontam uma relação de proximidade e intimidade 

com a terra, Jacinto traz seu estranhamento. Contudo, a partir da experiência de Jacinto temos 

o relato de um modo de estar no mundo indiferente às demandas que dali decorrem. Essa 

experiência da indiferença nos traz notícias de mais um horizonte de modos de ser-no-mundo 

possíveis no nosso horizonte epocal. 
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O relato de Jacinto também suscita novos questionamentos a respeito dos jovens 

sertanejos: esses jovens estariam experienciando um desenraizamento de sua região? Essa é 

uma questão relevante quando pensamos em políticas públicas direcionadas para o semiárido 

e, novamente, traz a importância de ser feita uma aproximação com o mundo desses jovens 

dando voz as sua necessidades. Quais as condições de vida que o semiárido tem ofertado para 

a juventude diante dos apelos e facilidades do mundo técnico? Será que esses recursos não 

podem ser aliados do trabalho no campo? Qual horizonte de sentido o sertão se abre para o 

jovem sertanejo? Essas são questões revelantes para lançarmos um olhar compreensivo para 

os jovens, adolescentes da região. Contudo, não chegaram a ser exploradas nesse estudo, 

ficando como possibilidade para pesquisas posteriores.  

Retomando a história de Francisco, apesar de sua relação tão estreita com o sertão, 

hoje ele não se reconhece mais como o mesmo homem do passado, cheio de vigor e energia. 

Apesar de lúcido, apresenta restrições de saúde e restrições de mobilidade que ele atribui à 

herança de família e à velhice. Quando questionado acerca de quanto tempo ele estava cego, 

afirma: “Pouquinho tempo fiquei sem vista, mas a minha família tem muita pessoa que não 

tem vista. É porque é de família. Eu penso que é de família”. 

Francisco atribui a sua doença a uma herança de família, sendo esse um dos 

significados que se desvelam. Em outros momentos, ele também destaca a velhice como uma 

das responsáveis pelo seu estado atual. Quanto ao processo de envelhecimento, a 

fenomenologia não se ocupa do humano em termos de desenvolvimento físico, em especial a 

ontologia heideggeriana. Contudo, quando nos aproximamos da fala de Francisco, aparece 

uma inquietude com as debilidades corporais que o processo de envelhecimento lhe trouxe, 

impossibilitando-o de se ocupar de tarefas que ele realizava com primor no passado, como as 

seguintes falas evidenciam: “Pra que serve um véi cego e moco?!” e, já num outro momento, 

“o véi não tá prestando mais pra nada!”. 
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Aguiar & Nascimento (2005) ressaltam que na doença o acometimento do corpo por 

uma enfermidade compromete a integridade física dos indivíduos. No envelhecimento há a 

deterioração dos tecidos, que o vincula ao processo de morte. Isso despertaria as pessoas para 

a questão da finitude da condição humana, trazendo questionamentos acerca de suas vidas e 

medos quanto ao desconhecido iminente da morte concreta. 

Ao resgatar as queixas que Francisco faz a respeito da sua idade e das doenças, a 

questão que permeia é a de como tem sido experienciado o processo de envelhecimento por 

ele. Primeiramente já se desvelou que ele tem sentido as perdas desse processo em seu corpo, 

antes vivido em ato, no fazer cotidiano, e que agora o restringe. 

O corporar do corpo de Francisco deflagra faces de sua existência, uma vez que a 

corporeidade do Dasein abre modos de ser-no-mundo; ou seja, “o corporar do corpo é assim 

um modo do Da-sein” (Heidegger, 1987/2009, p. 123). 

Apesar de andar com a bengala, ele estava de fato caminhando. Quando retomo a 

primeira impressão do meu encontro com Francisco, que se repetiu em mais outros dois 

encontros posteriores, a partir do fenômeno do corpo tal como se apresentou, um aspecto que 

se mostra é o de um idoso de 97 anos fisicamente bem cuidado, alimentado, limpo e que se 

locomove com auxílio de bengala e fala com lucidez. Esse modo de aparição fala não apenas 

de Francisco, mas de sua relação com a família, e diz respeito a um modo de ser-com-os-

outros. Ele é um homem bem cuidado e valorizado pela sua família. 

Essa relação de zelo e admiração que a família demonstra para com Francisco também 

aparece no momento em que as pessoas estiveram junto a ele durante as entrevistas. Às vezes 

compartilhando histórias, relatando trechos esquecidos e até mesmo no jeito de se dirigirem a 

ele, tanto em sua presença como na sua ausência. Também pude perceber isso em outros 

momentos em que estive no sítio. 
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Outro aspecto desse corporar de Francisco se abre a partir de sua fala, quando ele 

evidencia a sua condição de perda visual e auditiva como limitação, fechamento de 

possibilidades de ser: “Eu mesmo trabalhei por todo canto do mundo! Engenho, casa de 

farinha, eu era doutô de tudo! Mas depois que perdi a vista... sem vista ninguém faz nada!”. 

Francisco retoma o seu descontentamento com a condição atual de vida, com as 

debilidades do corpo em outros momentos da entrevista: “Quem foi eu, pra o que sou hoje? 

Sou mais de nada. (bate a bengala). Aqui era velho que tinha vida”. 

O adoecimento pode ser compreendido, na perspectiva heideggeriana, como um modo 

de ser do humano que, para ser contemplado, é necessário pensar a saúde, uma vez que na 

doença a saúde é a referência do que está em falta. Segundo Heidegger (1987/2009, p. 79): “A 

doença é um fenômeno de privação. Toda privação indica a co-pertinência essencial de algo a 

quem falta algo, que carece ou necessita algo”. 

A condição atual de Francisco abarca a cegueira e a surdez como privação, pois retira 

de si a possibilidade de trabalhar e fazer. Ele traz essas situações como se essas perdas lhe 

destituíssem o valor próprio, o que abre para a perspectiva de que, para Francisco, seu valor 

enquanto humano está ligado ao seu fazer. Ele se queixa: “Mas é ruim a vista. Não vejo nada. 

Na minha família, é de família, tem muitos que não tem vista. Aí eu tive a sorte de ficar cego. 

Se a senhora soubesse que eu era moco e cego, não tinha nem vindo”. 

Ao longo da entrevista, enquanto sua esposa, filha, filho ou neta falam algo, ou 

recontam histórias do próprio Francisco, ele soltava frases como essa, de descontentamento, 

de tristeza, recordando de seu trabalho, antes da doença. Essas falas cortavam as conversas e 

me atingiam profundamente, como um pedido de atenção, de cuidado. Um pedido de resgate 

do que se foi, de um tempo ido que ainda está presente em sua memória, em sua casa, no seu 

mundo. Heidegger (1987/2009, p.197-8) afirma: 
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O homem é essencialmente necessitado de ajuda, por estar sempre em perigo de se 
perder, de não conseguir lidar consigo. Este perigo é ligado à liberdade do homem. 
Toda a questão do poder-ser-doente está ligada à imperfeição de sua essência. Toda 
doença é uma perda de liberdade, uma limitação da possibilidade de viver. 

 
 

Esse perigo iminente de se perder de si mesmo devido ao caráter de abertura do 

Dasein e da tendência ao extraviamento de si na impessoalidade se evidencia no poder-ser-

doente. Nesse modo de ser-no-mundo, o humano tem suas possibilidades históricas de relação 

e escolha limitadas. Francisco aponta essa privação em suas falas que se apresentam como 

peso. O peso de ter que ser agora tal como ele se apresenta, não como foi. 

O humano, conforme já indicamos, tem a possibilidade de se abrir na disposição da 

angústia, a partir da qual o mundo próprio se desvela. A angústia, enquanto disposição 

privilegiada revela o ser-para-morte na decisão antecipadora. 

Em suas falas, Francisco parece estar de encontro com o seu passar, com a finitude a 

partir desse encontro angustiado com a privação da doença: “Tem dia que eu choro... Me 

lembrando de quem era eu (choro). Aí os olhos derrama água... Não tenho mais gosto na 

vida!”. 

Mais adiante em seu discurso: “Um caba cego. Vê só o vulto. Se eu vê a senhora ali 

fora não sei mais quem é. Não pode ter muito na vida não”. 

A angústia viabiliza a apreensão do humano como finito, ser-para-morte. Nesse 

movimento, o Dasein tem a possibilidade de se voltar para sua existência de modo próprio, 

compreendendo-se como estando em débito. Desta maneira, pode sair da dispersão cotidiana 

da impessoalidade. 

Esse é o movimento viabilizado pela disposição da angústia. Contudo, não é possível 

afirmar que Francisco o tenha realizado, já que esta é uma possibilidade humana, mas não a 

única. O que as falas e a maneira como Francisco colocou suas questões me revelaram foi 

uma nostalgia e um pesar, em alguns momentos trazendo angústia e anunciando seu 
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desinteresse pela vida, como se já tivesse se compreendido em sua finitude. A angústia da 

finitude é uma disposição que se abre para o humano para além de seu contexto de vida, é 

uma possibilidade existencial. No caso de Francisco, essa angústia parecia não estar sendo 

cuidada. 

Francisco, refletindo acerca de sua vida, afirma: “A vida da gente é interessante 

mesmo. Eu não to nem servindo pra ninguém vir pra aqui. Não tenho vista, tô moco. Uma 

pessoa dessas já deu o que tinha que dar (bate a bengala)”. 

Essa fala é uma das últimas proferidas por Francisco após a entrevista no período da 

tarde. A impressão que tive foi a de que o encontro ocasionado pela entrevista, num esforço 

de se apresentar e relembrar histórias de sua vida, mobilizou-o, ocasionando uma reflexão 

acerca de si. Na última fala, assim como na primeira, ele se referiu a Deus, após falar da seca: 

“Só pode ajudar. Tudo o que houver é prometido por Deus”. 

E é o horizonte da fé que abre e fecha esse texto de reminiscências. Ele trouxe consigo 

experiências de sertanejos, “cada um com seu signo e sentimento”, conforme João Guimarães 

Rosa fala, desvelando cada qual modos de ser-no-mundo no mesmo e múltiplo sertão.
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6. Considerações Finais 
 
 

O sertão é sem lugar.(...)  
O sertão está em toda parte (...)  

O sertão é dentro da gente(...)  
O sertão é do tamanho do mundo. 

 
JOÃO GUIMARÃES ROSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Flor da palma 
 
 
 

Assim como Riobaldo, narrador-personagem de João Guimarães Rosa, fala sobre o 

semiárido na obra “Grande Sertão: Veredas”, neste estudo o sertão como mundo, na acepção 

heideggeriana, desvela significados múltiplos. O existencial ser-no-mundo diz respeito à 

própria existência humana que ultrapassa uma delimitação física, apesar de ser por ela 

inundada. Nesse sentido, o sertão é do tamanho do mundo de cada sertanejo que nele habita; o 

sertão é um mundo para quem enxerga através dele e pode estar em toda parte; o sertão 

extrapola o semiárido nordestino e ilumina modos de existência e de encontro na clareira 

humana, onde quer que o sertanejo esteja. 

Desta maneira, no esforço compreensivo que se abriu na interpretação das entrevistas 

com os sertanejos, foi possível realizar uma aproximação fenomenológica de múltiplos modos 
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de ser-no-mundo no semiárido nordestino que não podem ser reduzidos ao que a literatura, 

mídia e cinema veiculam. O sertão como mundo abarca a dimensão social dos fenômenos, 

que por lá acontecem, uma vez que a existência humana se dá num horizonte histórico, e que 

o existencial ser-no-mundo, tal como Heidegger (1927/2005) propõe, é unidade indissociável. 

Pensar no existencial ser-no-mundo como unidade que já abarca em si a dimensão social dos 

fenômenos também vem ao encontro do que Dutra (2008) fala a respeito desse existencial. 

As falas dos sertanejos, a minha afetação enquanto pesquisadora e as observações 

realizadas acerca do modo como cada um se apresentou e presentificou dizem do olhar de 

quem pesquisa e do fenômeno estudado tal como eles se mostram. Do olhar fenomenológico-

existencial é possível compreender que o humano se mostra a todo tempo em tudo o que faz, 

pois “nas ocupações com o mundo circundante, os outros nos vêm ao encontro naquilo que 

são. Eles são o que empreendem” (Heidegger,1927/2005, Parte I, p. 178). 

Diante disso, o modo como os sertanejos são trazidos fala deles e da pesquisadora no 

encontro viabilizado pelas entrevistas. Contudo, ao mesmo tempo em que somos o que 

empreendemos, enquanto um olhar alcança uma face de um fenômeno, desvelando-o, a outra 

face é ocultada, assim como a Lua no céu. Esse movimento de ocultação e desvelamento é 

relatado por Heidegger. Segundo o autor (Heidegger, 1954/2012, p. 28): 

 

A liberdade rege o aberto, no sentido do aclarado, isto é, do des-encoberto. A 
liberdade tem seu parentesco mais próximo e mais íntimo com o dar-se do 
desencobrimento, ou seja, da verdade. Todo desencobrimento pertence a um abrigar e 
esconder. Ora, o que liberta é o mistério, um encoberto que sempre se encobre, mesmo 
quando se desencobre. Todo desencobrimento provém do que é livre, dirige-se ao que 
é livre e conduz ao que é livre. A liberdade do livre não está na licença do arbitrário 
nem na submissão a simples leis. A liberdade é o que aclarando encobre e cobre, em 
cuja clareira tremula o véu que vela o vigor de toda verdade e faz aparecer o véu como 
o véu que vela. A liberdade é o reino do destino que põe o desencobrimento em seu 
próprio caminho. 
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Portanto, o olhar que foi aqui empreendido ilumina, liberta e abre possibilidades, mas 

não as fecha; ele desvela e oculta na abertura humana. O esforço aqui empreendido procurou 

liberar o sertanejo para ele mesmo, num vislumbre de dar voz para o protagonista da história 

do sertão, a dizer, o sertanejo. 

 O intento de trazer a fala e a experiência própria dos sertanejos, fazendo-as ecoarem é 

um dos ganhos mais importantes dessa pesquisa, já que essas experiências podem subsidiar 

práticas, construção de políticas e pesquisas futuras. Desta maneira, ressalto aqui a relevância 

da aproximação fenomenológica realizada. 

Na voz dos entrevistados do Sítio Galinhas, tendo como eixo central a experiência da 

irregularidade da oferta de água, foi possível compreender que a seca deixa marca na vida dos 

sertanejos: para Francisco e Jacinto ela se abre na disposição do sofrimento, Ana e Sidnéia 

recordam com alegria suas idas à cacimba, enquanto que para João, a cicatriz do corpo num 

período de seca fala de sua interdição de sentido. 

A experiência de ter atravessado períodos longos de falta de água é indicada como 

fator de influência nos modos de Ana, Sidnéia e Jacinto se relacionarem com a água 

atualmente. Eles relatam diversas maneiras de economizá-la e a importância de o fazer. 

Contudo, não foram essas experiências por si só que levaram os sertanejos a esse novo modo 

de estar no mundo com a água. Nesse sentido, o humano precisa ser tocado pelo apelo 

viabilizado na disposição da angústia. 

O sertão desvelou inúmeras possibilidades de vida para Francisco, que exerceu 

diversas atividades de trabalho. Já João foi convocado ao engajamento social por melhores 

políticas públicas para a população, assim como Ana. As irmãs Ana e Sidnéia trouxeram o 

lúdico em suas atividades, descortinando o universo feminino em modos de ser-no-mundo-

com-os-outros, músicas e diversão num contexto de trabalho pesado na roça e afazeres 

domésticos. Jacinto fala da juventude como indiferente ao mundo sertanejo. 
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A religiosidade sertaneja foi desvelada como horizonte de sentido que guia as relações 

e abre significância de mundo no semiárido, perpassando a fala de todos. Os modos de se 

relacionar, de ser-com no sítio Galinhas, mostraram-se próximos e importantes na vida dos 

sertanejos. Eles também teceram falas acerca das mudanças climáticas que vêm ocorrendo na 

região, com a diminuição dos “bons invernos”. 

O espírito de nossa época, descrito por Heidegger como “A Era da Técnica”, tangencia 

o mundo sertanejo e foi discutido relacionado a três aspectos: o da compreensão de João e 

Jacinto a respeito das mudanças climáticas como consequência da ação humana de exploração 

e domínio; o das políticas públicas na região acerca da escassez de oferta de água, quando 

trouxemos o que João diz sobre mudanças paradigmáticas da perspectiva do “combate à 

seca”, para o da “convivência com o semiárido”; e, por fim, o do pensamento calculante e das 

relações de domínio e exploração presentes quando refletimos acerca da existência de 

relações de poder e exploração no semiárido, antes com a presença do coronelismo, agora 

com formas mais sutis de exploração. 

A questão de Francisco com a corporeidade foi desvelada através de seus 

questionamentos e dissabores com as doenças que sua idade avançada lhe trouxe; a marca no 

corpo de João o remete ao difícil período de seca enfrentado, enquanto Jacinto recorda com 

pesar sua infância nas filas das cacimbas para obter água. 

Os sertanejos escolhidos para participar dessa pesquisa tiveram, ao menos em algum 

momento de suas vidas, uma experiência de trabalho no campo, assim como ainda moram no 

semiárido nordestino. Essa escolha possibilitou questionarmos sobre o modo como o sertanejo 

habita o sertão. A essa inquietação, Francisco e João desvelaram uma relação de proximidade 

e intimidade com a terra, onde os sinais da natureza se abrem para eles como sinais de chuva. 

Francisco chega até a sonhar com a chuva, prevendo-a, fazendo anúncio de um mistério. Ana 

e Sidnéia também revelam uma familiaridade com a terra natal, seja nos modos de ser-no-
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mundo-com-os-outros, seja no resguardo das tradições. Jacinto, por outro lado, fala de um 

estranhamento com o semiárido, uma vontade de sair da região, o que o levou a tecer novos 

caminhos. 

Desta maneira, Jacinto traz em seu modo de habitação o desenraizamento sobre o qual 

Heidegger (1954/2012) discorre como decorrência de nossa época. Por outro lado, João e 

Francisco, principalmente, anunciam o vislumbre de uma antiga forma de habitar o mundo, 

mais enraizada e familiar. 

A forma tão poética de Francisco e João habitarem o sertão nos traz o vislumbre do 

que Heidegger (1955/2001, p. 25) afirma, quando diz que “a serenidade em relação às coisas e 

a abertura ao mistério dão-nos a perspectiva de um novo enraizamento. Que um dia poderá 

mesmo conseguir recordar, de uma nova forma, o velho enraizamento, que agora se 

desvanece rapidamente”. E assim a existência desses sertanejos nos toca, na possibilidade de 

um porvir futuro de enraizamento e familiaridade, tão longuínquos no nosso horizonte epocal 

atual. 

Todos os pontos até então colocados iluminam o mundo histórico e cultural sertanejo, 

com suas mazelas e possibilidades de vida, com as belezas e as agruras desse universo, 

abertos na temporalidade ekstática e na historicidade humana. Existe, ainda assim, a 

necessidade de realização de novas pesquisas no semiárido para trazer novas compreensões e 

novas contribuições, necessárias para a região ainda tão esquecida e negligenciada, conforme 

foi possível perceber através da revisão de literatura, principalmente na área da psicologia. 

Aproximamo-nos assim do desfecho desse estudo. Desfecho é aqui compreendido 

como encerramento de um processo, tal qual Pompéia & Sapienza (2004, p. 68) afirmam, 

“fecho e des-fecho, encerra e propõe”. Trago neste momento a força e o esforço de estudar a 

região semiárida a partir da proposta fenomenológico-existencial heideggeriana, ancorada 

numa noção de verdade que transgride a noção à qual estamos habitados no mundo atual. 
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O esforço de pensamento que medita sobre o mundo e as coisas é uma contraposição 

ao horizonte técnico no qual vivemos. Heidegger (1954/2012, p. 25) afirma: 

 

O originário só se mostra ao homem por último. Por isso, um esforço de pensamento, 
que visa a pensar mais originariamente o que se pensou na origem, não é a caturrice, 
sem sentido, de renovar o passado, mas a prontidão serena de espantar-se com o porvir 
do princípio. 

 

 
Encerro assim este estudo, abrindo o olhar e fazendo um convite a enxergarmos o 

semiárido a partir desses sertanejos e meditar a respeito da importância da água, desvelando 

experiências que vão além da seca e escassez, versando vida, sentidos e significados. Esse 

esforço de pensamento é o meu modo de prontidão serena no horizonte de um futuro que nos 

aproxime da origem, atualizando. Que este trabalho inaugure possibilidades de estudos na 

região. 
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8. Apêndices 
 
 
 
 

8.1. Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

Eu, __________________________________________ , depois de entender os riscos 

e benefícios que a pesquisa intitulada “O sertão é um mundo – uma aproximação 

fenomenológica dos modos de ser-no-mundo de sertanejos do semiárido nordestino”poderá 

trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio 

deste termo, a pesquisadora Maíra Leite Escórcio a realizar a gravação de minha entrevista 

sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identidade não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Maíra Leite Escórcio, e após esse período, serão 

destruídos e, 
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6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal ____/____/____ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
___________________________________________________ 
 
Assinatura e carimbo da pesquisadora responsável
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8.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

Esclarecimentos 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “O sertão é um mundo – uma 

aproximação fenomenológica dos modos de ser-no-mundo de sertanejos do semiárido 

nordestino”, que tem como pesquisador responsável Maíra Leite Escórcio. 

 

Esta pesquisa pretende compreender modos de ser-no-mundode sertanejos do 

semiárido nordestino no horizonte da irregularidade de oferta da água. O motivo que nos leva 

a fazer esta pesquisa é dar voz ao sertanejo a partir de sua própria experiência, já que o 

semiárido é local marcado por representações sociais de seca e pobreza. Também, a 

emergência do tema da convivência com o semiárido nordestino tem sido muito discutido na 

atualidade. 

 

Caso você decida participar, haverá um encontro individual com a pesquisadora, no 

qual você conversará sobre a experiência da seca, usando a entrevista como recurso. Caso 

você autorize, as conversas serão gravadas com o auxílio de um gravador de voz para facilitar 

a transcrição das falas e serão utilizadas somente para os fins dessa pesquisa. Para tanto, você 

precisará assinar uma autorização específica. 

 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada por mim ou por atendimento psicológico 
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oferecido pelo Serviço de Psicologia Aplicada, SEPA – clínica escola de psicologia da 

UFRN. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Maíra 

Leite Escórcio, no telefone: (84) 99890-3637 e email: maira.escorcio@gmail.com, ou para a 

orientadora da pesquisa Elza Maria do Socorro Dutra, no telefone: (84) 9924-4175 e email: 

elza_dutra@hotmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Maíra Leite Escórcio. 

 

*************************************************** 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “O sertão é um mundo – uma aproximação fenomenológica dos modos de ser-no-

mundo de sertanejos do semiárido nordestino” e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 
 

Natal ____/_____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do participante da pesquisa Impressão datiloscópica do participante
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Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo: “O sertão é um mundo – uma 

aproximação fenomenológica dos modos de ser-no-mundo de sertanejos do semiárido 

nordestino”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 
 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
 

Natal ___/____/_____ 
 
 
Assinatura do pesquisador responsável 
 


