
1 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

JOSENILDO DA SILVA LEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “SÔ DAQUI E SÔ DE LÁ, MAS MORO NA ESTRADA”: Um estudo de 

narrativas de vida que se constroem no curso da mobilidade no Agreste do 

Rio Grande do Norte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2017 



2 
 

JOSENILDO DA SILVA LEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SÔ DAQUI E SÔ DE LÁ, MAS MORO NA ESTRADA”: Um estudo de 

narrativas de vida que se constroem no curso da mobilidade no Agreste do 

Rio Grande do Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, como requisito parcial à obtenção do grau de 

mestre em Antropologia Social. 

Orientador: Prof. Dr. Jean Segata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2017 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

- CCHLA  

 

Lemos, Josenildo da Silva.  

   Sô daqui e sô de lá, mas moro na estrada: um estudo de 
narrativas de vida que se constroem no curso da mobilidade no 

Agreste do Rio Grande do Norte / Josenildo da Silva Lemos. - 

2017.  

   115f.: il.  

 

   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa 

de Pós-graduação em Antropologia Social.  
   Orientador: Prof. Dr. Jean Segata.  

 

 

   1. Antropologia urbana. 2. Políticas estatal. 3. Mobilidade. 

I. Segata, Jean. II. Título.  
 

RN/UF/BS-CCHLA                                  CDU 39(813.2) 

 

 

 

 

  



4 
 

“SÔ DAQUI E SÔ DE LÁ, MAS MORO NA ESTRADA”: Um estudo de 

narrativas de vida que se constroem no curso da mobilidade no Agreste do 

Rio Grande do Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOSENILDO DA SILVA LEMOS 

Natal, Aprovado em ___/___/___ 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profª. Drª. Julie Antoinette Cavignac 

(Presidente – PPGAS/UFRN) 

 

 

 

Prof. Dr. Jean Segata 

(Orientador) 

 

 

 

Profª. Drª. Elisete Schwade 

(Examinador Interno – PPGAS/UFRN) 

 

 

 

 

Prof. Dr. Edmundo Pereira 

(Examinador Externo – PPGAS/Museu Nacional/UFRJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao Mestre dos mestres e amante da criação, a 

força que me impulsiona cada dia. 

As pessoas em situação de mobilidade e a sua luta constante. A cada 

pessoa que sofreu ou sofre violações de toda sorte em virtude das 

diversas vulnerabilidades que compõe esta realidade, com a certeza de 

que juntos podemos inventar outros mundos possíveis.  

Àqueles que sempre acreditaram no acontecer que se faz a partir da 

luta do labor diário e da esperança conservada nas conquistas do dia 

a dia. 

A minha amada esposa Maria José e minha querida filha Maíra Pylar 

pelos sonhos compartilhados. 

A meus pais Pedro e Marluce. 

 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN pela estrutura, 

capacitação e oportunidades oferecidas ao aprimoramento de meus estudos. 

Ao meu inestimável professor, orientador e amigo Jean Segata. Por sua paciência, 

dedicação e motivadora paixão pela antropologia. Por sua escuta sensível, inesgotável 

disposição para o debate e por ter me ensinado sobre persistir em levar meus esforços ao limite 

e além deles. 

Aos demais professores do PPGAS / UFRN que colaboraram muitíssimo na minha 

formação.  

As professoras Elizete Schwade e Irene Alves de Paiva por seus aferimentos na 

qualificação, valiosas contribuições.  

A professora Julie Antoinette Cavignac, pela condução da banca de defesa. 

Ao Professor Edmundo Pereira e a Professora Elizete Schwade por participarem da 

defesa da dissertação e por suas argutas contribuições.  

A todos meus colegas de curso, na pessoa de Iara Silvino, pelo companheirismo e troca 

de aprendizagem. 

 A João Bento, Maria Lemos e Joilson Medeiros pelo, sempre, companheirismo, 

paciência e credibilidade dedicados na confidência de suas vidas para o enriquecimento deste 

trabalho.   

A todas as pessoas que tive o imenso prazer de conhecer nos grupos, movimentos, 

igrejas, espaços virtuais, etc., por ocasião da pesquisa realizada. Em especial a Genilson de 

Souza e sua esposa Eroiza Maria da Conceição Oliveira de Souza, que em compartilhamentos 

amigáveis me inspiraram o título deste trabalho. 

Ao amigo escritor e imortal Itamar de Souza, pelos compartilhamentos da experiência 

de pesquisador, pelos livros doados e incentivo ao trabalho.  

À minha família, meus pais Pedro e Marluce e irmã Joelma. Minhas sobrinhas, Jaciara 

e Jaciane, pessoas que mesmo de longe acompanharam de perto minha formação, minhas 

preocupações e angústias, que por muitas vezes me confortaram ao longo desta caminhada. 

À minha doce companheira Maria José que acompanhou cada momento da escrita, que 

me deu força nos momentos difíceis, celebrou cada conquista e tornou todo processo mais 

bonito e divertido.  



7 
 

A minha amável filha Maíra Pylar, que nos envolvimentos de sua infância 

pacientemente me compartilhou com livros, pessoas e um tanto de coisas, quando simplesmente 

deveria estar brincando com ela. 

As muitas pessoas que direta ou indiretamente fizeram parte desta trajetória, por vezes 

acompanhando intimamente cada momento de angústia, aqueles que leram e releram inúmeras 

vezes diversas versões deste trabalho, até aqueles que das maneiras mais singelas, colaboraram 

de alguma forma para o processo de escrita da dissertação. A todos e todas eu devo um muito 

obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMO: 

 

Muito já foi dito sobre a constituição histórica do fenômeno que hoje nos referimos por 

mobilidade, seja no contesto interno ou em proporções maiores, conectando pessoas com 

lugares vários mundo afora, o que torna a própria definição de mobilidade um tema de debates 

e controvérsias. A última década foi particularmente favorável ao reconhecimento da existência 

do processo que leva um contingente cada vez maior de pessoas a viver em situação de 

mobilidade, fruto de fenômenos universais de ordem econômica, ecológica e sociopolítica. 

Neste contexto são elaborados diversos esforços para possibilitar compreensão e/ou 

esclarecimentos sobre a população em situação de mobilidade enquanto sujeitos de direitos 

organizados em torno de suas próprias demandas. Tradicionalmente entendidos como inaptos 

para a organização política, passam a elaborar suas próprias reivindicações, de modo a obter 

reconhecimento como um segmento que necessita ser atendido segundo as especificidades deste 

modo de vida. A partir da pesquisa etnográfica iniciada em 2015, na cidade de Santo Antônio 

e Serrinha, cidades localizadas na Região denominada pelo IBGE de Agreste do RN, a proposta 

tem enfoque particular em eventos recentes e na memória de agentes envolvidos com o processo 

de mobilidade da população do Agreste do Rio Grande do Norte. Por fim, trata-se de indicar 

apontamentos sobre como a prática de viver em mobilidade, entendida por muito tempo como 

“processo migratório”, se transforma em objeto de políticas públicas estatal a partir da 

mobilização coletiva para o reconhecimento de suas especificidades. 

 

Palavras-chave: Mobilidade; Políticas estatal; Antropologia urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

RÉSUMÉ: 

 

Beaucoup a été dit à propos de l'évolution historique du phénomène qui aujourd'hui nous nous 

référons à la mobilité, que ce soit dans le différend domestique ou dans des proportions plus 

importantes, relier les gens avec des endroits nombreux dans le monde, ce qui rend la définition 

de la mobilité un sujet de débat et de controverse. La dernière décennie a été particulièrement 

favorable à la reconnaissance de l'existence du processus qui conduit un nombre croissant de 

personnes vivant dans une situation de mobilité, le résultat de phénomènes universels des droits 

économiques, écologiques et socio-politique. Dans ce contexte, il est fait divers efforts pour 

permettre la compréhension et / ou une clarification de la population en situation de mobilité 

comme sujets de droits organisés autour de leurs propres exigences. Traditionnellement 

considérée comme impropre à l'organisation politique, commencer à développer leurs propres 

exigences, afin d'obtenir la reconnaissance comme un segment qui doit être répondu en fonction 

des spécificités de ce mode de vie. De la recherche ethnographique qui a commencé en 2015 

dans la ville de Santo Antônio et Serrinha, villes situées dans la région appelée par l'IBGE RN 

Agreste, la proposition a un accent particulier sur les événements récents et les agents de 

mémoire impliqués dans le processus de mobilité de la population de Rio Grande do Norte 

Agreste. Enfin, il est indiqué des notes sur la pratique de la vie à la mobilité, compris tant que 

«processus de migration», devient l'objet de la politique publique de l'État de la mobilisation 

collective pour la reconnaissance de leurs spécificités. 

 

Mots-clés: Mobilité; les politiques de l'État; anthropologie urbaine. 
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Introdução 
 

Em uma noite de sexta feira na estrada que liga Natal a Santo Antônio – ou em qualquer 

outra estrada que ligue a Capital com as cidades do Agreste do Rio Grande do Norte – RN, é 

possível verificar o fluxo de carros em deslocamento, não o mesmo fluxo dos demais dias da 

semana, intensificam-se o movimento de dezenas de pessoas em situação de mobilidade interna, 

que encontram em seu dia-a-dia eixos de mobilidade que permitem estar em constante 

movimento sem deixar o lócus de sua moradia. Enquanto uma parte da população vivem nas 

pequenas cidades sem muita preocupação com deslocamentos, e outros residem nas 

comunidades rurais, numa vivencia serena e pouco preocupados com os horários, guiando-se 

pela luz do sol. Expressiva quantidade de pessoas se deslocam da capital com o objetivo de 

dormir em suas casas ou restabelecer as forças para iniciar uma nova semana. Pessoas que 

trabalham em Natal, tem apartamento na capital, mais mantem suas casas em cidades pequenas 

pelo Agreste afora. Se questionados onde moram, respondem de imediato e sem titubear: “moro 

aqui e lá, mais sou daqui.”  

As estradas guardam um fluxo próprio, dinâmica e rotina diferenciadas, repleta de 

especificidades ainda pouco conhecidas. Percebe-se estarmos diante da concretude da casa 

enquanto “canto do mundo” que em Bachelard (1978) é nosso “primeiro universo”. 

Diz o filósofo da poética do espaço: 

 

...Todo espaço verdadeiramente habitado traz a essência da noção de casa. 

Veremos, no decorrer de nossa obra, como a imaginação trabalha nesse 

sentido quando o ser encontrou o menor abrigo: veremos a imaginação 

construir “paredes” com sombras impalpáveis, reconfortar-se com ilusões de 

proteção ou, inversamente, tremer atrás de um grande muro, duvidar das mais 

sólidas muralhas. Em suma, na mais interminável dialética, o ser abrigado 

sensibiliza os limites de seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua 

virtualidade, através do pensamento e dos sonhos. (Bachelard, 1978, p.200). 

 

Vemos, com isso, que a casa é um dos maiores poderes que permitem interligar os 

pensamentos, lembranças, os sonhos do homem e os devaneios. A casa é vista, segundo 

Bachelard, como o grande berço, o aconchego e proteção, desde o nascimento do homem; é o 

paraíso material. As lembranças da casa estão guardadas na memória, no inconsciente e 

acompanha-nos durante toda a vida e, sempre voltamo-nos a elas nos devaneios. 
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Nossa imaginação trabalha a imagem dos espaços, processando os valores de abrigo e 

aposento à casa da infância. Nos poemas, essas imagens são relembradas a partir da leitura, 

retornando-se a uma antiga morada. É como se revivêssemos a casa natal, fisicamente inscrita 

em nós, ou seja, como se a infância permanecesse viva. Será a topo-análise a encarregada de 

estudar a manifestação dos lugares físicos de nossa vida íntima na consciência e nas lembranças. 

Numa comunidade qualquer um homem da água ao jumento, põe as galinhas no 

chiqueiro, e numa musicalidade melodiosa chama o gado em aboio para prender-lhes no curral, 

que em grande parte das residências fica no entorno do “terreiro” e/ou quintal, impregnando o 

espaço com o cheiro do rebanho.  

Passando a última revista sobre o entorno da pequena propriedade, fecha as portas da 

casa, monta-se em uma moto e sai apressadamente em busca da cidade mais próxima, Serrinha 

ou Santo Antônio, mais poderia ser qualquer outra cidade da Região Agreste, por que torna-se 

muito frequente também está dinâmica de deslocamento. É lá na cidade que se encontra os 

demais membros da família que esperam ansiosamente para o jantar, e depois uma cama que 

reclama o calor e o restabelecimento das forças, tão salutar ao alvorecer do dia seguinte, quando 

no romper das primeiras horas da madrugada já terá que se pôr em curso no caminho de volta, 

de tal maneira que a noite tem curtas horas quando se vive no curso de um movimento.  

Tanto os que se movem da Capital para as cidades da Região Agreste, quanto aqueles 

que se mobilizam dentro do espaço do município entre zona rural e cidade, ambos constituem 

as configurações presentes no contesto da mobilidade interna no Agreste do RN e para 

compreender tal dinâmica é necessário ir ao encontro dos agentes da mobilidade¹, ouvi-los, 

segui-los e se deixar conduzir por novos caminhos, viajar junto. Perceber que na região temos 

pessoas que leem suas histórias não em livros, mas leem seu mundo por um universo de outros 

saberes. Estamos diante de saberes que nos confrontam e que por vezes me fez perceber-se 

analfabeto. Homens e mulheres que tem em suas trajetórias um curso de experiências 

vivenciadas que norteiam sua própria existência humana. A vereda é construída a medida que 

muitos passam pelo caminho machucando o pasto, porém o caminho já não é mais o mesmo, 

porque o pasto se restabeleceu e os caminhantes tomaram outros rumos. (Grifo nosso). 

Estas observações aqui narradas rapidamente ilustram as preocupações sobre as quais 

diversos elementos da vida em mobilidade orbitam. O fato observado é que não podemos pensar 

a mobilidade sem estabelecer as diversas escalas de seu processo. Inevitavelmente estamos 

diante de configurações de mobilidades internas que nos obrigam a repensar os processos de 

deslocamentos de pessoas, numa dinâmica estruturada por eixos de mobilidade que tem sua 
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complexidade nas próprias particularidades deste modo de vida e seus fatores, que nos faz 

verificar quão importante mergulhar numa busca por compreender como se dar esta dinâmica 

na leitura estabelecida pelos seus próprios agentes.  

O esforço deste trabalho trata do acompanhamento de processos de mobilidade da 

população do Agreste do RN e suas demandas frente às especificidades da própria situação de 

mobilidade e das dificuldades que ela apresenta para mobilização dos sujeitos pela conquista e 

efetivação de seus direitos. Frente a existência de pessoas em situação de mobilidade, as 

particularidades do seu modo de vida e a organização de uma pauta de reivindicações própria, 

existe uma complexa trajetória sobre a qual acredito ser possível sugerir algumas pistas, ou no 

mínimo, oferecer mais informações a partir da experiência etnográfica realizada nos últimos 2 

anos na cidade de Santo Antônio e Serrinha. 

 

Definindo um tema. 

Um dos desafios mais corriqueiros enfrentados pelos pesquisadores que elegem como 

tema a mobilidade é sua própria definição. O que é a mobilidade? Quem são as pessoas que a 

compõe? Quais são suas características e quais os limites que encerram o conceito e o 

transforma em qualquer outra coisa? 

É importante antes de abordar estas questões lembrar que etimologicamente a palavra 

mobilidade é originaria do latim MOBILIS, “o que pode ser movido, deslocado”, e de 

MOVERE, “deslocar, colocar em movimento”. (Comba, 1985). Desta forma seria prudente 

admitir que o termo mobilidade é usado para justificar vários movimentos e/ou deslocamentos. 

Desde objetos, elementos da natureza e estruturas sociais, e o que mais nos importa neste 

trabalho, é a capacidade que pessoas tem de permanecer num fluxo continuo, movendo-se de 

um espaço a outro, fato que sempre aconteceu na história dos humanos, inclusive nos 

primórdios da humanidade, sendo conhecido por todos relatos de historiadores, arqueólogos e 

antropólogos em suas pesquisas mundo afora. Porém estamos diante de novas configurações 

que torna ainda mais complexo o estudo da mobilidade na atualidade, por trazer elementos 

novos, principalmente quando tratamos de mobilidade interna de pessoas. 

Se por um lado as pessoas mantêm-se num continuo deslocamento que perpassa 

fronteiras municipais e regionais, por outro lado existem uma tendência observável de 

constituição de um lócus de deslocamento que de alguma maneira rompem com as 

configurações tradicionais.  
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É fato que o processo de mobilidade existe, assim como é claro que estamos diante de 

algo novo que não se adequa as explicações hegemônicas, quanto a compreensão sobre 

migração e/ou mobilidade de pessoas, compreendido principalmente pelo campo da geografia 

e da estatística. Estamos diante de novas formas de vivencias do e no deslocamento 

empreendido por pessoas dentro de um lócus determinado, e só será possível identificar 

caminhos de observações, se tivermos a capacidade de seguir pessoas neste processo, ouvindo 

suas explicações para as experimentações cotidianas em seus cursos de deslocamento. Sendo 

capazes de com eles rememorar fatos e acontecimentos biográficos, e aqui creio ser importante 

observar com Daniel Bertaux (2010) que a narrativa de vida fala de realidades exteriores ao 

sujeito e que o faz sob forma narrativa, de maneira que a distinguem das produções discursivas 

recolhidas por outros tipos de entrevistas. Em minha caminhada de pesquisador, aprendi com a 

prática e com meus orientadores que a paciência é fundamental no trabalho de campo, no relato 

de vida narrado tal como a pessoa vivenciou. O pesquisador não confirma a autenticidade dos 

fatos, pois o importante é o ponto de vista de quem está narrando, mais é necessário ir junto, 

caminhar junto, conhecer, ver, sentir, compreender e estar disposto sempre a refazer.   

Estamos diante de uma compreensão de mobilidade que dialoga, de alguma maneira 

com o pensamento de Marc Augé (2010), mas não me ignore, se em algum momento divergi, 

é que no campo da pesquisa tenho habito de em alguns casos ser indisciplinado, e não atestar 

discipulado com nenhum autor. Mas no momento creio ser valioso a compreensão de Augé, 

quando trata sobre “uma antropologia da mobilidade”, a antropologia dos mundos 

contemporâneos, de culturas e sociedades cada vez mais postas em contato nas condições 

específicas do que denomina “sobremodernidade”. Estamos diante de uma compreensão de 

mobilidade que se define pela noção de fronteira, ou seja, só existe mobilidade porquê as 

pessoas constroem anteriormente as fronteiras, e o rompimento destas fronteiras constroem a 

mobilidade. É sempre importante compreender que quando trato de fronteira, estou pensando 

com Lévi-Strauss, sobre fronteira enquanto significação de mundo, de universo, de sentido para 

a vida, e não simplesmente um espaço recorte determinado pelo IBGE- (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). Desta maneira comungo com a ideia de que nossa história está cada 

vez mais atestando ser desnecessário a divisão do espaço, do mundo e/ou do que se vive, para 

compreendê-los. 

O mundo “sobremoderno” apresentado por Augé, que estar submisso à tríplice 

aceleração dos conhecimentos, das tecnologias e do mercado, age como um novo leviatã que 
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combate em alguns momentos o leviatã da compreensão de Thomas Hobbes, e em outros 

momentos se alia a ele fortalecendo o peso do contrato social.  

Hobbes alega serem os humanos egoístas por natureza. Com essa natureza tenderiam a 

guerrear entre si, todos contra todos (Bellum omnia omnes). Assim, para não exterminarmo-

nos uns aos outros será necessário um contrato social que estabeleça a paz, a qual levará os 

homens a abdicarem da guerra contra outros homens. Mas, egoístas que são, necessitam de um 

soberano (Leviatã) que puna aqueles que não obedecem ao contrato social. (Hobbes,2006). 

Marc Augé em Não-Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade, 

coloca a questão da antropologia da contemporaneidade. 

A supermodernidade é caracterizada pelas figuras de excesso: superabundância factual, 

superabundância espacial e individualização das referências, correspondendo a transformações 

das categorias de tempo, espaço e indivíduo. A renovação da categoria tempo se concretiza no 

aceleramento da história através do excesso de informações e da interdependência do “sistema 

mundo”, criando a necessidade de dar sentido ao presente – diferentemente da perspectiva pós-

moderna sobre a perda da inteligibilidade da história em função da derrocada da idéia de 

progresso. O excesso de espaço, paradoxalmente, constitui-se pelo encolhimento do mundo, 

que provoca alteração da escala em termos planetários através da concentração urbana, 

migrações populacionais e produção de não-lugares – aeroportos, vias expressas, salas de 

espera, centros comerciais, estações de metrô, campos de refugiados, supermercados, etc., por 

onde circulam pessoas e bens. O indivíduo que se crê o centro do mundo, tornando-se referência 

para interpretar as informações que lhe chegam, constitui-se a terceira figura de excesso. O 

processo amplo de singularização de pessoas, lugares, bens e pertencimentos faz o contraponto 

com um processo de relacionamento tal qual o da mundialização da cultura. (Augé, 2010). 

As contribuições teóricas acima colocadas nos ajudam a compreender que o campo de 

pesquisa onde empreendo minha etnografia, embora distante de grandes centros urbanos, ele 

também está implicado no contexto global, sendo necessário considerar o global para melhor 

visualizar o local. Mais em nenhum momento significa dizer, ou querer afirmar, ser regrar geral 

supor que o global determina o local. Embora implicado neste universo de globalidades, o local 

ainda constitui particularidades que singulariza e complexifica ainda mais a temática da 

mobilidade. (Grifo nosso). 

 É a partir da mobilidade frente à diversidade de momentos e espaços, e a primeira pista 

era que a “questão pessoas em situação de mobilidade” é composta por todos estes fatores e 

agentes - e provavelmente tantos outros que me escapam ao conhecimento. Estive diante de 
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encontros e ações que possibilitaram o contato com diversos atores, tanto com pessoas que 

vivem em mobilidade, como pessoas que estiveram em mobilidade, eu mesmo tenho um 

histórico de vida marcado pela mobilidade e me considero um agente da mobilidade. 

Mesmo considerando o aspecto plural do campo e fazendo o esforço de ocupar a maior 

quantidade de espaços possíveis, este trabalho versa apenas tangencialmente sobre esta 

diversidade. Seu verdadeiro interesse está nas experiências da população em mobilidade na 

atualidade e sua condição enquanto sujeitos de direito, agentes políticos que se puseram frente 

o desafio de se mobilizar segundo as particularidades de seu modo de vida. 

 

O começo do trabalho de campo. 

O começo de minhas inquietações com a temática da mobilidade se dá no ano de 1999, 

quando deixei a casa de meus pais localizada em Pendências, comunidade rural do Município 

de Serrinha - RN, para ir morar na Casa do Estudante em Natal, capital do Estado, com o 

objetivo de logra posições significantes nos estudos, e desde então me encontrei num constante 

movimento de idas e vindas que trouxeram dificuldades, conquistas e realizações, mais acima 

de tudo muitos questionamentos que se elaboraram no curso da caminhada e que me colocaram 

diante de autores que tratavam desta temática, em vários campos: geografia, sociologia, 

filosofia, estatística e na antropologia.  

Livros e mais livros lidos na tentativa de obtenção de respostas que jamais foram 

respondidas. E por esta razão talvez, eu mesmo busquei construir minhas respostas, por outras 

vias. Principalmente buscando seguir e ouvir pessoas que como eu também vivenciaram ou 

vivenciam o curso da mobilidade. Obviamente, ninguém consegue construir uma ponte sem 

base, e foi por meio deste caminho de relações, que tive a oportunidade de conhecer autores, 

estudiosos, colegas da academia, professores e orientadores que se dispuseram a ser 

generosamente as bases desta ponte que pretendia construir. 

As oportunidades sempre trouxeram-me pessoas que puseram sangue e vida em tudo 

que faço.  E em 2006 ao ser aprovado no vestibular para cursar licenciatura em ciências sociais 

na UFRN, fiz do curso uma oportunidade para afinar-se com a temática da migração, e na 

oportunidade, realizei uma pesquisa sobre as subjetividades dos migrantes no Agreste Potiguar, 

sobe orientação do Prof. Dr. Edmilson Lopes, que abraçou comigo este desafio. Não se dando 

por convencido, e longe do esgotamento do campo de pesquisa, quis adentra em águas mais 

profundas. E em 2014, visualizei esta oportunidade por meio do ingresso no mestrado em 

Antropologia Social na UFRN. 
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Sobe a orientação do Prof. Dr. Jean Segata, tive a oportunidade de amadurecer e definir 

e/ou redefinir questionamentos, pontos de relevância e estratégias para a pesquisa, e sobre sua 

batuta fui a campo mais uma vez. Porém agora tudo se configura diferentemente, o foco é a 

mobilidade, outros agentes. Outros pontos de observações se agrupam a maturação das ideias, 

fruto do contato com autores e conhecimentos novos. Um fator determinante para as mudanças, 

foi a percepção de que ao longo dos estudos sempre estive preocupado com as respostas, e não 

conseguia enxergar que mais importante do que as respostas para a dinâmica da mobilidade, é 

fundamental compreender a importância da dinâmica em si. Mais importante do que as razões 

que levam pessoas a viverem em situação de mobilidade, é compreender o que se produz desta 

situação. Como é viver em outro lugar. Como as pessoas vivenciam isso.  

Na oportunidade de cursar o mestrado, resolvi que seria interessante desdobrar esta 

pesquisa abrangendo todo o Agreste do RN, dando uma dimensão maior ao campo de 

observação e coleta de informações. Santo Antônio e Serrinha seriam o espaço lócus do recorte 

da pesquisa para assim poder aproveitar da oportunidade para dar sequência a um trabalho antes 

iniciado, embora agora com direção bem diferente. Associado a esta causa, tiveram outras, que 

obviamente implicam as subjetivações, motivações e envolvimento meu em relação ao campo 

de pesquisa. Sem que com isso eu venha a temer que por ventura alguém possa gerar juízo de 

valor sobre a cientificidade de meu trabalho. 

Teóricos e pesquisadores variados, entre eles Bourdieu e Gilberto Velho, fizeram 

etnografia em espaços familiar e nem por isso deixaram de ter êxito em seus trabalhos. Prefiro 

compreender que a tradicional premissa das ciências sociais de que é necessário uma distância 

mínima que garanta ao investigador condições de objetividade em seu trabalho, se dá mais pela 

maturidade acadêmica, gerada pela experiência e contato com autores e campos de pesquisa, 

do que pelo distanciamento físico do campo de pesquisa em si. Importa-nos entrar na dinâmica 

de Da Matta, transformando o “exótico em familiar e o familiar em exótico” (Da Matta, 1981).    

No começo desta empreitada, tive a oportunidade de conhecer e selecionar algumas 

pessoas no campo de pesquisa, que vivenciaram ou vivenciam o processo da mobilidade em 

suas vidas, e antes que o campo se tornasse mais sistemático, comecei a ser apresentado a uma 

série deles. Procurei instituições e pessoas que tinham conexões, e que poderiam me ajudar na 

escolha dos interlocutores, foi quando me vi cercado de uma pluralidade de fatos, histórias e 

caminhos. Ao perceber está pluralidade, fui tomado por uma grande preocupação. Parecia que 

as relações extrapolavam em muito minha capacidade de etnografar uma rede tão abrangente. 

Foi a partir destes contatos iniciais com a população de Serrinha e Santo Antônio e de outras 
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localidades do Agreste e mesmo de outros lugares do país, seja por vias presenciais por meio 

de conversa, ou mediante as redes sociais: Facebook, Whatsapp, e e-mail, que pude perceber a 

existência de uma diversidade de agentes mais ou menos articulados em torno de um processo 

chamado mobilidade, pessoas que nem se conhecem, ou sequer cruzaram caminhos no dia-a-

dia, mais que tem em suas vidas a marca da mobilidade como experiência que os articulam 

dentro de um mesmo eixo.  

Trata-se de um complexo de ações, discursos e concepções entrecruzadas, geradora de 

discursividades múltiplas, por vezes conflitantes e que competem entre si pelas versões dos 

fatos, leituras e entendimentos da realidade. Foi nesta descoberta que percebi ser necessário 

focar na trajetória de vida de um número reduzido de pessoas para poder dar conta, em um curto 

espaço de tempo de uma demanda tão ampla de relatos. Cuidadosamente selecionei uma pessoa 

do sexo masculino, o senhor João Bento e uma do sexo feminino, a Senhora Maria Lemos, 

ambos com idades superiores a 70 anos para ter maior possibilidade de análise das trajetórias, 

só que percebi que seria importante ter um jovem, que servisse de contra ponto colocando em 

sena a atualidade, foi quando agreguei o jovem Joilson Medeiros com idade inferior a 40 anos 

e com um histórico de vida atraente a minha pesquisa. A etnografia decorre fundamentalmente 

da inserção nestes espaços e em seus desdobramentos, consequentemente, com a possibilidade 

de envolvimento que está inserção favoreceu. No primeiro capítulo desta obra retomarei o 

processo de escolha dos interlocutores desta pesquisa assim como buscarei clarificar um pouco 

mais a compreensão estabelecida neste trabalho sobre a mobilidade no contexto interno. 

 

“Quem sou eu” 

A relação que estabeleci ao longo do trabalho de campo com as pessoas interlocutores 

de minha pesquisa é um dos pontos que precisa ser esclarecido. A começar por João Bento, que 

sistematicamente esteve disposto a me receber em sua casa, sempre que fosse necessário. 

Obviamente no início enfrentei uma série de dificuldades, além dos acidentes próprios de um 

pesquisador que não dispõe de recursos financeiros para sua pesquisa, como a dificuldade de 

conseguir um celular que tivesse possibilidade de filmar e gravar as entrevistas, arranjar 

dinheiro para gasolina, etc. Outros problemas foram surgindo nos primeiros contatos. João 

Bento entre os três interlocutores, foi o que mais parecia desconfiado. Seu olhar, suas atitudes, 

denunciavam no primeiro momento, uma tal desconfiança, que foi preciso agendar por três 

vezes a visita, para somente na terceira vez obter êxito no encontro. 
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 Embora estivesse me esperando, parecia sempre desconfiado de minhas intenções, 

mesmo eu tendo desde o início, tentado ser o mais claro possível com relação aos objetivos de 

minha ida até sua casa. Foram necessário mais duas visitas para que o gelo fosse quebrado e se 

estabelecesse uma relação de confiança mutua.  

A preferência dos encontros aos sábados, gerou algumas dificuldades. Na cidade de 

Santo Antônio, onde João Bento reside, tem uma feira no sábado pela manhã, justamente nos 

horários de nossos encontros e o barulho vindo da rua, dos carros de sons fazendo propaganda 

e das pessoas passando conversando, atrapalhava um pouco as gravações e nosso diálogo. Tudo 

isso era superado pelo aconchego da sombra de uma mangueira que tem no quintal de sua casa, 

local onde discorria em conversas e relatos de sua vida. Esse processo possibilitou, 

paulatinamente, um aguçamento da intimidade e da abertura para conversar sobre assuntos que 

nem sempre são amplamente divulgados, ao mesmo tempo, este processo resultou na 

necessidade de certo comprometimento do pesquisador frente a questão, transformando o que 

poderia ser somente uma presença passageira no momento da pesquisa, em alguma outra coisa 

a mais. Principalmente quando, por vezes João Bento narrava fatos e acontecimentos e em 

seguida confidenciava ser necessário manter sigilo sobre o assunto.  

Com Maria Lemos, não foi diferente, sempre que eu tentava marcar um encontro, ela 

saia com uma desculpa qualquer para impedir que eu fosse até sua residência. Minha insistência 

acabou por vence-la e na primeira oportunidade que tive procurei deixar claro meu objetivo 

com aquelas visitas que se tornariam sistemáticas, inicialmente toda quinta-feira, mudando por 

pedido dela para as terças-feiras. O que de alguma forma favoreceu nossos encontros, tornando-

os mais proveitosos.  

Lá também enfrentei problemas com o material de gravação, chegando a perder parte 

importante de uma conversa por defeito no aparelho. Outro fato, foi um dia que como de 

costume sentamos debaixo de um umbuzeiro que fica no quintal da casa para retomar nossa 

conversa e neste dia caiu uma chuvarada que acabou atrapalhando nosso encontro, sendo adiado 

para a semana seguinte.  

Com Joilson Medeiros tive o desafio de encontrar um horário que lhe favorecesse, e 

como ele só podia na sexta à noite, dia em que eu estava trabalhando em sala de aulas, resolvi 

faltar ao trabalho para poder se encontrar com ele. Foi uma decisão difícil pois poderia acarretar 

faltas e descontos em meu salário, mais achei que esta seria a única maneira de conseguir ouvir 

um sim da boca do interlocutor. E de fato tudo deu certo. 



21 
 

São desafios que todo pesquisador em algum momento acaba por enfrentar, isso fora as 

sensações e frustações da vida cotidiana que de alguma maneira também interferem diretamente 

em nosso trabalho. Tem dias que tudo parece cinza e as cores desaparecem, nos sentimos 

abandonados em um barco a velas em mar profundo e para qualquer lado que olhamos só 

enxergamos o infinito e um remo. Nestes termos, além do apoio encontrado em meu orientador 

busquei caminhar segundo a afirmação de Bertaux: 

 

Tenha confiança em você próprio. Coletar uma narrativa de vida mais 

desenvolvida não demanda esforços sobre-humanos. Se você tem diante de si 

alguém com vontade de falar, se você deseja escutá-lo e sabe manifestar esse 

interesse, o essencial já está feito. A experiência de campo o ajudará, aliás, a 

melhorar progressivamente suas capacidades de entrevistador; é através dela 

que você aprende a escutar bem, a indagar, a ouvir e compreender, no ato, as 

palavras do outro, a disciplinar seus impulsos (muito importante!), a formular 

as boas perguntas no momento certo. (Bertaux, 2010, p.73).  

   

 Por consequência o efeito particular desta entrada em campo era que eu podia tentar 

compreender as ideias dos livros e teóricos sobre o assunto da mobilidade, ao mesmo tempo 

em que tinha acesso às opiniões das pessoas em situação de mobilidade de maneira clara, e isso 

me obrigou de imediato a se desprender, de alguma forma, de minha condição de sujeito da 

mobilidade no processo. Subi a serra e depois do esforço da escalada, tentei ver de longe para 

enxerga melhor o que de perto não é possível ver. Fiz uma reflexão sobre “quem sou eu” nesta 

pesquisa e procurei meu lugar, em um ponto que podesse ver o mais amplamente possível, para 

poder verificar as minucias dos detalhes múltiplos da jornada da mobilidade.  Com o passar dos 

dias percebi que parece não existir muitas formas de sair ileso de um processo de pesquisa 

etnográfica, como exposto por João Pacheco de Oliveira (2009), cada vez mais estamos 

distantes de ter uma carta de navegação para a pesquisa, pelo contrário, como afirma-se: “Ser 

afetado supõe, todavia, que se assume o risco de ver seu próprio projeto de conhecimento se 

desfazer. Pois, se o projeto de conhecimento for onipresente, não acontece nada. Mas se 

acontece alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se perde em meio a uma aventura, 

então uma etnografia é possível.” (Favert-Saada, 2005, p.160). 
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Apresentação dos capítulos 

A proposta deste trabalho é possibilitar a construção de um caminho, numa busca por 

uma compreensão de fatos recentes que constitui a vivencia de pessoas no processo da 

mobilidade, sendo eles também sujeitos de direitos e agentes sociais. Para tanto, focalizei meus 

esforços principalmente nas experiências de pessoas que tem em suas trajetórias relatos e/ou 

narrativas focados em situações especificas que se conformam de alguma maneira a situações 

de várias pessoas no mesmo lócus. 

Com este objetivo, o caminho seguido passa por assuntos distintos, que não tem por 

pretensão esgotar as particularidades de cada um deles, ao contrário, a idéia é oferecer um 

panorama amplo de situações que podem auxiliar a um entendimento processual na leitura do 

contexto contemporâneo. Partindo das discursividades dos interlocutores da pesquisa e 

promovendo uma articulação analítica da literatura existente sobre a questão da mobilidade, 

sem a pretensão de esgotamento da temática estudada, busco romper com os formatos 

finalísticos de elaboração textual fugindo de esquemas sobrepostos na distribuição dos capítulos 

na produção desta pesquisa. Atento que é, o leitor perceberá uma ruptura proposital, quando no 

ultimo capítulo trato da temática da sazonalidade deixando que o leitor formalize suas 

conclusões sobre o curso da mobilidade que não conhece um fim ultimo e que aqui entendo ser 

multiforme e continuo.  No primeiro capítulo busco fazer uma apresentação do contexto de 

inserção científica no qual me considero aspirante, postulando um fazer antropológico 

descentrado de mim mesmo, indo sempre em busca do outro. Buscando através deste exercício 

enxerga neste outro os vários mundos possíveis. Neste capítulo também retomo com mais 

detalhes o contesto da mobilidade interna dentro da qual a pesquisa se insere, detalho alguns 

pontos que considero relevantes para gerar uma melhor compreensão de minha intenção com 

esta pesquisa e finalizo apresentando uma breve biografia dos interlocutores deste trabalho.  As 

situações trabalhadas no segundo capítulo dizem respeito a entrada das pessoas no processo de 

mobilidade. Ao longo do trabalho de campo - desde a pesquisa realizada anteriormente – as 

narrativas sobre a entrada no processo da mobilidade apresentam-se como especialmente 

problemáticas na reflexão feita pelos interlocutores sobre si mesmos, suas condições, desafios, 

sonhos e perspectivas.  

É importante compreender que o fundamento deste capítulo é apresentar que o adentrar 

na mobilidade está diretamente ligado com a compreensão estabelecida sobre fronteiras. Esta 

lógica de compreensão sobre o processo de adentrar a mobilidade a partir dos próprios 

interlocutores, se constituem pelo esforço de apresentar a compreensão que fazem sobre os 
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processos que viveram e/ou vivem e não simplesmente querer explicar os motivos que levam 

as pessoas a entra no contexto da mobilidade. 

Deste modo, o cerne do argumento é a tentativa de demonstrar que a composição de 

uma série de fatores que levam à mobilidade (os processos de ruptura) produzem o rompimento 

estrutural das relações vigentes, principalmente no espaço da família. A pessoa nesta situação 

é impelida a criar alternativas de vida, entrar em outra dinâmica de relações. Convidada a pôr-

se em curso numa dinâmica de movimento continuo. 

Portanto, no terceiro capítulo, trato de algumas das categorias que inscrevem as pessoas 

em situação de mobilidade em algo que lhes é específico. Utilizando o conceito de sociabilidade 

para pensar a mobilidade a partir da problematização deste conceito em Maffesoli (1984; 2000) 

elencando alguns aspectos popularmente atribuídos à pessoas em situação de mobilidade. 

Relaciono este conceito com as contribuições teóricas de Da Matta (1991) em sua dicotomia 

proposta em – a casa e a rua, elencando alguns dos aspectos popularmente atribuídos ao 

processo de mobilidade. Um exemplo disso são as transições entre estruturas de dominação, 

tópico em que trago autores como Afrânio Raul Garcia Júnior, entre outros que auxiliará no 

debate e compreensão das novas configurações e/ou reconfigurações das estruturas de 

dominação e a inconstância e ambiguidade que aqui se pretende abordar a partir dos aspectos 

etnográficos, nos desafiando a compreensão do conjunto de experiências e condutas geradoras 

de especificidades. E são as especificidades que marcam esta forma de relação que se contrapõe 

à vida dos domiciliados estabelecido como regra hegemônica, aspecto não compreendido pela 

“sociedade” e que inspira à luta por direitos fundamentais que objetiva contemplar as 

especificidades desta realidade. 

No último tópico deste capítulo trato da construção de uma figura ilustrativa que 

objetiva abstrair a racionalização do lócus da mobilidade e seu funcionamento com base nas 

observações etnográficas e no relato dos interlocutores de minha pesquisa. 

Entender a maneira como as pessoas organizam suas trajetórias levando-as a se 

reconhecer enquanto pessoa que vivencia a mobilidade e admitir as especificidades deste modo 

de vida como algo sui generis, que organiza experiências e uma gramática própria, nos 

possibilita traçar uma breve história sobre o processo de mobilidade no Agreste do RN e desta 

maneira protagonizar o exercício de direitos que implica o dia a dia dos agentes da mobilidade. 

 No quarto capítulo trabalho alguns aspectos que vem estabelecendo as pessoas no 

contexto da mobilidade como agentes políticos interessados e mobilizados em torno de seus 

próprios desafios, pautas e demandas. Mesmo não sendo possível desconsiderar o vínculo entre 
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os acontecimentos locais e os processos nacionais, este esforço diz respeito ao interesse 

particular em levantar pistas sobre como esta trajetória se deu em Serrinha e Santo Antônio, 

com enfoque particular nos acontecimentos mais recentes. Obtidos a partir das memórias dos 

interlocutores da pesquisa. As variações sazonais, e aqui procurarei dialogar com Marcel - 

Mauss, buscando compreender as singularidades, próprias do processo da mobilidade no 

Agreste do RN, a convivência com a ideia de seca, o tempo chuvoso, os caminhos de observação 

dos tempos e da natureza, na tentativa de prever tempos melhores para o agresteiro².  

Neste capítulo também farei uso de fotografias para comparar com precisão as 

modificações do senário local desde o início da pesquisa até seu termino, buscando clarificar 

quanto fortemente a região está condicionada as mudanças do tempo, e poder gerar uma 

aproximação entre os relatos dos interlocutores com a observação imagética, compreendendo 

que as fotografias são testemunhas exclusivas, que, por isso mesmo, não podem ser desprezadas 

pela antropologia. (Grifo nosso). 

  Concluo o capítulo buscando versar sobre a constituição histórica do fenômeno que 

hoje nos referimos por mobilidade de pessoas no Agreste do RN. Como salientado 

anteriormente, sua própria definição é tema de debates e controvérsias. No entanto, pensar 

particularmente em sua constituição política, abre a possibilidade de um recorte temático. A 

preocupação neste capítulo é levantar questões sobre como práticas historicamente 

naturalizadas passam, aos poucos, a se tornar objeto de políticas públicas. 
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1. Capítulo I – Antropologia na carne e no sangue 

O desafio está posto, caminhos vários é possível nas escolhas metodológicas, mais 

apenas um me impulsiona e fascina neste momento. Fazer ciência partindo da perspectiva 

etnossociológica que objetiva estudar um fragmento particular da realidade sócio histórica, 

através de narrativas de vida. Seguindo caminhos de uma antropologia na carne e no sangue, 

acima de tudo buscar formas de compreensão do complexo mundo das pessoas, que no seu dia-

a-dia constituíram experiências e vivencias na mobilidade e que por meio do uso de suas 

narrativas de vida se propõe descrever as experiências vivida. 

Nos meandros acadêmico aprendei com meus professores e orientadores os prazeres que 

possibilita fazer antropologia segundo a observação do Prof. Dr. Euler David Siqueira, que diz: 

 

Enfim, a antropologia nos ensina a nos descentrarmos de nós mesmos assim 

como de nossa própria sociedade e cultura. Isso é um exercício fantástico e 

que nos abre as portas para novos universos, novas possibilidades e 

alternativas de aprendermos com os outros e de nos vermos através dos outros, 

conhecendo-nos mais profundamente. 

Afinal, como disse Sahlins (1979, p.08), “o homem apreende o mundo a partir 

de esquemas simbólicos que ordenam o mundo, mas que jamais são os únicos 

possíveis”. Isto quer dizer que outros grupos podem organizar o mundo de 

forma diferentes da nossa, e nesse sentido sempre lidamos com diferentes 

mundos possíveis. (Siqueira, 2007, p.10). 

 

Como aquele caçador de tesouro, que experiência o desejo ante a possibilidade do 

encontro do desejado, numa busca por garimpar nos melhores terrenos, caminho no anseio de 

um fazer científico antropológico que considere o outro dialogante. A pessoa do interlocutor 

que se dispõe a contribuir com uma proposta que sempre se apresenta, pelo menos inicialmente 

invasiva, uma vez que propõe a saída de uma zona de conforto para fazer uma viagem quase 

que sartreriana, fazendo uso do saber imaginante para expressar sua narrativa, 

reexperimentando caminhos que por vezes deixaram marcas, algumas até doloridas, e que dê 

certo, preferiria não rememorar. 

Sobre o saber imaginante, Jean-Paul Sartre afirma: 

 

O saber imaginante, ao contrário, é uma consciência que procura transcender-

se, colocar a relação como um externo. Não para afirmar sua verdade – aí 
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teríamos apenas um julgamento-, e sim colocando seu conteúdo como 

existente através de uma certa espessura do real que serve de representante. 

Esse real, naturalmente, não está dado, mesmo sob sua forma indiferenciada e 

muito geral de “alguma coisa”. É apenas visado. O saber imaginante 

apresenta-se, portanto, como um esforço para determinar essa “alguma coisa”, 

como uma vontade de chegar ao intuitivo, como uma espera de imagens. 

(Sartre, 1996, p.94).   

 

O caminho que me propus seguir, possibilitará apreender as lógicas da ação em seu 

desenvolvimento biográfico e as configurações de relações sociais em seu desenvolvimento 

histórico. Nunca fugindo ao rigor necessário no proceder metodológico, objetivo aqui explicitar 

as informações pertinentes dentro das entrevistas biográficas. 

Quando visualizamos as placas da estrada o caminho parece mais conhecido, mais isso 

é mera ilusão. Saber com qual metodologia se pretende trabalhar é apenas o começo de uma 

série de decisões a tomar. Inicialmente passa pela nossa cabeça um turbilhão de ideias, e na 

sequencia uma frustação melancólica denuncia nossa incapacidade e/ou impotência, por razões 

obvias: Jamais teríamos tempo suficiente para no curso de uma pesquisa de mestrado dar conta 

de tantas questões importantes e consideravelmente relevantes para nós, a não ser por aqueles 

encontros que periodicamente fazemos com nosso orientador, que prontamente nos desorienta 

para reorientarmos e tomarmos o rumo possível e necessário. 

Agora fica claro para mim que com razão não podemos deixar de lado o visto em A 

Construção Social da Realidade, sobre o desenvolvimento comum do organismo humano e do 

eu humano. Berger e Luckmann dizem: 

 

Por um lado, o homem é um corpo, no mesmo sentido em que isto pode ser 

dito de qualquer outro organismo animal. Por outro lado, o homem tem um 

corpo. Isto é, o homem experimenta-se a si próprio como uma entidade que 

não é idêntica a seu corpo, mas que, pelo contrário, tem esse corpo ao seu 

dispor. (Berger & Luckmann, 2000, p. 74).     

 

Diante de fatos antropológicos essenciais, cabe-me canalizar as objetivações e 

desenvolver um trabalho que prime pelo exercício da razão de que “o homo sapiens é sempre, 

e na mesma medida, homo socius”.  

Na mesma proporção em que carne e sangue são sinônimos de vida, a antropologia 

possibilita este fluir de vida dando voz as vozes emudecidas nos cientificismos predominantes 
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nas ideias de modernidade, que por ventura vejam ciência como elemento frio e restrito aos 

muros institucionais. Ideia errônea que está cada vez mais longe do fazer humano dos viventes 

e andantes que trazem em suas vidas elementos constitutivos de analises de cada mundo social, 

ou de cada tipo de situação.   

 

1.1 Uma compreensão da mobilidade 

Com o passar dos dias e as várias etapas de desenvolvimento atingidos pelos humanos 

no curso da história dois fenômenos tem marcado profundamente nossa sociedade: a 

globalização, quase sempre vista como algo extremamente positivo e irreversível, e de outro 

lado percebido geralmente como algo desagradável e negativo a mobilidade de pessoas e/ou 

mobilidade humana, que inclusive pensa-se que deve e/ou pode ser combatida.  

 

O termo mobilidade é estudado por diversas disciplinas e cada uma delas 

desenvolveu seus próprios conceitos e interpretações deste complexo 

fenômeno. Mas é no campo das Ciências Humanas, segundo Rocha (1998), 

que sua conceituação está plenamente estruturada, pois os deslocamentos 

humanos, embora apresentem aspectos de abordagens individuais, de ordens 

afetivas, morais, políticas, manifestam-se de forma mais abrangente nos 

processos sociais, envolvendo grandes contingentes populacionais. (Pinto, 

2013, p.88). 

 

Aqui tratarei da mobilidade de pessoas no contexto interno do Brasil, em especifico no 

Agreste do RN e me deterei em explicar um pouco mais minha intenção nesta pesquisa, embora 

já tenha iniciado este processo anteriormente na introdução deste trabalho. Creio ser necessário 

focar com maior clareza no trato da mobilidade humana frente a atualidade, dentro do conceito 

tradicional que enfoca o movimento de pessoas ou grupos de um lugar para outro. Porém o 

campo da mobilidade tem múltiplas conceituações e compreensões que se completam em 

determinadas situações e em outras se contrapõe.  

No campo de minhas observações e focado nas narrativas de meus interlocutores, 

percebo ser necessário clarificar que a mobilidade em questão tem suas especificidades marcada 

por pessoas que participaram do processo migratório regional no Brasil na década de 1950 e 

1960, período marcado pelo posto na literatura produzida e conhecida sobre a seca e a miséria 

do nordeste brasileiro. A exemplo de “Morte e vida Severina” poema de João Cabral de Melo 
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Neto, com cunho regionalista, que propõe para o público leitor um olhar expressivo sobre a 

região nordeste, destacando a difícil realidade social.  

Diz o poema sobre o retirante: 

 

— Desde que estou retirando 

só a morte vejo ativa, 

só a morte deparei 

e às vezes até festiva; 

só a morte tem encontrado 

quem pensava encontrar vida, 

e o pouco que não foi morte 

foi de vida Severina 

(aquela vida que é menos 

vivida que defendida, 

e é ainda mais Severina 

         para o homem que retira). (Neto,1968, p.7,8.) 

 

Neste poema que apresenta de maneira significativa a figura do sertanejo, que aparece 

como sujeito pobre e trabalhador que padece diante dos obstáculos da vida, de certa maneira 

rompe com o posto pelo Agreste do RN.  

No contexto agresteiro de minha pesquisa que carrega associações climáticas 

semelhantes por estar dentro da realidade do semiárido nordestino os interlocutores em suas 

narrativas justificam suas idas e vindas por outras vias múltiplas que complexifica e/ou até 

mesmo anulam em alguns momentos o imaginário de que a mobilidade no nordeste brasileiro 

está associada a sazonalidade. Embora esteja presente nas narrativas, o período das chuvas e da 

seca não é o único fator determinante no processo de mobilidade apresentados em minha 

pesquisa. E nos dias atuais, fatores de ordem socioeconômicas, e aqui podemos ter como 

exemplo o imaginário sobre a violência e os apelos imagéticos do espaço urbano, associados 

aos anseios por melhorias de vida ligadas ao desejo de uma renda fixa, entre outros fatores, tem 

aparentemente se sobreposto aos aspectos diretamente ligados a sazonalidade e/ou período das 

chuvas e da seca.   

Como minha intenção não está apenas em fazer um estudo de narrativas de vivencias 

passadas, mais considerando que as pessoas em questão são representantes de um contexto local 

que se atualiza diariamente e que propõe um olhar que possibilite uma compreensão e /ou pelo 
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menos visualize caminhos de compreensão de um fenômeno que se atualiza por vias diversas. 

Pondo-nos dentro da possibilidade de dar uma contribuição social para o campo da pesquisa.  

No trabalho que realizo procurei observar as atualizações dadas ao fenômeno da mobilidade, 

me desafiando a compor informações trazidas de décadas passadas com informações 

observáveis do cotidiano atual no espaço lócus de minha pesquisa, Serrinha e Santo Antônio 

no Agreste do RN (ANEXO B).  

Parece-me que o discurso oficial antes focado nas estratégias de enfrentamento da seca, 

vem paulatinamente dando lugar ao discurso da convivência com a seca no semiárido e/ou 

convivência com a estiagem, fruto de políticas institucionais realizadas no curso dos anos 

principalmente, por parte do governo federal e de organizações não governamentais, ONGs. 

Antes o discurso parecia está centrado nos fatos posto por João Medeiros Filho e Itamar 

de Souza que diz:  

No que se refere às condições de vida, a seca provoca três consequências 

básicas: primeiro, impõe o colapso parcial ou total do sistema produtivo rural 

(agricultura e pecuária); segundo, dificulta terrivelmente o abastecimento da 

população do semi-árido quanto a água e aos gêneros alimentícios de primeira 

necessidade; e terceiro, amplia, em grande escala, o desemprego na 

agricultura. O resultado da conjunção destes fatores é o empobrecimento 

generalizado, o desemprego de muitos, a pressão junto às autoridades, a 

invasão de cidades, a migração forçada e a “indústria das secas”, montada 

pelos poderosos para explorar, através dos recursos públicos, uma população 

física e moralmente exaurida. (Filho & Souza,1988, p.67).     

    

Na atualidade, muito mais complexo, o contexto local demostra que embora o discurso 

oficial venha ganhando evidencias nas camadas populacionais, ainda estamos imergidos em 

uma confusa compreensão dos fatos. Se antes os processos de mobilidades estavam sempre 

focados em discursos atribuídos as variações sazonais, e a mobilidade se dava em proporções 

mais alongadas, com pessoas se deslocando entre regiões do país. Hoje o processo toma feições 

mais localizadas e continuas, aparentando estratégias de deslocamentos em resposta aos apelos 

posto pelo discurso oficial e as experiências vivenciadas no dia-a-dia. Força-nos a conceber a 

possibilidade de um fazer na mobilidade continuo, condição constante na vida de muitos. Estar 

aqui e lá quase que ao mesmo tempo, passa por um processo de aceitação da conformação com 

a realidade imposta pela contemporaneidade, embora em contextos múltiplos de estratégias 

variadas e justificativas diversas dentro da realidade posta.  
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Quando em Por uma antropologia da mobilidade 2010, Marc Augé supõe que é possível 

referir-se a uma mobilidade sobremoderna, caracterizada pelo deslocamento de indivíduos, 

produtos e sentidos. Apresentando a existência em curso de uma notável urbanização do mundo, 

com cidades interligadas em redes de transporte e de comunicação que estabelecem um novo 

cenário para os indivíduos, as culturas e as identidades, tornando tal senário um espaço tomado 

por sujeitos sociais transnacionais em circulação crescente, como empresários, imigrantes, 

trabalhadores clandestinos, exilados, turistas, cientistas, artistas, desportistas de alta 

performance etc. , ele não observou que esse processo se dá de forma mais complexa no âmbito 

local, o que para minha pesquisa, compreendo que o mesmo sujeito que se transnacionaliza no 

contexto global pode se regionalizar no contexto local. E assim como as fronteiras se diluem, 

no sentido de se flexibilizar e perder sua rigidez entre nações. Elas também se diluem em 

contextos locais, só que de forma diferente.  

Enquanto no contexto Internacional se desenham novas fronteiras e barreiras, no 

contexto de minha pesquisa as fronteiras são múltiplas e possuidoras de simbologias mais que 

de comando e regras impostas pela força das delimitações territoriais. Poderíamos dizer que no 

contexto local se flexibiliza e/ou diluem-se as fronteiras ao passo que se enrijecem os sentidos 

e significados posto sobre as subjetivações das coisas.  

A ideia de finalização do mundo e paralização do tempo posta na página 26, do livro de 

Augé e que ele diz ser reivindicada pelos que acreditam na ideia de globalização, perde 

completamente o espaço no contexto das regionalidades. A mobilidade no espaço de minhas 

observações quebra qualquer possibilidade de finalismos e/ou determinismos. Se na capital 

vivencia-se o aceleramento da virtualidade do tempo, no espaço das mobilidades regionais e 

locais sobressai o movimento posto pelos anseios das configurações múltiplas, muito mais 

objetivadas nas razões subjetivas atribuídas aos feitos e projetos. Hora representadas pelo 

trabalho, hora pelo desejo de estar junto dos familiares, hora por querer dar sentido à vida em 

afazeres opcionais, etc. 

Entendo que no contexto de minha pesquisa a afetação que a mobilidade sobremoderna 

traz está vinculado a mudança nas estratégias de enfrentamento aos apelos de mobilidade e não 

a mobilidade em si. Obviamente aqui não quero negar a importância de uma compreensão sobre 

o processo de influência da globalização sobre o contexto local e regional.  Milton Santos afirma 

com propriedade sobre o mundo globalizado: 

 

Neste mundo globalizado, a competitividade, o consumo, a confusão dos 

espíritos constituem baluartes do presente estado de coisas. A competitividade 
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comanda nossas formas de ação. O consumo comanda nossas formas de 

inação. E a confusão dos espíritos impede o nosso entendimento do mundo, 

do país, do lugar, da sociedade e de cada um de nós mesmos. (Santos, 2008, 

p.46). 

 

O que proponho neste trabalho é poder observar os múltiplos processos que envolve a 

mobilidade em ambiência regional e local, pessoas que vivem em constante deslocamento. 

Pessoas para as quais o transitório já não lhes aparecem como algo passageiro e finito, onde o 

transitório toma feições de condição, de posição constante e necessária. E ainda nos desafiamos 

a fazer observar que onde anuncia-se grandes mudanças, grandes transformações, em espaços 

onde os jovens apenas parecem absolver tudo que se transveste de novo e moderno, é possível 

que tudo não passe de discurso englobante dentro de um processo finalístico, dentro do qual 

não se comporta o diferente, o oposto. Se por um lado as camadas jovens estão implicadas nos 

contextos de fortes mudanças, a possibilidade de estas mudanças não os influenciar tanto quanto 

se imagina, não podem ser deixada de lado.  

No curso de minha pesquisa a introdução de um jovem dentro do contexto das narrativas 

de vida ajuda-nos a ponderar até onde as supostas influencias do mundo globalizado podem 

influenciar na dinâmica da mobilidade de pessoas, na produção de uma literatura e mesmo na 

percepção expressa pela narrativa das pessoas em processo de mobilidade ou não, que em 

muitos casos são filhos e/ou netos daqueles que narram suas trajetórias de décadas passadas e 

que no contexto local tem a mobilidade como uma constante em seu dia-a-dia.    

Entendo que numa máquina que a engrenagem trabalha no sentido horário o anti-horário 

seria prejuízo e danificaria toda a produção. Quando a engrenagem determina a maneira de 

produzir, a produção por se só está comprometida. Em outras palavras é preciso considerar a 

multiplicidade de fatos.   Também não deixa de ser verdadeiro o que afirma Jurandir Zamberlam 

em O processo migratório no Brasil e os desafios da mobilidade humana na globalização. 

 Diz o autor:  

Quando a sociedade moderna introduziu a máquina como instrumento de 

trabalho, no final do século XVIII, e absolutizou a propriedade privada, estava 

reforçando a raiz geradora da atual mobilidade humana, o que aparece 

especificadamente nas migrações: êxodo rural, exploração do trabalho de 

homens, mulheres e crianças, crescimento e inchaço das cidades com 

periferias que confinam os excluídos sem a mínima infra-estrutura de esgotos, 
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transporte, habitação, trabalho, escolas e de serviços comunitários básicos. 

(Zamberlam, 2004, p. 11e 12). 

 

 O estudo hora realizado foca a atenção em um perfil de interlocutores que representam 

um conjunto de muitas outras pessoas que vivenciam o processo da mobilidade. E antes da 

escolha dos referidos interlocutores que logo serão apresentados, foi feito um apanhado de 

nomes e dados em instituições públicas e privadas, igrejas e movimentos locais, realizei 

conversas, encontros pessoal, via facebook, whatsapp e e-mail, e somente depois produzi uma 

relação de um grupo de dez pessoas, na sequencia cinco e dentre os cinco, três que representam 

um perfil desejável para a pesquisa, buscando a abrangência dentro do contesto da mobilidade 

interna. 

Inicialmente foi aplicado um questionário (ANEXO C), que objetivava a seleção de 

possíveis interlocutores para o trabalho. Como já mantinha uma certa familiaridade com o 

campo de pesquisa, foi possível delimitar um número de dez questionários aplicados, resultando 

na seleção de cinco possíveis interlocutores e dentre estes, em concordância com meu 

orientador, foram selecionados três pessoas para a segunda parte de aplicação de questionários, 

agora focado na análise e/ou estudos objetivos. 

 Para a entrevista dos interlocutores selecionados foi elaborado dois questionários 

norteadores (ANEXOS D e E), com questões abertas e elaboradas com vista a obtenção de 

informações que pudessem proporcionar significativa quantidade de dados, respondendo ao 

objetivo da pesquisa. Um voltado para os interlocutores com idade superior a 50 anos e outro 

para interlocutores com idade de 18 a 45 anos.  

As entrevistas abertas e semiestruturadas foram gravadas, filmadas e transcritas 

mantendo-se em arquivo pessoal do pesquisador. O material resultante foi abordado, através da 

técnica de análise de conteúdo, resultante de uma base de dados sobre a interpretação dos atores 

das redefinições do seu mundo.  

Partimos sempre do entendimento de que uma entrevista tem por objetivo explicar as 

informações pertinentes nela contidas, exigindo do pesquisador uma leitura atenta para capturar 

os conteúdos semânticos, o que torna necessário uma sucessiva sequência de leituras. 

O trabalho empreendido por meio de uma pesquisa qualitativa está focado na 

compreensão estabelecida por Daniel Bertaux, quanto ao status e funções dos dados empíricos. 

Diz Bertaux: 

Na pesquisa etnossociológica, os dados preenchem funções completamente 

diferentes. Eles não conduzem a descrições estatísticas; eles não têm mais a 
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vocação de verificar hipóteses, mas permitem ver como “funciona” um mundo 

social ou uma situação social. Essa função descritiva é essencial e leva ao que 

o etnólogo americano Clifford Geertz chama de thick description, uma 

descrição em profundidade do objeto social, que considera suas configurações 

internas de relações sociais, suas relações de poder, suas tensões, seus 

processos de reprodução permanente, suas dinâmicas de transformação. 

(Bertaux, 2010, P.31). 

   

 Dada a compreensão do plano de empreendimento de minhas ações na busca por 

contribuir no estudo sobre a mobilidade contemporânea em particular no Agreste do RN.  Não 

podemos afirmar que este trabalho representa a totalidade dos fatos existentes, retomo o que 

acima já foi lembrado. No campo da mobilidade existe uma complexidade própria do fenômeno 

e prudencialmente seria necessário falar de mobilidades e não de mobilidade em si.  

 Este trabalho versa apenas sobre a mobilidade de pessoas e/ou de humanos no contexto 

interno, focando na vivencia dos interlocutores que se dispuseram a contribuir com os relatos 

de suas experiências cotidianas ao longo de suas trajetórias de vida.  

 

1.2 Apresentando os interlocutores da pesquisa 

Entre as opções que somos obrigados a fazer quando trabalhamos em uma pesquisa e 

principalmente se escolhemos trabalhar com narrativas de vida é poder delimitar e selecionar 

as pessoas certas como interlocutores de nossa pesquisa, até porque todos, nós, somos 

naturalmente contadores e personagens de histórias individuais e/ou coletivas, e as narrativas 

podem ser entendidas como a maneira que experienciamos o mundo. 

 Minha preocupação na escolha dos interlocutores sempre foi em, com base na 

experiência adquirida na graduação, quando trabalhei com narrativas de vida e a ajuda de 

professores e de meu orientador, poder focar em pessoas que com suas narrativas pudessem 

trazer contribuições para o campo científico, com relação a temática da mobilidade e também 

pudessem ao mesmo tempo contribuir com apontamentos e/ou respostas para o campo social 

de inserção da realidade posta neste trabalho. Quando lhe damos com pessoas, somos 

constantemente observados, e até mesmo cobrados pelos próprios participantes da pesquisa. 

Que de alguma maneira, desejam saber dos resultados que sua participação proporcionou para 

a pesquisa realizada. Desta maneira relato aqui a biografia de cada um dos três participantes 

desta pesquisa e espero que o leitor possa tê-los mais próximo de si, quando no curso desta 

produção estiverem em contato com as narrativas de cada um deles. Assim também pretendo 
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ajudar para que cumpra-se o dito por Daniel Bertaux sobre a construção da exposição, quando 

afirma: 

 

 O leitor quer ver o campo, mas também o pesquisador em campo: este deve 

estar incluído em seu estudo, para que se saiba não só o que ele encontrou, 

mas também como o encontrou... E ainda, quais os pontos que, ao término de 

seu trabalho, permaneceram obscuros porque não pôde estuda-los por falta de 

tempo, ou porque o segredo que os encobria era muito difícil de averiguar. 

(Bertaux, 2010, P.145).   

 

Antes de iniciar a apresentação quero esclarecer que teria maior prazer em poder 

considerar maior número de interlocutores neste trabalho, assim como um maior detalhamento 

e/ou aproveitamento das relações de gênero no tocante a temática da mobilidade, porem fui 

obrigado a canalizar forças para melhor aproveitamento do curto espaço de tempo na coleta e 

análise de dados para a pesquisa. Espero poder me aprofundar ainda mais sobre o assunto 

posteriormente, e nesta produção contribuir para que outros deem sequência ao estudo da 

mobilidade que está longe de seu esgotamento e que se faz fundamental na sociedade 

contemporânea.  

A primeira interlocutora desta pesquisa foi a Senhora Maria de Lemos Aquino, com 74 

anos. Nascida no dia primeiro de maio de 1941, na comunidade rural denominada Pendências, 

no município de Serrinha (ANEXO A). 

Maria Lemos como é conhecida é filha de Silvio Soares de Lemos e Izabel Gomes de 

Lemos, família de tradição no município de Serrinha e Santo Antônio, referência na produção 

de alimentos e criação de gado de leite e corte. Primeira filha de uma prole de catorze irmãos, 

sendo onze vivos, Maria casou-se com Joselho Tomaz de Aquino, paraibano em dezembro de 

1961, indo morar na Comunidade denominada de Riachão no Estado da Paraíba, onde passou 

um ano, retornando a comunidade de Pendências para tentar constituir patrimônio familiar na 

produção agrícola.  

Em 1964, Joselho, seu esposo recebe o convite de um irmão para ir morar no Estado do 

Mato Grosso, na promessa de tomar conta de uma máquina de coletar arroz. Prontamente a 

família vai embora na esperança de construir melhores condições de vida. Ante os percalços 

diversos narrados por Maria Lemos, a família retorna ao RN entre os anos de 1968 e 1969 (data 

imprecisa), quando mais uma vez retomam a lida no campo com a produção de alimentos. 
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Em 1975 Maria Lemos, que já vinha lutando por garantir o sustento de sua prole, assume 

definitivamente seu papel de provedora da família, quando passa a ser professora no município 

de Serrinha e na sequência vinculada a rede estadual de ensino. Maria Lemos, tem um histórico 

que a torna conhecida e referência em sua comunidade. Foi a primeira professora de inúmeras 

pessoas, entre as quais autoridades locais. Religiosa, atuante na Igreja Católica, sempre esteve 

à frente de ações evangelizadoras em sua comunidade e nas comunidades vizinhas, conduzindo 

a catequese de inúmeras crianças, jovens e adultos no município de Serrinha e Santo Antônio. 

Catequisando pessoas e preparando-os para ser batizado, casado, crismado, etc. Maria Lemos, 

também foi candidata a vereadora no município de Serrinha. Não foi eleita, mais sempre teve 

o respeito e admiração dos políticos locais por ser uma pessoa de capacidade influenciadora e 

por ter um carisma invejável junto ao povo de sua localidade. 

Sendo Professora, catequista, e administradora de uma capela na Comunidade Rural de 

Pendências, primeira capela construída no município de Serrinha, Maria Lemos tem sua 

trajetória marcada por idas e vindas no curso de sua narrativa de vida e contribuiu 

significativamente para que possamos gerar uma análise compreensiva do fenômeno da 

mobilidade no contexto do lócus pesquisado. 

Maria Lemos, ficou viúva no dia 09 de janeiro de 2017 e residente na comunidade rural 

de Pendências no município de Serrinha, local em que nasceu, jurou para si mesma e me relatou: 

“jamais sairei daqui antes do dia de minha morte”.  

João Bento Bezerra, nascido em 19 de junho de 1930, na comunidade rural denominada 

de Bom Pasto, no município de Serrinha, é meu segundo interlocutor e também tem sua 

trajetória marcada pelos rumos da mobilidade.  

De 1949 a 1950 sai dá comunidade rural onde vivia para prestar serviço militar na 

aeronáutica em Parnamirim. Em 1952 ruma pela primeira vez para o Estado de São Paulo, 

buscando meios de ajudar sua mãe e irmãos que ficaram na lida com o rebanho e na produção 

de alimentos. Naquele período a região nordeste passava por um forte processo de estiagem 

e/ou seca. Depois de retornar de São Paulo em 1966, João Bento casa-se com Maria das Dores 

Bezerra, com ela tendo oito filhos, quatro mulheres e quatro homens. Em 1970 João Bento, 

deixa pela segunda vez sua família e vai, desta vez, para o Estado do Paraná. Retornando 

novamente para o RN João Bento assume uma vida de militância política sendo fundador do 

Partido dos Trabalhadores no município de Serrinha e coo-fundador do Sindicato Rural do 

mesmo município. Em 1986 candidata-se ao Senado Federal na condição de suplente de senador 

e neste mesmo ano foi residir na cidade de Santo Antônio onde mora até hoje. Lá em Santo 
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Antônio, João Bento também manteve uma vida ativa, na política e na militância sindical, só se 

afastando das atribuições por meio dos percalços da idade. Paralelo a vida de militância na 

política e no sindicato rural, João Bento se dedicou a arte, produzindo inúmeras obras esculpidas 

em madeira. Ficando viúvo em 20 de junho de 2014, João Bento dedica-se ainda mais aos 

afazeres artísticos e por ser conhecido e respeitado na cidade de Santo Antônio e região, hoje é 

membro ilustre, imortal da ALAAP (Academia de Letras e Artes do Agreste Potiguar). 

João Bento é uma daquelas pessoas ativas que sempre circula em eventos públicos, e 

sua idade não é empecilho quando se dispõe a lembrar e narrar sua trajetória de vida, sua 

experiência, suas conquistas, dificuldades, aventuras e um tanto de outros acontecimentos, 

tornando singular sua participação como interlocutor deste trabalho, que teve em suas 

contribuições uma gama de elementos com significações pertinentes. 

Joilson de Medeiros, nascido em Santo Antônio, no RN, em 13 de junho de 1985, e 

residente no Sitio Pendências, comunidade rural do município de Serrinha. Foi selecionado 

como interlocutor jovem em nossa pesquisa. 

Filho de João Terto e Celia, Joilson tem sua origem constituída por duas famílias da 

mesma região (família de compadres). A família dos Necos e/ou Felintos e a família dos Tertos, 

vizinhos de terra e família de agricultores familiar que ao longo do tempo foram acumulando 

fortuna na produção do milho, feijão e algodão, trabalhando em suas próprias terras ou na terra 

de terceiros como meeiros, passaram de produtores e/ou meeiros para criadores de gado, 

negócio promissor na região e que acabou por tornar a família referência em criação e negócios 

de compra e venda e/ou troca de gado até os dias atuais. O próprio Joilson sempre que possível, 

também faz negócios com compra e venda de bovinos.  

Sexto filho de uma família de nove irmãos, sendo um falecido ainda criança. Com cerca 

de um ano e oito meses em 1986, Joilson foi junto com toda a família morar em Parnamirim, 

cidade que faz parte da Grande Natal e que tem relevância no Estado do RN, por ter um corredor 

industrial de referência em empregos. Seu pai motivado pela proposta de um emprego certo em 

uma fábrica de produção de biscoitos e impulsionado pela incerteza da produção no campo, vai 

para Grande Natal com toda a família. 

 Joilson Medeiros Casou-se em 16 de janeiro de 2009, tem um filho e trabalha como 

Agente de Saúde na Comunidade rural de Pendências, no município de Serrinha desde 04 de 

fevereiro de 2004. Hoje Joilson faz parte da gestão pública do município de Serrinha, quando 

por intermédio da última eleição, seu primo foi eleito prefeito do município e o nomeou 

coordenador da atenção básica no centro de saúde da cidade de Serrinha onde tem residência 
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fixa. Joilson se diz morador de Serrinha e de Pendências e vivencia um constante fluxo de idas 

e vindas entre zona rural e cidade no mesmo município. Em suas narrativas de vida Joilson nos 

ajuda a compreender as minucias deste viver constantemente em devir, ser da cidade, ser da 

zona rural, ser agresteiro, ser agente no contexto da mobilidade contemporânea, nas múltiplas 

configurações da realidade interna e local.   

Os três interlocutores deste trabalho traz para nosso campo de ação a possibilidade de 

verificar por meio de narrativas de vida orientadas para as práticas destes agentes sociais, e para 

os contextos dessas práticas que comportam numerosas indicações de fenômenos sociais. Seus 

modos de relação intersubjetivas, seus esquemas de percepções, de ação e de interação, 

juntamente com seus códigos de boa conduta e seus valores coletivos servirão de arcabouço 

significativos no processo em que nos permite vislumbra elementos de compreensão do 

fenômeno da mobilidade aqui estudado.   
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2. Capítulo II - O Agreste e o Agresteiro: a noção de fronteira em 

processo de ruptura. 
 

A “noção de fronteira” compõe um tema que acompanha meu trabalho desde a pesquisa 

realizada em 2012 na cidade de Serrinha – RN, algumas vezes de forma direta com 

questionamentos e pesquisas sobre o assunto e em outros momentos de forma indireta, quando 

trato de questionar os deslocamentos e faço estudos sobre a mobilidade. Embora sabendo que 

se fizermos um acompanhamento ou resgate da distinção das abordagens de Fronteira nas 

Ciências Sociais identificaremos abordagens disciplinares distintas. Os geógrafos constroem o 

conceito a partir da categoria espaço, ainda que, de um ângulo crítico, seja considerado um 

produto social (Becker,1986). Os economistas partem das relações entre rendimento do trabalho 

ou do capital, produtividade e renda diferencial. Os historiadores mostram as relações entre 

momentos diferentes do tempo. Os sociólogos focalizam a fronteira em termos da crítica da 

estrutura e da dinâmica social. E na Antropologia, nós antropólogos enfocamos o problema em 

suas implicações simbólicas, identitária e culturais. Mais do que uma particularidade da minha 

pesquisa de campo, parece que a questão sobre “como as pessoas delimitam os espaços e 

lugares, estabelecendo fronteiras” é um tema que atravessa – direta ou indiretamente -  a 

bibliografia temática desde o início dos estudos realizados no Brasil e no mundo. Ao refletir 

sobre o tema, Augé (2010, p. 19) aponta que a noção de fronteira “... está no cerne da atividade 

simbólica que, desde a aparição da linguagem, se seguirmos Lévi-Strauss, é empregada para 

significar o universo, para dar sentido ao mundo e torná-lo habitável. [...]”.  

A reincidência deste tema pode ser visto também nas produções de livros que tratam da 

temática da migração e mobilidade demonstrando a persistência do assunto até os dias atuais. 

Nas últimas décadas, as fronteiras internacionais foram sendo objeto da atenção de um número 

cada vez maior de investigadores das ciências sociais. Levando a emergir uma diversificação 

de interesses que reúnem, atualmente, um número consistente de investigadores e onde é 

possível detectar algumas linhas de pesquisa especializadas, seja nas questões da mobilidade, 

das identidades de fronteira ou da segurança.  Quando o mundo volta-se para as questões de 

refugiados dos vários acontecimentos: econômicos, sociais, políticos e ecológicos, 

principalmente os refugiados de países em guerra, a compreensão e o estabelecimento do que é 

fronteira está na roda dos debates. Embora nem sempre o tema apareça explicitado como aqui, 

ele acaba fluindo dentro de debates levantados que convergem em sua direção.   

O conceito de fronteira, e sobretudo o de limite, são conceitos que a antropologia 

conheceu e trabalhou, antes de se considerar a pertinência de um domínio dentro da disciplina 
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que se dedicasse especialmente a eles. Uma importante contribuição clássica, incontornável, é 

a experiência de Edmund Leach (1960), em meados do século XX, nas fronteiras da Birmânia, 

onde se problematizou a noção convencional de fronteira política (barreira, limite, fechamento), 

contrapondo-lhe a de uma zona na qual as culturas se interpenetravam dinamicamente, através 

da ação de vários organismos políticos, ecológicos, económicos e de parentesco, pondo em 

evidência que, embora os conceitos de Fronteira, Estado e Nação sejam interdependentes, essa 

relação não funciona sempre da mesma maneira em todos os contextos sociais e políticos. Este 

trabalho de Leach contraria uma tendência dominante, na época, de se pensar a cultura como 

núcleo, essência, estudada no centro e não na periferia, nos limites e, por isso, permanece mais 

isolado dentro daquilo que foram as tendências da antropologia nos anos seguintes. 

Um autor de referência para nosso trabalho é Frederik Barth, que em Teoria da 

Etnicidade (1998), trata sobre a questão dos grupos étnicos e suas fronteiras, se interessando 

basicamente pela questão da diferenciação cultural e consequente criação de fronteiras. 

Conforme o autor, o conceito de Etnicidade está relacionado com o sentido organizacional dos 

grupos étnicos, esses são entendidos como categorias de atribuições e identificação realizadas 

pelos próprios atores que além de perpetuarem-se biologicamente, compartilham valores 

culturais fundamentais. O grupo se organiza para interagir e categorizar a si mesmo e os outros. 

Os agentes étnicos, especialmente as associações e círculos, são instauradores de novos 

quadros de socializações e expressões dos sujeitos e transformam as narrativas étnicas passadas 

em sinais diacríticos. Esses são, por sua vez, os signos e símbolos que o grupo cria para se 

representar, mostrar que é diferente e em certo sentido, “que existe enquanto grupo”. São sinais 

criados ou inventados que oscilam, não são fixos e podem ser negativos ou positivos, isto é, 

podem ser exaltados ou ignorados, minimizados e negados pelos membros do grupo. São, acima 

de tudo uma reinterpretação da história étnica do grupo e dessa forma, são visíveis para os 

outros. 

Sobre o trabalho etnográfico afirma Barth, que deve centrar-se naquilo que o grupo 

reivindica como seu e fundamenta que o grupo étnico deve ser compreendido enquanto um 

campo de comunicação e interação (sentido weberiano). Além disso, as distinções étnicas não 

dependem da ausência da mobilidade, contato e informação, nem mesmo da ausência de 

conflito, pois apesar dos fluxos de pessoas e contatos, as fronteiras e os sinais diacríticos 

permanecem. 

Uma contribuição fundamental para nós é perceber que para o autor as fronteiras étnicas 

são mantidas segundo um conjunto imitado de traços culturais que entram em disputa no 
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momento de interação social entre grupos. (Barth, 1998). Enfim, propõe que as fronteiras são 

construídas e mantidas pelas unidades étnicas e por isso é possível percebermos a persistência 

dessas unidades. Porém, é importante destacar que para Barth, a cultura relacionada a um grupo 

étnico não está restrita pela fronteira. Desse modo, ela pode também variar sem ter relação com 

a sua manutenção. 

Ao longo do capítulo apontarei aproximações com a proposta de discussão realizada 

aqui, no entanto, o fundamental é marcar uma diferença, de afirmar que não se trata de enunciar 

a maneira através da qual as pessoas chegam ao rompimento das fronteiras e qual o processo 

que as leva a realizar isto, senão, apontar a partir de elementos etnográficos quais são as 

situações entendidas como problemáticas pelos interlocutores no que diz respeito a suas 

trajetórias pessoais, e como estas trajetórias se cruzam, criando uma lógica interna que se repete.  

Adentrando o contexto nacional e focando-se na particularidade de minha pesquisa, em 

1980, Itamar de Souza, realizou um estudo sobre “Migrações Internas no Brasil”, buscando 

justificativas para os deslocamentos fronteiriços internos de nosso país, e nessa pesquisa o autor 

buscou compreender o deslocamento de pessoas de cidades do interior do RN em direção a 

capital do Natal; Garcia Jr. (1989) publicou “O Sul: caminho do roçado, Estratégias de 

reprodução camponesa e transformação social”. Resultado de um estudo realizado de 1975 até 

1977 no Agreste e Brejo da Paraíba - PB, buscando elementos de compreensão para as elevadas 

quantidades de pessoas que se moviam entre fronteiras regionais. Para além dos exemplos, o 

fato notório é que estudos realizados por distintos campos disciplinares nas últimas 4 décadas 

trouxeram um grande acúmulo, diferenciadas respostas e indicações sobre questões que orbitam 

entre si: o que é, como delimitar, como vivencia-se as fronteiras e seus rompimentos. 

A bibliografia temática está repleta de discussões e leituras diferenciadas que apontam 

os motivos e as formas pelas quais se estabelecem as fronteiras, também as várias justificativas 

para o rompimento das referidas fronteiras. Existe ainda uma grande preocupação de uma parte 

dos autores de inscrever a existência desta temática da fronteira dentro de um debate mais 

amplo, especialmente, a relação deste rompimento com o modelo sócio-economico vigente e 

ao desenvolvimento capitalista e da urbanização.  

Antes de trazer para a discussão os interlocutores de minha pesquisa, quero apresentar 

as características sócio-econômicas e geográficas que norteiam e trazem elementos estatísticos 

que robustece grande parte das discursões e produções sobre o Nordeste do Brasil e neste o 

Agreste do RN. Servindo muitas vezes de suporte basilar para as possíveis justificativas para a 

mobilidade e nesta os rompimentos das fronteiras.  
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A região Nordeste do Brasil destaca-se como lócus de análise demográfica importante, 

ocupando uma área de 1.539.000 km², correspondendo a 18% do território brasileiro. Em 

termos geográficos a região mostra-se bastante heterogênea, apresentando grande variedade de 

situações físico-climáticas. Dentre estas se destaca a zona semiárida, que, além da sua extensão 

de 882.000 km² (cerca de 57% do território nordestino), singulariza-se por ser castigada 

periodicamente por secas. As secas podem ocorrer sob a forma de drástica diminuição ou de 

concentração espacial e temporal da precipitação pluviométrica anual. Quando ocorre uma 

grande seca a produção agrícola se perde, a pecuária é debilitada ou dizimada e as reservas de 

água de superfície se exaurem. (Sudene, 1999). 

Com a condição socioeconômica afetada, as camadas pobres da população rural ficam 

inteiramente vulneráveis as situações decorrentes do fenômeno climático em questão, e a 

sobrevivência destes povos, historicamente têm dependido de políticas de socorro, que em 

muito contribui para o clientelismo e apadrinhamento político, ou tem buscado o recurso da 

migração e/ou mobilidade para outras regiões, ou para as áreas urbanas do próprio Nordeste. 

Vale lembrar que embora o Nordeste tenha em sua geografia o fenômeno das secas, nos últimos 

10 anos a região vem enfrentando uma forte parcela de investimentos internos e externos, que 

tem gerado um forte potencial de desenvolvimento no cenário nacional, neste sentido o meio 

rural também tem tido modificações leves mais nada comparados às regiões urbanas e litorais, 

neste contesto é notório disparidades localizadas, que geram desigualdades sociais, e diferentes 

níveis de desenvolvimento. 

Ao falar sobre desenvolvimento contemporâneo, Izabel Castanha Gil, faz uma definição 

com o olhar de geógrafa, diz: 

 

O desenvolvimento contemporâneo é um processo multidimensional, que 

reflete interação social, econômica, política, cultural e ambiental. A realização 

da vida humana depende da relação entre pessoas e destas com a natureza. Na 

sociedade ocidental capitalista, essas relações mostram-se complexas, 

ordenadas especialmente em cidade e campo, e estratificadas socialmente em 

classes sociais. 

Considerando que o imperativo da vida independe de ordenamentos e 

estratificações, faz-se necessário buscar novas formas de organização, com o 

intuito de propor soluções para problemas elementares, que limitam o dia a 

dia de muitas pessoas. (Gil, 2006, p.2).  
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No espaço plural da realidade posta pela região Nordeste está o Rio Grande do Norte, 

um dos vinte e seis estados que compõe o território brasileiro e este localizado ao Nordeste da 

Região Nordeste entre o Estado da Paraíba e Ceará. É um dos menores Estados do Brasil com 

uma área de 53.077,3 km ocupando 3,41% da região Nordeste e cerca de 0,62% do território 

brasileiro. Politicamente está dividido em 167 municípios, como podemos verificar no mapa 

abaixo, que traz também as divisões regionais dentro do Estado. 

Mapa das Microregiões do RN 

 

FONTE: ATLAS, Rio Grande do Norte. 

 

A população do RN, segundo dados do Censo demográfico de 2000, era de 2.776.782 

habitantes, sendo 2.036.673 na zona urbana e 740.109 habitantes na zona rural. É perceptível 

que a população rural do Estado, que até a década de 70 era superior à urbana, foi reduzida 

devido à migração “campo-cidade” que a partir de 70 foi crescendo contribuindo para os 

73,35% da população que se concentram na área urbana, enquanto apenas 26,65% concentram-

se na área rural. No período de 1991-2000 o fenômeno migratório ocorreu lentamente, 

provavelmente em decorrência dos programas de assentamento rural, que estimularam e 

viabilizaram a permanência do homem no campo. Se observarmos os dados do censo de 2010 

que apresenta no RN uma população total de 2.777.509 sendo 2.033.775 residentes na zona 
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urbana e 743.733 na zona rural, verificamos que a situação vem se perpetuando, embora a 

população rural tenha tido uma pequena elevação percentual de 26,65% para 26,77% e na 

população urbana exista uma pequena queda dos 73,35% do censo de 2000 para 73,22% no 

censo de 2010, se comparamos o crescimento da população rural com o da população urbana 

verificamos que o cenário continua praticamente o mesmo de 2000, embora o contexto geral 

mostre que no RN a população rural vem aumentando enquanto a população urbana tem uma 

leve queda. 

A tabela a baixo traz dados comparativos do censo de 2010 entre a população do RN e 

a do Brasil, separando por sexo, na área urbana e rural.   

QUADRO 01- População do Brasil e do RN 

Variável = População residente (Pessoas) 

Ano = 2010 

Brasil e Unidade da 

Federação 

Situação do domicílio X Sexo 

Total Urbana Rural 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Brasil 190.755.799 93.406.990 97.348.809 160.925.792 77.710.174 83.215.618 29.830.007 15.696.816 14.133.191 

Rio Grande do Norte 3.168.027 1.548.887 1.619.140 2.464.991 1.183.327 1.281.664 703.036 365.560 337.476 

FONTE: IBGE - Censo 2010.  

Os dados observados na tabela mostram que no RN, relacionando-se com o cenário 

nacional, verifica-se a mesma configuração, onde a maioria da população concentra-se nos 

centros urbanos, um processo que se alarga no Estado desde a decadência da economia 

algodoeira, que agravou a pobreza dos trabalhadores rurais, concentrou a renda gerada no 

campo e induziu ao êxodo rural, um processo migratório que concentra nos distritos e cidades 

a população antes dispersa pelas fazendas, sítios e pequenos povoados. 

A decadência na economia agrícola no RN traz novas configurações a pequena produção 

que era exercida por moradores, meeiros e arrendatários no interior da grande propriedade rural. 

A agricultura que na década de 1950, participava com 40% na formação da riqueza estadual, e 

em 2002 chega a pouco mais de 2%, e é a partir da década de 1960 que esta realidade se instala 

no cenário estadual. (Felipe e Carvalho, 2002, p.53). 

De acordo com a divisão que considera o quadro social e econômico, a Zona 

Homogênea do Agreste, referencial regional etnográfica deste trabalho, está composta por 33 

municípios, com 13% da superfície do Estado e tendo como principais municípios: Santa Cruz, 

Nova Cruz e Riachuelo. Já a Mesorregião do Agreste Potiguar, criada em 1989 pelo IBGE, está 
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dividida em: Região Baixa verde com 05 municípios, Região Borborema Potiguar com 16 

municípios e Agreste Potiguar com 22 municípios. Os dados aqui colocados podem ser 

visualizado por meio do mapa das microrregiões do RN, já apresentado.   

O Rio Grande do Norte foi um dos maiores produtores brasileiros de algodão, uma 

cultura agrícola tradicional que gerava mão de obra e fixava o homem no campo, e a região 

Agreste do Estado, foi muito influenciada por esta cultura, que ao lado de culturas elementares 

como o milho, feijão e mandioca, tornaram-se nossa principal cultura comercial, até que a praga 

do bicudo arrasou a cultura do algodão, acabando com uma importante fonte de riqueza do 

Estado e aumentando o fluxo da mobilidade campo-cidade.   

Os longos períodos de estiagens que castiga o Agreste, inviabilizando a agricultura em 

vastas áreas do RN, também têm contribuído para o aumento do fluxo de pessoas, contribuindo 

para o crescimento de populações urbanas das grandes cidades e das cidades polos locais, a 

exemplo do que acontece com a “Grande Natal” que vivencio na década de 1990 um acelerado 

crescimento urbano, e que na atualidade se mantem em menor proporção. 

De todo o Nordeste brasileiro, o Rio Grande do Norte é o Estado que detém os mais 

longos períodos de sol e bom tempo. De acordo com uma pesquisa da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), duas cidades potiguares são recordistas em horas 

de sol por ano: em primeiro lugar vem Macau, com quase 3.200 horas/ano, e em segundo lugar 

vem Natal, com quase 3.000 horas/ano... Esta falta de chuva caracteriza mais da metade do 

território do Rio Grande do Norte, onde a média de chuvas atinge entre 400 mm e 600 mm 

anuais. (Atlas do RN, 2000, vol.3).     

Se trago aqui esses dados estatísticos e informações, antes de partir para os elementos 

etnográficos que buscam aportar sobre quais são as situações entendidas como problemáticas 

pelos interlocutores, no que diz respeito a suas trajetórias pessoais, e como estas trajetórias se 

cruzam, criando uma lógica interna que se repete. É devido ser os dados referenciados por 

instituições como IBGE, SUDENE, EMPARN, FIERN e EMATER-RN entre outras, basilar 

para os discursos hegemônicos que buscam de alguma forma estabelecer uma relação entre 

causa e efeito, onde acabam-se por construir justificativas que podem, de alguma maneira, 

satisfazer o olhar desatento e/ou desavisado.  

De alguma forma sucumbem-se a dados quantitativos sem um necessário 

aprofundamento etno-histórico-sociológico, deixando passar despercebida as dimensões 

constitutivas dos fenômenos sociais, a dimensão histórica, as interseções no seio das estruturas 

sociais. Eu mesmo em minhas primeiras observações sobre a temática em discursão e antes de 
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adentra no campo, trazia comigo uma visão limitada por “chaves teóricas”, que pouco ajudaram 

e em vários momentos dificultaram meu trabalho no campo etnográfico, quando por vezes, 

estive tentado a formular comparações entre a vivencia dos interlocutores, suas narrativas sobre 

suas trajetórias, com dados trazidos por leituras de cunho estatísticos.  

Num primeiro instante parece que as caixas de separação das fronteiras e as justificativas 

para o rompimento das mesmas, parece ter como fim, proporcionar um certo conforto 

intelectual, gerando um ponto de vista, ao que se chama de “embasamento cientifico” ou 

“legitimidade institucional”, do que de fato corresponder as vivencias estabelecidas nas 

dimensões etno-histórico-sociológica. Talvez estejamos diante de um fazer cientifico 

dogmático que não comporta interações de “narrativas de práticas em situação”. 

 Ao refletir sobre a importância das narrativas de vida no contexto da pesquisa, Bertaux 

(2010, p. 17) aponta que a “perspectiva etnossociológica” e nesta as “narrativas de práticas em 

situação” se orienta por meio da ideia central de que, “através das práticas, pode-se começar a 

compreender os contextos sociais nos quais elas se inscrevem e que elas contribuem para 

reproduzir ou transformar. [...]”. Embora não queira em tudo desmerecer a validade do método 

quantitativo e dos aportes estatísticos promovidos por instituições indiscutivelmente 

merecedoras de crédito, principalmente por sua competência e relevante contribuição social. O 

que quero aqui enfatizar é o esmero com os dados estatísticos sobre a temática da mobilidade e 

dentro desta as construções das fronteiras e seus rompimentos, pelo menos quando verificamos 

estudos e produções sobre o contexto do RN. Parece que de alguma maneira estamos diante de 

uma produção dantesca que nos obriga a pensar os acontecimentos em escalas esquematizadas 

com fins a respostas pré-elaboradas.  

O campo etnográfico de minha pesquisa, me fez perceber que se tentarmos partir de 

premissas pré-estabelecidas, o interlocutor vira o diabo de nossos traumas, se ele não fala ou 

não diz nada que estava escrito em nossas “caixas mentais”, e normalmente os interlocutores 

nunca seguem os scripts mentais dos etnólogos (grifo nosso). 

Reportando as histórias e trajetórias que tive a oportunidade de escutar ao longo do 

trabalho de campo, é possível perceber que elas indicam o fato de que a maioria das pessoas 

em situação de mobilidade viveu um processo de “adentrar a mobilidade” que também chamo 

de “ritual de passagem”. Isto é, a vida em mobilidade não estava posta em principio desde o 

momento em que nasceram. Quando narram suas próprias histórias de modo a recompor 

discursivamente as trajetórias que os levou a mobilidade e/ou deslocamento num processo de 

saída e retorno, é comum a existência de uma vida embasada no contexto da segurança da 
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família, com moradia fixa, trabalho, produção e renda, seja ela pouco ou satisfatória, até o 

momento em que um fato ou um conjunto deles desestabiliza esta situação anterior 

proporcionando as condições para o começo da trajetória da mobilidade e desta forma o 

rompimento das fronteiras, entendido aqui no sentido simbólico de rompimento dos lugares 

sociais identificados como passíveis de incorporação pelos centros de decisão onde os níveis 

internos e externos imbricam-se e interpenetram-se (grifo nosso). 

Quando tratamos de ouvir as narrativas de vida no contexto da mobilidade, o 

rompimento estrutural das relações, passa a dar “o sentido da vida” numa compreensão que se 

aproxima do pensamento do neuropsiquiatra Viktor E. Frankl, diferenciando-se de pessoa para 

pessoa. 

 [...] o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de 

uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida 

de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em 

dado momento. Formular esta questão em termos gerais seria comparável a 

perguntar a um campeão de xadrez: “Diga-me, mestre, qual o melhor lance do 

mundo?” Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom lance 

à parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do 

adversário. O mesmo é valido para a existência humana. Não se deveria 

procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou 

missão específica na vida; cada um precisa executar uma tarefa concreta, que 

está a exigir realização. Nisto a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua 

vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua 

oportunidade específica de leva-la a cabo. (Frankl, 2005, p.98).   

 

Estamos diante de narrativas focadas em situações específicas, que em determinado 

momento passaram a exigir realizações nas quais os interlocutores não se enxergavam 

substituíveis.  

O cenário onde antecede a situação de mobilidade é bem semelhante ao que Evans – 

Pritchard (2005 p.108) identificou entre os Nuer quando escreve “...um Nuer situado em 

qualquer ponto do tempo possui um conhecimento conceitual daquilo que está a sua frente e 

pode predizer e organizar sua vida de acordo com ele [...]”. Em algum momento o rompimento 

com o futuro estrutural se dá por acontecimentos que chamarei de “portal e/ou portais”, por 

compreender que, uma vez vivenciado tais acontecimentos o agente em questão, por mais que 

retorne ao convívio e lugar de sua origem, não terá mais possibilidade de restabelecer o ciclo 

estrutural. O portal tem o poder de quebrar o ciclo estrutural das relações quando introduz o 
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agente no ‘ritual de passagem’, quando ‘adentra a mobilidade’. São situações que delineia-se 

de maneira a proporcionar a vivencia da mobilidade. Estes ‘portais’ são diversas vezes narrados 

e ocupam um espaço importante em suas vidas, pois é por meio do ‘portal’ que se ativa o 

passado e se atualiza o presente no contexto da mobilidade.  

As pessoas que passaram pelo portal da mobilidade, dividem algumas semelhanças 

fundamentais quanto as estratégias no deslocamento: trata-se das formas às quais recorrem para 

obtenção de alguma renda, os riscos e a insegurança, sua situação de vulnerabilidade, o medo 

e o encantamento com o novo, e ao mesmo tempo compartilham de percepções, compreensões 

e valores, próprios da experiência que se constrói por meio do leque de relações que se abre, 

por meio da transitoriedade de suas trajetórias.   

Estamos diante de um fazer que acontece com os agentes no processo da mobilidade 

que é mais que o próprio processo da mobilidade em si. É, além disso, um pacto silencioso de 

suas múltiplas formas de significação dos espaços, paisagens e de si mesmos. Estamos diante 

de uma expectativa que a mobilidade nos traz como possibilidade de no rompimento das 

fronteiras, ir para outro lugar, e ao mesmo tempo, por lá, colocar-se como um outro que 

reinventa a sua própria existência. 

Deste modo, este processo de mobilidade que rompe os portais na trajetória de vida dos 

agentes de minha pesquisa. Remete ao campo da aventura da modernidade, na tomada de 

caminhos, na construção de estradas que se concretizam no fazer da mobilidade. Estamos diante 

de caminhos de modernidade que se cruzam com Marshall-Berman (1986). Quando ao falar 

sobre a experiência de tempo e espaço na modernidade diz: 

 

Existe um tipo de experiência vital — experiência de tempo e espaço, de si 

mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida — que é 

compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse 

conjunto de experiências como “modernidade”. Ser moderno é encontrar-se 

em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas em redor — mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que 

somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 

geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 

sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é 

uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos 

num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, 
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de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, 

como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”. (Berman, 1986, p. 

15). 

 

Na trajetória de vida relatada por João Bento que tem 86 anos e por Maria Lemos que 

tem 74 anos, interlocutores de minha pesquisa, estão presentes não somente a manutenção 

econômica de suas vidas, no espaço da mobilidade vivenciada por ambos, mais acionam 

diversos dispositivos para atualizar suas relações em torno das atividades que executam 

enquanto agentes da experiência do deslocamento. Nas atividades que executam enquanto 

ocupam a trajetória da mobilidade. Exatamente como na referência de Berman, suas trajetórias 

estão repletas de permanentes desintegrações e mudanças, num fazer que se refaz 

constantemente nas concretudes, no sim de um trabalho, no não circunstanciado por uma 

relação amorosa e mesmo no silêncio discreto do sentir-se em terra estranha, no espaço para 

além das fronteiras.  

A reflexão de Martins (1984) nos auxilia a pensar sobre as condições vividas pelas 

pessoas em situação de mobilidade no contexto da migração temporária, trazendo um olhar de 

um sociólogo, que consegue abstrair quase que em forma de poesia este viver na mobilidade. 

Situação que configura a trajetória de João Bento e Maria Lemos, e que caracteriza-se a partir 

do estado de transito constante. Funda-se na análise das relações e modos de vínculos 

estabelecidos, na condição transitória impressa pela sociedade capitalista, que tem no trabalho 

o peso e a medida, servindo de mola propulsora para o estado de transito dos agentes em 

questão. 

Diz Martins: 

“Mais do que migrantes há um definitivo universo social da migração... 

Mais do que Trânsito de um lugar a outro, há transição de um tempo a 

outro. Migrar... é mais do que ir e vir – é viver em espaços geográficos 

diferentes... é ser duas pessoas ao mesmo tempo... é viver como 

presente e sonhar como ausente. É ser e não ser ao mesmo tempo; sair 

quando está chegando, voltar quando está indo... É estar em dois lugares 

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

e não chegar nunca”. (Martins, 1984, p.28).  

 

   Aqui o deslocamento temporário tem uma perspectiva de diferença não só de 

localização deste trabalhador mas de temporalidade, o migrante temporário não se desloca 
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temporariamente apenas mas se transforma em dois, um de sua origem e outro adaptado para 

onde vai, porém não é só isso o fato de migrar transforma o migrante e o fato de ter de ir 

transforma seu ‘milieu’ social local. 

 A migração temporária não surge no censo, o autor qualifica os trabalhadores rurais de 

forma qualitativa, pensando local de origem e atividade. A principal ideia trabalhada por 

Martins é a ideia sociológica de ‘ausência’, como a ausência se torna presença nas relações no 

local que recebe e no local de partida, criando um eterno laço entre o migrante e seu ponto de 

partida.  

 Outro ponto é a função econômica da migração temporária que coloca uma relação 

curiosa onde a reprodução da força de trabalho se dá em um meio e a acumulação e reprodução 

do capital acontece em outro, e o ponto de contato, aquele que evita esta assimilação deste polo 

de produção de trabalhadores é o migrante temporário que consegue com o pouco capital que 

adquire em seu trabalho, manter aqueles para o qual ele produziu a ausência em seus respectivos 

lugares, mas que cria o seu contrário a preparação para a assimilação. 

 É importante perceber que a repulsa do trabalhador pela alienação do próprio trabalho, 

o caráter temporário, ou de ‘sempre retorno’ de sua migração, mostra a sua ligação com o local 

de origem e sua repulsa pelas relações de produção capitalistas, que o alienam de seu próprio 

trabalho e de sua própria mercadoria. Embora o recurso econômico constitua-se como um valor 

a partir do qual os sujeitos em idade adulta conseguem a autonomia para utilizar suas 

potencialidades produtivas. Assim, é principalmente pelo trabalho livre – pois se pressupõe que 

tais sujeitos separados dos meios de produção estariam disponíveis para exercer o trabalho 

assalariado – que se torna possível a reprodução social e material para a sua sobrevivência e da 

própria ordem desta sociedade. O divórcio entre “tempo de produção (tempo de produção de 

força de trabalho, de mais valia e de tempo de reprodução) e o espaço de produção (onde se 

materializa a produção de força de trabalho gerada fora do circuito de capital como trabalho 

para o capital)” cria uma ilusão de independência deste agente, o que na verdade não coloca-o 

na sua posição no processo de proletarização do agente periférico. 

 Estamos diante de uma compreensão sobre o processo de mobilidade que castigava a 

população brasileira na década de 1980 em seu processo de proletarização, que trago aqui por 

ter relação direta com a compreensão vista por vertentes sociológicas, que de alguma maneira 

ajuda-nos na compreensão do período em que João Bento e Maria Lemos estiveram 

vivenciando suas trajetórias de mobilidade. Embora verificaremos, neste e nos próximos 

capítulos, nas transcrições das narrativas que tanto João Bento como Maria Lemos e 
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contrapondo com a experiência recente de Joilson Medeiros de apenas 31 anos, aparecem 

situações múltiplas, indo além das razões econômicas e trabalhistas que justificam, segundo sua 

própria compreensão, para passagem pelo portal da mobilidade, ou usando os termos de 

Martins, para o início de seu transito.  

O que se pode atestar é que as pessoas que vivem o processo de mobilidade, seja por 

um curto período ou longo, e mesmo permanente, como o que vem acontecendo na atualidade, 

um fenômeno bastante frequente. O que podemos observar é que ambos percebem esta situação 

como frequência de uma conjuntura sobre a qual não exercem controle. Apresenta-se 

relacionado a aspectos de ordem emocional mais também a estruturas familiares moralizantes. 

Como indicado por Maria Lemos, que tem 74 anos, nascida e residente na comunidade 

rural denominada por Pendências, localizada no Município de Serrinha, e que tem sua trajetória 

marcada pelo percurso da mobilidade. Ao rememorar sua trajetória em tom de reflexão sobre 

seu fazer diz: 

 

“... eu tive várias decepções, por que a pessoa nasce e se cria trabalhando muito, porque 

naquela época as meninas ajudava os pais a plantar e ajudava a colher, ai depois aparece um 

rapaz e se casa. Ai quando a pessoa se casa, todo mundo, ai deseja assim uma vida. Eu pensava 

muito em casamento assim. Casar com um homem pra frequentar mais eu a igreja, e depois 

que eu tive os filhos, ele andar comigo, com os menininhos e ser aquela pessoa de 

responsabilidade, de combinar...Casamento pra mim, em parte, foi uma grande decepção, logo 

eu fui uma pessoa muito tola [...]”. 

 

Mesmo que a situação de mobilidade possa ser entendida como uma realidade avessa à 

vontade dos agentes, ela está posta como dada e desde que a pessoa não desista de viver ou 

resolva abdicar de sua trajetória, inevitavelmente terá que enfrentar as adversidades que se 

apresentam. Portanto, remete a uma origem que os sujeitos expressam responsáveis por tal 

situação, mesmo que seja comum a indicação de “escolhas mal feitas” ou “situação de 

necessidade”, sempre acompanhadas de fardos pesados como morte do chefe da família, perca 

das produções agrícolas por elevadas quantidades de chuvas ou por ausência delas, pobreza, 

promessa de sucesso financeiro, desejo do cônjuge, melhoria nas oportunidades de estudos para 

os filhos. Estas indicações são constantes e relatam comumente, problemas na família, mais 

especialmente o desejo de obter melhoria nas condições financeiras pessoal, de forma que possa 

refletir em retorno para seus pares, primeiramente os filhos e cônjuge, quando os tem e na 
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sequencia irmãos e pais, quando ainda vivos. Como expressou João Bento, que tem 86 anos, 

nasceu na comunidade rural denominada de Bom Pasto, também na zona rural do município de 

Serrinha e hoje reside na cidade de Santo Antônio, e que se dispôs a fazer parte de minha 

pesquisa. “Naquela época o povo ia embora né, para o sul, e era um Deus me acuda. No dia 

em que eu sai, em 52, passaram bem um ano chorando, quando saia uma pessoa o povo chorava 

muito, todo mundo, até os amigos [...]. 

Este foi o primeiro momento em que João Bento saiu de casa para trabalhar buscando 

melhores condições para si e para sua mãe e seus irmãos. Embora antes tivesse prestado o 

serviço militar obrigatório, em 1952 sua saída é marcada por outro caminho, o caminho da 

mobilidade, e a partir deste momento começa um ciclo de idas e vindas, trajetória sempre 

acompanhada por fortes perdas que o colocou em situação de adição do alcoolismo, 

inicialmente como proposta de diversão, e depois de certo tempo, agrava-se prejudicando seus 

projetos e anseios da família, isso sendo fruto de uma vida de mobilidade constante -segundo 

sua própria leitura dos fatos. De maneira semelhante, Maria Lemos também vai enfrentar o 

problema do alcoolismo e do vício em jogo de azar por parte do marido, fato que também para 

ela, representa fracasso e mudança nos projetos e anseios da família.  

Ao fazer uma leitura dos fatos que passaram a ser constante após seu casamento, Maria 

Lemos relata o aparato da estrutura familiar como instrumento de manutenção de sua relação 

com seu cônjuge. A fala da mãe, do pai e da sogra foram fundamentais para manutenção de seu 

casamento-segundo sua própria leitura da trajetória. 

 

“...quando eu casei com meu marido, ele já era uma pessoa meio desentendida. Ai o que era 

que mamãe dizia: ‘minha filha tenha paciência que ele muda, é porque todo homem quando é 

novo, as vezes gosta de uma festa e só chega bem cedo, as vezes gosta de um baile’, mamãe 

dizia, ‘mais isso tudo passa, depois eles deixam, tenha paciência’. E papai dizia: ‘filha minha 

que casar tem que viver até o fim, porque casamento, minha filha. Quando a gente casa, deixa 

o pai e mãe. Tem pai que diz assim: o canto do meu filho ficar tá aqui. Eu não digo assim não. 

Quando a gente sai, a gente vai morar na casinha da gente, criar a família da gente, e não 

volta mais não.’ Ai a minha sogra não dizia diferente, ela sempre dizia: ‘minha filha, você é 

uma mulher muito trabalhadora, muito de vida, uma mulher da igreja, você tenha paciência, 

mais do que você tem, que ele muda, eu tenho quase certeza que ele muda, quando começar a 

aparecer a família, ai eu sei que ele muda, e vocês vão viver feliz.’ Mais acontece que ele nunca 
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mudou. O meu marido foi o seguinte, ele casou e continuou sendo aquela pessoa desentendida 

e cada tempo que passava mais [...]”.   

 

As reflexões de Lévi-Strauss sobre estrutura (Les Structures Sociales dans le Brésil 

central et orientale, 1952), corroboram para a compreensão do fenômeno em estudo, e da 

narrativa de Maria Lemos, ao perceber-se na obrigação de manter um casamento ante as 

adversidades existentes e na trajetória de João Bento, que se ver na missão de ir embora para 

poder, de alguma maneira, ajudar seus familiares e garantir sucesso pessoal. 

Em Lévi-Strauss, estrutura não é um campo de estudos, mas um método explanatório 

cujo objetivo é a compreensão das relações sociais pelo uso de modelos. Assim, estrutura não 

se confunde com a "realidade empírica" das relações sociais. Estas últimas são a matéria prima 

a partir da qual são construídos os modelos. As relações sociais pertencem ao plano da 

observação e os modelos àquele da experimentação, isto é, da comparação entre modelos. 

Contudo, existem dois tipos de modelos, os conscientes e os inconscientes. Os primeiros são 

aqueles pelos quais a sociedade vê a si mesma. Seriam os "modelos nativos". Os modelos 

inconscientes não são percebidos pela sociedade e o trabalho do antropólogo consiste em 

desvendá-los. Este ponto de vista é o mesmo que informa a análise que Lévi-Strauss faz dos 

mitos, distinguindo entre o nível superficial da narrativa e o nível da estrutura profunda; é neste 

último que radica o mito propriamente dito, como metalinguagem.  

No que concerne às relações sociais, Lévi-Strauss deixa claro que os modelos 

conscientes não têm por objetivo explicar o fenômeno mas perpetuá-lo (Lévi-Strauss, 1953, p. 

527). É um ponto epistemológico muito próximo à noção marxista de "falsa consciência"³ e à 

conhecida frase de Marx de que se aparência e realidade se confundissem não haveria 

necessidade da ciência. Os modelos nativos, contudo, não devem ser desprezados; eles são parte 

do plano da observação e podem conduzir o analista à estrutura profunda. Como é bem sabido, 

Lévi-Strauss distingue modelos mecânicos de modelos estatísticos (possivelmente inspirado no 

uso diferenciado de modelos feito por Durkheim em Divisão Social do Trabalho e em Suicídio). 

Os primeiros seriam aqueles na mesma escala dos fenômenos e os segundos em escala distinta 

dos fenômenos. É assim que ganha relevância a distinção entre os modelos conscientes 

(construídos pelo nativo) e os inconscientes (desvendados pela análise). O mais claro exemplo 

dado por Lévi-Strauss é aquele relativo à organização dual em grupos indígenas brasileiros 

(Bororo, Canela, Sherente e outros). A imagem que os indígenas têm de sua sociedade nada 
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mais é do que uma transfiguração da realidade, que é de natureza completamente diferente. A 

organização dual do Brasil Central é ilusória. 

Ao definir estruturas Lévi-Strauss afirma: 

 

"As estruturas sociais são objetos independentes da consciência que deles têm 

os homens (cuja existência elas, no entanto, regulam) e tão capazes de serem 

diferentes da imagem que eles têm delas como a realidade física difere da 

representação sensível que dela temos..." (Lévi-Strauss, 1952, p. 302).   

 

Outro ponto importante a observar é a contribuição de Holanda (2006) quando apresenta 

a ideia de “homem cordial”, a expressão nos caracterizava, como “um dos efeitos decisivos da 

supremacia incontestável, absorvente do ninho familiar”, pois “as relações que se criam na vida 

doméstica, sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós”.   

 

No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira 

libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre 

si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão 

para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, 

periférica, que no brasileiro – como bom americano – tende a ser a que mais 

importa. Ela é antes um viver nos outros. Foi a esse tipo humano que se dirigiu 

Nietzsche, quando disse: “vosso mau amor de vós mesmo vos faz do 

isolamento um cativeiro” (Holanda, 2006, p. 147). 

 

Para o autor, o brasileiro carrega uma herança já de Portugal e, mais do que isso, 

indígena e africana, que o torna mais voltado à família patriarcal e amizades. Além disso, temos 

um cenário de poder instaurado que não permite diálogo entre governo e quem é governado. 

Já quando estudamos Lévi-Strauss e seu pensamento sobre a cultura, percebemos que 

para ele, cada cultura é um estilo: 

 

 "O conjunto dos costumes de um povo é sempre marcado por um estilo; ele 

forma sistemas. Estou certo de que estes sistemas não existem em número 

ilimitado, e de que as sociedades humanas ... não criam de maneira absoluta, 

mas se limitam a escolher certas combinações num repertório ideal que seria 

possível reconstituir ... Se a atividade inconsciente do espírito consiste em 

impor formas a um conteúdo, e se estas formas são fundamentalmente as 
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mesmas para todos os espíritos ... como o estudo da função simbólica, tal 

como ela se exprime na linguagem, mostra de maneira tão surpreendente, é 

necessário e suficiente atingir a estrutura inconsciente, subjacente a cada 

instituição ou a cada costume, para obter um princípio de interpretação válido 

para outras instituições e outros costumes ..." (Lévi-Strauss, 1958, p. 28). 

 

A uma relação entre a vivencia da mobilidade, o rompimento das fronteiras e o 

compromisso, por parte do agente, em dar uma resposta para a família sobre seu fazer dentro 

do processo da mobilidade. Porém essa resposta, é limitada por crivos postos pelo próprio 

agente que determina entre o que será relatado e conhecido pelos familiares, sobre sua trajetória, 

experiências e/ou vivencias e aquilo que simplesmente será omitido, obscurecido dentro do 

processo.  

No relato de sua trajetória João Bento apresenta elementos, em que deixa claro o desejo 

de torna-lhes conhecido, e a existência de outros elementos que deseja ser apenas de 

conhecimento meu e que não deve ser citado aqui. Em grande medida são relatos de aventuras 

sexuais e conflitos na ordem do poder político local, que se confunde na esfera do compadrio e 

do apadrinhamento. A idade avançada, o tempo passado e as experiências acumuladas, parecem 

deixar claro que nas linhas da escrita da trajetória da mobilidade tem entrelinhas que devem 

permanecer no poço escuro da obscuridade, e ainda aqui, o que move a decisão, parece ser o 

desejo de conservar em seu meio a certeza de uma estrutura de proteção e conservação dos 

modelos conscientes da estrutura familiar.  

As dificuldades, a adaptação psíquica e física às adversidades da trajetória, são 

encaradas dentro de um processo solitário, hora eufórico, hora horripilante, sempre marcado 

pelo desejo de retorno, mais o retorno está condicionado a própria condução da mobilidade, que 

pode ou não torná-lo presente. O desejo de retorno, a esperança nesse retorno torna-se um 

atenuante deste cotidiano, tornando possibilidade o desejo fundamental na vida do agente da 

mobilidade. Gradualmente a convivência com o desejo de retorno impõem medidas estratégicas 

sobre as tomadas de decisões, quando possível. Por fim, aparecem tanto quanto causa da vida 

em mobilidade, como meio de permanecer nela, o próprio fazer da trajetória. Querer voltar não 

é suficiente, é preciso ter vencido as batalhas as quais se propõe na trajetória e ter a certeza da 

aceitação dos seus, neste retorno. Aqui acontece o processo inverso na mobilidade “da saída ao 

retorno”. Aqui também há um processo de ruptura, dentro da mobilidade, uma ruptura que 

constrói a trajetória do retorno.   
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Dentre os aspectos que compõe este complexo de rupturas, os problemas no que diz 

respeito à família é um dos mais recorrentes. Uma situação exemplar seria a de pessoas que 

perdem parentes próximos que eram fundamentais para a manutenção de suas vidas antes da 

mobilidade, seja a partir do falecimento ou a partir do desenvolvimento de mudanças no 

ordenamento financeiro da família, ou ainda nas condições estabelecidas pelo cônjuge. 

Quando em nosso primeiro encontro, João Bento, no início da narrativa de sua trajetória, 

ainda meio desconfiado e apresentando certa inquietação, tanto na expressão do rosto, em sua 

testa larga franzida, no titubear da fala, mantendo uma aparente sutileza de quem ainda não 

compreendeu em miúdos a verdadeira razão do meu interesse em ouvir sua trajetória. Em meios 

ao desconforto inicial de ambos, o dele e o meu, João Bento, ao falar de sua infância trouxe de 

imediato, a morte de seu pai, um divisor de águas em sua família que marcará tanto a sua 

trajetória, como as dos demais membros da conjuntura familiar - segundo sua própria avaliação. 

Diz: 

De papai eu não tenho lembrança porque eu tinha três anos quando ele morreu. Ele morreu 

em 1933. Eu tenho uma lembrança pequena porque ele sentava num pilão pra tomar café, eu 

tenho essa lembrança só. Só e só. Agora de mamãe eu tenho muita lembrança. 

Entre os jovens é comum a existência de narrativas que estabelecem a necessidade de 

começar a trabalhar cedo em virtude de ter que sustentar a própria família ou então, devido ao 

sentimento de responsabilidade em construir sua própria independência financeira.  

Joilson Medeiros, com apenas 31anos demonstra na narrativa de sua trajetória, uma 

maneira diferente de se manter num estado constante de mobilidade, não mais nos moldes 

tradicionais, se deslocando de uma região para outra do país, ou de um município para outro 

dentro do Estado. Agora é frequente a mobilidade dentro do próprio município e já não 

comporta mais as denominações estabelecidas entre ser do campo ou da cidade. Pessoas como 

Joilson são bastante comuns no lócus de minha pesquisa. Agentes do meio rural que circulam 

no meio urbano e agentes do meio urbano que circulam no meio rural. Tem casa na cidade e 

propriedade com residência na zona rural. Se questionados como se sentem, se da cidade ou da 

zona rural, respondem. “Sou da cidade e do sítio, moro aqui e lá.”  

Com residência fixa na cidade de Serrinha, e profissão de agente de saúde, Joilson 

mantem um intenso curso de mobilidade num contexto interno entre vida urbana e rural. Tendo 

na propriedade de sua família, na zona rural do mesmo município, elementos de confirmação 

fundamentais para sua trajetória. “Passo o dia lá e a noite venho pra cidade, por causa da 

mulher, ela acha melhor aqui”. Com a morte do pai, Joilson que sente-se na responsabilidade 
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de conduzir a administração do patrimônio da família, busca justificar seu fluxo entre o urbano 

e o rural principalmente pela responsabilidade em conservar o patrimônio da família, e pelo 

amor a vida no campo. “Eu gosto muito de lá, é tranquilo, eu sempre gostei da zona rural”.  

Estamos diante de narrativas que estabelecem a necessidade de começar o processo da 

mobilidade por meio de “escolhas” que devemos analisá-las com cuidado. Na maioria dos casos 

em que elas se anunciam vem acompanhada de falas como: “Tive que ir, tinha que aceitar, não 

tive outra escolha”, causando a “escolha” de viver o processo da mobilidade. Estamos diante 

de uma certa variação de casos demonstrando justamente a ideia de ruptura, em que um fato se 

desenrola numa série de outros e que tem por fim ou consequência a mobilidade. 

Nesse itinerário os fatores climáticos também estão presentes nas narrativas quando 

trata-se do espaço, lugar ou região refúgio, local de morada e principal lócus de manutenção de 

suas vidas.  Lócus da relação com a terra e as atribuições do cotidiano. Ao lembra de sua 

infância e das responsabilidades que partilhava na família João Bento diz: 

 

“A chuva sempre era controlada. Depois eu cresci né. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia 

o seguinte, eu plantava em Dezembro, chamava-se no pó, plantava no pó, seca braba mesmo. 

Com sete ano eu comecei a trabalhar na agricultura, eu ia nesse roçado que mamãe mandou 

broca. O trabalhador cavava a cova, com cavador de mão, e eu botava três caroço naquela 

cova, e eu não sabia o que era três caroço, eu não plantava bem por que eu não sabia o que 

era três. Ai eu aprendi o que era três, só três, só três. Isso eu tinha sete pra oito anos. Quando 

terminava de plantar, a gente ia esperar nascer. Sempre chovia né. Quando era com três, 

quatro dias nascia, ai mamãe dizia: ‘vá pastora os passarinhos’. Ai eu ia pastora os 

passarinhos, só para o passarinho não comer o milho, só porque tinha, eu não vô exagerar, 

mais quando se sentava duzentos, trezentos galos de campina, era pouco, pra arrancar o milho. 

Tinha mata e tinha passarinho. Canário, tinha dois, três mil canário que dormia lá na gente, 

no mato que tinha. Aquele anum-mará que arranca milho feito o cão.  Eu passava três dias no 

roçado, saia as cinco horas e chegava às cinco da tarde, e se deixasse arrancar um pé, a surra 

era grande. Quando terminava eu vinha pra casa, de noite eu vinha pra casa. Só podia vir 

quando os passarinhos ia dormir. Ai eu aprendi a fazer bodoque. Ai melhorou né. Eu já era 

grande e aprendi fazer bodoque. Ai de cá eu jogava uma pedra e ele voava, lá no mato, ai 

ficava sentado. Às vezes eu acertava nos bichinhos rapaz. Era tanto que a pedra que eu jogava 

com a mão acertava, mais era porque tinha muito. Eu achava era bom quando eu acertava, eu 
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com raiva né. Hoje eu me sinto quando eu fazia aquilo, mais ai eu mim controlo, porque eu 

não entendia né?”  

 

Compreender a importância que se dar a terra, o espaço produtivo, o lugar de 

convivência do agente da mobilidade é fundamental para compreender os caminhos percorridos 

no curso das trajetórias e nesse sentido buscamos em “Ensaio sobre as variações sazonais das 

sociedades esquimós”, elementos de compreensão que Marcel Mauss (2003) traz sobre a 

sazonalidade morfológica dos esquimós, dialogando com o determinismo geográfico e a 

antropogeografia da época, com o intuito de preconizar os usos e costumes culturais como 

fatores essenciais da organização social, para além dos fatores territoriais. Seu interesse é 

definir o que seria “morfologia social” para esquadrinhar seus efeitos nas atividades e interações 

coletivas. Para ele, a morfologia social é o substrato material das sociedades, bem como o 

conjunto de coisas que servem como base para a vida coletiva. Nesse sentido, o substrato 

material não se constitui apenas pelo solo, mas pelas práticas culturais e idiossincrasias dos 

grupos. 

"O assentamento é o conjunto das habitações, dos lugares de acampamento e 

de caça, marinha e terrestre, que pertencem a um número determinado de 

indivíduos, ao mesmo tempo que o sistema de caminhos e trilhas, canais e 

pastos que esses indivíduos usam e onde se encontram constantemente." 

(Mauss, 2003, p.437). 

O assentamento tem características bem marcadas, como um nome único 

usado por todos os membros, fronteiras claras, e unidades linguística, moral e 

religiosa. "Cada um tem seu espaço de caça e de pesca, em terras e mar." 

(Mauss, p.438). 

 

Quando no processo da mobilidade, nos rompimentos das fronteiras. Pensar sobre a 

maneira como grupos sociais se organizam num dado espaço territorial é o primeiro passo para 

compreender o que constitui a sua morfologia. Parece uma tarefa simples, porém, esconde uma 

complexa rede de variáveis que se entrelaçam, obscurecendo o entendimento de quem observa. 

Por outro lado, o ponto de vista do observador também se mostra determinante para definir a 

importância e o significado desse aspecto da vida social (grifo nosso). 

Ao tratar sobre a hostilidade social e ambiental do Sertão Potiguar Neusiene Silva 

(2013) afirma: 
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Em um cenário de grande hostilidade social e ambiental, em que a capacidade 

de resistência dos sertanejos é colocada à prova cotidianamente, saber ler os 

sinais de chuva ou seca afigura-se como uma forma simbólica de deter algum 

controle e precaução em um universo marcado pela imprevisibilidade. Neste 

contexto, estas experiências representam a possibilidade de expansão de 

existência dos agricultores sertanejos. São estratégias reproduzidas e 

resinificadas em cada momento histórico. (Silva, 2013, p.88). 

 

Embora estejamos tratando do Agreste do RN, o senário de semelhança entre a narrativa 

da autora e meus interlocutores, faz perceber que o viés de separação entre regiões está mais 

implicado pela geopolítica do que pelos processos de ressignificação dados pelos agentes 

sociais em questão. 

As referências que configuram as narrativas estão embasadas em uma outra lógica de 

divisões locais e regionais. Existe um sentido próprio dado ao lugar que foge as demarcações 

oficiais. Uma serra, uma estrada de ferro, uma árvore, e tantas outras referências se fazem 

presentes quando os agentes buscam referenciais para delimitar as fronteiras e estabelecer o 

lócus de sua trajetória de vida.   

Ao ser questionado sobre como compreende o que é o Agreste João Bento diz: “Sempre 

achei que o agreste era lá, em Goianinha, aqui sempre disseram que era gredo oeste.” Ao 

tratar sobre o lócus de suas relações, João Bento rompe diretamente com as fronteiras 

estabelecidas pelo IBGE. Configurando um espaço delimitado por suas relações e apropriações. 

Goianinha que está no litoral, apresenta-se como Agreste para ele, por ser um lugar verde, onde 

chove com uma certa regularidade, se comparado a Santo Antônio e Serrinha. E “gredo oeste” 

é uma referência a história da ferrovia no RN, que podemos observar no texto abaixo, seria uma 

adequação do termo inglês para a língua portuguesa. Dada importância da obra para a região, 

passando-se a nomear seu entorno por “Great Westem”. E questionado sobre quem somos nós, 

se aqui não é o Agreste, a resposta vem de imediato. “Somos o povo que nasceu aqui, o povo 

daqui”. 

 

“Inaugurados em 1881, o primeiro trecho ferroviário (Natal/Nova Cruz) e a 

Estação Central de Natal (localizada na Praça Augusto Severo, bairro da 

Ribeira) apresentaram o sentido da palavra mobilidade aos moradores da 

região. Anos mais tarde, em 1901, o trecho Natal/Nova Cruz seria arrendado 

pela "The Great Western of Brazil Railway Company", como aconteceu com 

outras estradas de ferro pelo país. Se antes a população percorria grandes 
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distâncias utilizando tração animal, a empresa tornou possível cruzar os 

Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco utilizando a ferrovia. 

Graças à construção da via férrea que ligava Nova Cruz à Independência (PB). 

A "Great Western" teve um papel fundamental para o desenvolvimento do 

comércio e das indústrias locais à época.” (CBTU, Natal, 2016). 

 

Para melhor compreender as palavras de João Bento quando trata sobre o Agreste e o 

agresteiro podemos dialogar com Berger e Luckmann (2000) que ao tratar da sociedade como 

realidade objetiva diz: 

O homem ocupa uma posição peculiar no reino animal. Ao contrário dos 

outros mamíferos superiores não possui um ambiente especifico da espécie, 

um ambiente firmemente estruturado por sua própria organização instintiva...o 

ser humano em desenvolvimento não somente se correlaciona com um 

ambiente natural particular, mas também com uma ordem cultural e social 

específica, que é mediatizada para ele pelos outros significados que o têm a 

seu cargo. (Berger & Luckmann, 2000, p. 69, 71). 

 

Ao tratar das condições que põem as pessoas em curso na mobilidade, não podemos 

deixar de observar que nas narrativas das trajetórias, é frequente a presença do sentimento de 

frustração, por não ter conseguido uma inserção no mercado de trabalho que correspondesse 

aos anseios de maneira a sanar as necessidades do grupo familiar. 

O fracasso no provimento sempre está associado as dificuldades, posta pela trajetória, e 

sempre que os agentes acionam os fracassos, logo acionam as conquistas no âmbito das 

relações, das amizades, os compadres e as comadres, que de alguma maneira trazem um ar de 

leveza para cada fracasso mencionado. 

O sofrimento causado pelo curso da mobilidade, está associado ao orgulho de no 

itinerário da mobilidade ter tomado decisões e arcado com as devidas consequências “eu 

sempre trabalhei muito”, “eu sempre procurei ser honesto”. A diversidade de situações 

vivenciadas na trajetória da mobilidade, sempre traz ao centro a família. 

Cabe salientar que a investida aqui não é de exemplificar uma sequência de fatos 

previstos e tipológicos que causam a vida em mobilidade. A característica marcante é 

justamente o fato da diversidade de histórias, tão amplas quanto o número de pessoas que hoje 

assumem o trajeto da mobilidade em suas trajetórias particulares. Entretanto, pode-se perceber 

uma regularidade no que diz respeito à existência de fatos específicos em que as pessoas que 

passam pelo portal identificam como causas que os levaram a vivencia da mobilidade. 
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  O processo ao qual me refiro como ruptura trata de que os agentes da mobilidade 

sofrem um processo de referências muito claras para eles no circuito social, do trabalho, da 

família, do acesso aos bens de consumo, do autocontrole, que impulsiona estes agentes a se 

reconduzirem em caminhos novos, com bases novas, constituindo novos vínculos. Aqui dar-se 

o momento de transição, de passagem de uma vida “estabelecida” para uma vida em 

mobilidade. Neste momento o desconhecido toma lugar e aquilo que era estabelecido mostra 

uma potência de irrupção, de quebra dos papeis em um tipo de margem não necessariamente 

prevista. 

Como sugerido anteriormente, a vida em mobilidade passa por um processo de “adentrar 

a mobilidade”, é na passagem pelo portal que o agente torna-se integrante de um processo maior 

chamado de mobilidade. Existe uma constante que se rompe: as pessoas que vivem uma 

situação estabelecida antes, nascem e tem experiências no âmbito da estrutura familiar, seguem 

suas vidas até o momento de uma ruptura, marcada pelo acúmulo de processos 

desestabilizadores que de alguma maneira impulsiona a vivencia da mobilidade. Acontece a 

passagem pelo portal e os motivos desta passagem são muitos. Uma vez sucedida esta 

passagem, os referenciais de vida, suas noções e moralidades se configuram e se reconfiguram 

em um processo de aproximação e distanciamento. A vida e a história tomam novos rumos e as 

experiências propiciam novos referenciais fora da estrutura posta antes. Neste sentido há um 

processo de transição que compõe também uma ambivalência: “sair da estrutura” não se trata 

de uma escolha mais sim de uma inevitabilidade. Equivale também a assumir uma serie de 

riscos e incertezas sobre as condições futura. 

Ao coletar as narrativas de vida pode perceber que, cada história está marcada por suas 

especificidades, e considerando a bibliografia sobre o tema, uma descrição detalhada das 

narrativas, ou mesmo o acumulo de agentes com narrativas coletadas, apenas acrescentaria mais 

exemplos desta combinação que cada agente vivencia. Portanto, a questão que coloco é a 

centralidade da passagem pelo portal como aspecto recorrente e central. O que está em questão, 

não são afirmações sobre tal ou qual aspecto da vida em mobilidade. A relevância se dá no 

processo de ruptura, de passagem pelo portal da mobilidade, processo este que conduz inúmeras 

pessoas ao rompimento com uma vida estruturada nas configurações básicas de estabilidade, 

para compor um processo de mobilidade que comporta aspectos de incerteza e insegurança 

presentes nas narrativas de vida dos agentes de minha pesquisa. 

A passagem pelo portal tal como identificado, conduz os agentes, a ruptura de vínculos 

anteriores, e na sua trajetória as lembranças, a memória ativada do passado, passa a ocupar este 
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processo composto por rupturas e decodificações de situações futuras. Uma vez passando pelo 

portal o estranhamento passa a ser uma constante, para si e para os demais. Estando em 

mobilidade o agente se depara com uma realidade transitória do ausente. Mesmo estando 

presente, sempre enfrentará a recusa da aceitação do novo. E não só as pessoas mais também 

as instituições, escola, igreja, hospital entre outras, estão montadas para o permanente e não 

para o transitório. Até mesmo a comprovação de endereço residencial, por si só, torna-se um 

elemento complicador. 

É inevitável aos agentes da mobilidade o continuo processo de aprendizado gerado pela 

própria situação. Há um aprendizado ao lidar com os novos fatores proporcionado por este 

modo de vida.  

As perdas próprias do vazio gerado pela passagem no portal impulsiona o agente a 

interagir com novas realidades, pessoas, instituições, meios econômicos e relacionais que de 

alguma forma compense as perdas efetivadas. É próprio da vida em mobilidade um processo 

de aprendizado que insere a pessoa em uma dinâmica própria e radicalmente diferente da 

anterior. A passagem pelo portal demanda conhecimentos específicos que forneçam condições 

de novas formas de lidar com o espaço, com o lócus de inserção. Propiciando estratégias de 

sobrevivência em suas várias dimensões: econômicas, de segurança, religiosa, de amizades e 

nas relações amorosas. Estamos diante da necessidade de um reinventar-se no cotidiano para 

protagonizar um futuro, e parece ser no caminho das alternativas múltiplas que se configura as 

estratégias de vivencia na mobilidade.    
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3. Capítulo III – Aspectos de socialidade 

 
O caminho percorrido no percurso da mobilidade possibilita conhecimentos no curso da 

vida que podemos resumi-los em aquisição das formas de lidar com o processo em si, carregado 

de objetos, e principalmente de recursos subjetivos e comportamentos diversos. Recursos que 

por vezes são utilizados para justificar o próprio contexto, e desse conhecimento dependem o 

sucesso e/ou o fracasso atribuído pelos interlocutores no curso da mobilidade. 

A literatura brasileira, em suas produções vem afirmar o estereótipo do perfil nordestino, 

do homem do mato, do homem da pequenina cidade, lá bem distante, longe de tudo e de todos.  

Em centenas de cópias vendidas no Brasil e no exterior, assim como as músicas, as novelas e 

séries, minisséries, filmes, etc., baseados nestes romances que também exibidos no mundo todo, 

já ensinaram o que esperar, o que encontrar, o que ver no Nordeste brasileiro. Essa literatura 

constituiu um arquivo interno de imagens que moldaram a linguagem, a percepção, a 

experimentação e a forma do encontro. E mesmo quando não se consegue de imediato 

reconhecer no conhecido, agora na prática, as ideais-imagens construídas anteriormente, o 

estranhamento é apenas momentâneo e o visitante logo se apega ao familiar, ao conhecido, 

acomodando as coisas como repetidas. Esse conhecimento é mediado por experiências 

anteriores que não permitem ver para além do já conhecido e no curso da mobilidade por várias 

vezes, os interlocutores de minha pesquisa remetem-se a situações em que as relações se 

estabelecem a partir dessa premissa, “sou nordestino” e/ou “sou do norte”.  

Ser “nordestino ou do norte,” é um dos recursos definidores de estratégias de 

participação em grupos, que tanto para João Bento como para Maria Lemos, segundo a própria 

compreensão que os mesmos estabelecem dos fatos em suas trajetórias de vida. Sempre esteve 

presente no percurso empreendido como recurso subjetivo. Hora de limitação e restrição aos 

espaços que podiam frequentar, como por exemplo: assumir vaga em trabalho, facilidades de 

conquistar novas amizades, credibilidade no exercício de suas atribuições, etc. Mais as mesmas 

premissas eram definidoras de elementos de restrição e segregação. Como uma moeda que tem 

cara e coroa, os elementos de socialidade apresentam sempre duas versões para mesma situação. 

Hora favorecendo a inclusão, hora segregando, excluindo. 

Ao tratar de sua experiência de trabalho na polícia militar, no Estado de São Paulo, 

vivenciando sua condição de agente da mobilidade, João Bento revela o momento em que um 

grupo de colegas nordestinos, juntamente com ele se descobrem implicados em um contexto de 

estereótipos que hora os favorece, hora os excluem. 

 Diz João Bento:    
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“... ai fiz exame e passei, ai perguntaram você serviu as forças armadas, eu respondi, eu sou 

primeiro categoria de aeronáutica. Ai rapaz, já ganhei muita coisa, mais só que eu não usei né 

(referência ao fato de não ter aproveitado suficientemente das oportunidades dada na época). 

Ai nós ficamos no quartel pra fazer exames, ai viemos pra casa dê noitão, depois passamos a 

morar no quartel. Nós falamos para o comandante que a situação lá fora era ruim, no quartel 

era melhor, porque a gente tinha onde dormi. Ai lá era, chamava-se de campo, bem uns 

cinquenta homens. Ai nós ficamos dormindo no quartel né. No alojamento, três camas, uma em 

cima da outra, beliche. Triliche né. Ai nós ficamos chorando as mágoas da vida, distante da 

família. Tinha cearense, pernambucano, alagoano. Porque eles gostam muito de nordestino. 

Depois lhe explico por que eles gostam de nordestino. Nordestino é besta... Entre nós, nós 

descobrimos que nós era besta. Sabe porquê. Nós descobrimos que quando nós ia pra um 

policiamento. Quando a gente ia dar um policiamento, o paulista, o catarinense, o paranaense, 

tava na escola. E eles vinham em cima da gente, e agente feito besta pegando troço na unha. 

Ai ele dizia: “eu só tenho fé quando uma patrulha sai com nordestino”. Ai agente pegava até 

a molesta dos cachorros, ai já tava entrando uma cachacinha. Podia sair o satanás que agente 

pegava. Ai eles achavam bom pro isso. O cara se lascando e os outros estudando. Depois foi 

que nós descobrimos isso. Um dia nós conversando, eu disse, mais fulano, vem cá. Sargento 

fulano, já prestou concurso pra tenente umas dez vezes e não passa, o que é que tá acontecendo, 

ai ele disse: “rapaz, o cara é nordestino. Olha quantos cabos, tenentes, sargentos dá Taubaté. 

Dar rapaz. Taubaté da militar que só a moléstia. São Paulo, principalmente, sargento, tenente, 

capitão e coronel é de Taubaté, de alta patente e nós tudo lascado pegando touro a unha”. Por 

isso que eu digo que a gente é besta. Nós descobrimos isso [...]”.   

 

A fala de João Bento, ajuda-nos na compreensão dada, por vezes, em relação ao lugar 

gerando várias objetivações e subjetivações nesse contexto. Por meio do lugar determinamos 

localizações, espaços e tempo. Rompemos com abstrações e construímos linhas, engendrando 

fatos, construindo relações, lembranças e referenciais. 

Embora estejamos tratando dos aspectos de socialidade é importante retomar alguns 

pontos de compreensão do lócus de partida do processo da mobilidade e suas particularidades 

nesse contexto, possibilitando uma visão holística dos fatos, associando observações do campo 

etnográfico a conceituações teóricas que entendo, de alguma maneira, podem nos auxiliar no 

momento.  
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Em minhas observações do campo etnográfico, percebo que no cotidiano das pessoas é 

comum a associação de fatos importantes de suas vidas a lugares determinados pelo espaço e 

pelo tempo. Estamos diante do cotidiano. E em Michel de Certeau, aprendemos que “o 

cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe partilhar), nos pressiona dia após 

dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente”. [...] “O cotidiano é aquilo que nos 

prende intimamente, a partir do interior”. [...] “É uma história a caminho de nós mesmos, quase 

em retirada, às vezes velada”. [...] Talvez não seja inútil sublinhar a importância do domínio 

desta história “irracional”, ou desta ‘não história’, como o diz ainda A. Dupont. “O que interessa 

ao historiador do cotidiano é o Invisível...” (Certeau, 1996, p. 31). Percebemos que o cotidiano 

dar-se na esfera do espaço ou lugar, isso faz-nos buscar elementos que possibilite compreender 

a influência que o local e o global tem sobre as pessoas na sociedade contemporânea, isso se 

temos o interesse de compreender, ou pelo menos, chegar a elementos de claridade sobre os 

fluxos e as mobilidades nos dias atuais.   

Appadurai aponta caminhos de compreensão mostrando que no global, o constante 

contanto com o outro e com o diferente têm modificado o “local”. Este contato tem se dado 

pelos fluxos migratórios dos últimos vinte anos, assim como pela comunicação eletrônica 

(Appadurai, 2002, p. 22).  

Quanto ao território como constitutivo de espaço, Milton Santos (1979) afirma que é o 

território a premissa na condição da vida cotidiana, sendo esta cotidianidade uma contradição 

que junta os tempos. Passado e futuro na figura do presente fugaz. Desse modo somos obrigados 

a pensar o local através das condições das coisas que nos cercam e limitam no presente, o que 

nos faz obedecer ou pode contrariamente estimular à revolta, com o propósito de construirmos 

um futuro melhor.  

Maria Lemos ao relatar sua trajetória de estadia no Mato Grosso, lembra que sempre foi 

vista como “mulher do norte”, “mulher com a qual não se devia mexer.” Esta condição que 

remete ao local de origem traz para ela a possibilidade de manter em torno de si um aparato 

subjetivo que lhes garantisse respeito e legitimidade nos variados espaços de interação social.   

Estamos diante da configuração de interconexões entre localidades diversas, num 

processo progressivo que força uma constante reconfiguração dos laços emergidos de 

pertencimentos, motivados pelo continuo fluxo das inter-relações. Desta feita o local é 

reconfigurado a partir de interconexões gerando no contexto atual respostas e posicionamentos 

às tendências homogeneizantes do global. O fluxo mundial de bens simbólicos, faz com que os 

espaços onde se desenvolvem ações e pensamentos sejam comprimidos e as fronteiras que 
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separam lugares distintos se flexibilizem, promovendo a proposição e a permuta incessantes de 

posições diferentes do mundo. Estamos diante de uma configuração de território que depende 

hoje da imaginação nas suas formas coletivas, sendo através desta criada as “ideias de 

comunidade, de bairro, de nação, de economias morais, governos injustos, de salários mais altos 

e perspectivas de trabalho no estrangeiro”. A imaginação é hoje um palco para a ação e não 

apenas para a evasão e gera um território possível graças à “comunidade de sentimentos” nele 

inscrita (Appadurai, 2002, p. 20).  

Certeau aponta para o caminho das micro - resistências e nos convida a confiar na 

inteligência e na inventividade do mais fraco, em face de uma convicção ética e política, 

alimentada por uma sensibilidade estética, que faz crer firmemente na “liberdade gazeteira das 

práticas”, de ver diferenças e de perceber as micro - resistências que fundam micro - liberdades 

e deslocam fronteiras de dominação. Estamos diante de inversões de perspectivas, que 

fundamentam a invenção do cotidiano, desloca a atenção “do consumo supostamente passivo 

dos produtos recebidos, para a criação anônima, nascida da prática, do desvio no uso desses 

produtos”. 

Por meio de seu rigor filosófico Certeau faz uma reflexão sobre a história. 

Epistemologicamente vai do “homem ordinário”, ao “herói comum”, herói anônimo que “é o 

murmúrio das sociedades”.  Assim, muda o “lugar” da análise, definido agora por uma 

universalidade que é identicamente uma obediência ao uso ordinário, as “práticas comuns”, as 

“artes de fazer” dos praticantes, as operações astuciosas e clandestinas.  

Diz ele: 

[...] A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 

barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 

‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua 

ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos 

próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem 

econômica dominante. (Certeau,1994, p. 39). 

 

Michel Certeau inverte a forma de interpretar as práticas culturais contemporâneas, e 

traz para o centro o anônimo em sua arte do fazer – está arte vivenciada na sociedade de 

consumo. 

Se pensarmos a partir da racionalidade técnica, a organização das pessoas e das coisas 

tem sua possibilidade de melhor arranjamento por meio de um lugar, de um papel e por meio 
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de produtos de consumo. Mais Certeau, contraria esta idéia apresentando “o homem ordinário” 

que inventa o cotidiano de mil formas, desde as “caças não autorizadas”, escapando. 

 As “artes do fazer” leva o “homem ordinário” a uma escapatória silenciosa, “astúcias 

sutis”, “táticas de resistência” alteram aos poucos os objetos e os códigos, estabelecendo uma 

(re) apropriação do espaço e do lugar ao jeito de cada um. Estamos diante da possibilidade de 

a multidão anônima abrir o próprio caminho no uso dos produtos impostos pelas políticas 

culturais, numa liberdade em que cada um procura viver, do melhor modo possível, a ordem 

social e a violência das coisas. 

 

[...] Seu trabalho efetua uma dupla erosão: aquela que, de dentro da linguagem 

ordinária, mostra esses limites; aquela que denuncia o caráter irreceptível (o 

nonsense) de toda sentença que tenta uma saída para aquilo que não se pode 

dizer. (Certeau, 1994, p. 69). 

 

Estamos diante de uma historicidade definida pela linguagem, que é compreendido em 

Certeau como “um conjunto de práticas onde a própria pessoa do analisador se acha implicada 

e pelas quais a prosa do mundo opera”. 

Podemos concluir que o “local” está associado com “lugar”, entendendo duplamente: 

como o ponto da rede formada pela conjugação da horizontalidade e da verticalidade, segundo 

o conceito de Milton Santos (1979). No conceito de Santos, a horizontalidade é a contiguidade 

física que integra as relações internas numa única unidade de espaço e a verticalidade o plano 

que integra as relações externas com outras horizontalidades. 

Já em Yi-Fu Tuan (1980) o lugar é compreendido como espaço vivido e clarificado pela 

relação de pertencimento. Milton Santos   assegura que é o lugar que existe, e não o mundo; 

sendo as coisas e as relações do mundo organizadas no lugar. Mundializa-se o lugar e não o 

mundo (Santos, 1979).  

 Para Yi-Fu Tuan lugar é o sentido de pertencimento, a identidade biográfica do homem 

com os elementos de seu espaço vivido. No lugar, cada objeto ou coisa tem uma história que se 

confunde com a história de seus habitantes, assim compreendidos justamente por não terem 

com a ambiência uma relação de estrangeiros. E, reversamente, cada momento da história de 

vida do homem está contada e datada na trajetória ocorrida de cada coisa e objeto, homens e 

objetos se identificando reciprocamente. (Tuan,1980).  

Nesse contexto de socialidade constituídas a partir do lócus de partida do agente da 

mobilidade, como elemento que determina formas de inserções nos vários espaços e/ou lugares 
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de transito das pessoas, é possível observar no contexto da pesquisa uma presença recente da 

idéia de agresteiro, difundindo-se por canais de propagação da cultura local, por exemplo: 

blogs, cordéis, escolas, palestras, etc. Uma subjetivação sobre a figura da pessoa que nasceu no 

espaço delimitado pelo IBGE, de Agreste do RN.  

Tanto para João Bento como para Maria Lemos, assim como para Joilson Medeiros, esta 

definição é nova, e ambos afirmam, ter ouvido falar sobre o assunto, mais não entendem porque 

são chamados de agresteiros. 

Diz Joilson: 

 

Eu cresci ouvindo dizer que agreste era de Goianinha pra lá, e sertão era de Campestre 

pra lá. Aqui nunca teve nome. Agente até tem uma certa discriminação com o sertão. Aqui 

sempre foi a terra do nem. (Riso). Nem agreste nem sertão. Fica no meio...Aqui a gente sempre 

teve problemas com a seca, morte de gado por fome, mais aqui não é sertão [...].    

 

 Dando sequência a reflexão buscamos esclarecer nossa compreensão sobre socialidade 

enquanto relação isenta de conotações valorativas incorporada juntamente com associação ao 

termo mais usado nas ciências sociais, sociabilidade. 

Este termo é de origem antiga (sociabilitas) que firmou-se no vocabulário sociológico 

contemporâneo, em lugar de socialidade e associação, para designar tanto a disposição genérica 

dos seres humanos para estabelecer com outros algum tipo de relação social - conforme o caso, 

espontânea ou organizada, solidaria ou conflitante, instrumental ou em si mesmo gratificante – 

quanto as múltiplas manifestações concretas de tais disposições sob a forma de grupo, 

associação, comunidade, massa, com base em determinados tipos de necessidade e interesse. 

(Gallino, 2005, p.565). 

   Contemporaneamente, Maffesoli (1984; 2000), autor que vem sendo citado sobretudo 

para o entendimento do comportamento humano em tempos de mídias sociais e interatividade, 

principalmente no campo da sociologia. Desenvolveu a noção de sociabilidade a partir da 

própria ideia do “sociável”, do que tende para o gregário. A ideia de sociabilidade quer 

compreender a relação estabelecida entre os atores pela própria relação, isto é, uma dimensão 

da relação que existe não para realizar um outro objetivo, um interesse, uma tarefa, mas pela 

relação que não quer outra coisa senão constituir-se como relação – nela, o discurso torna-se 

seu próprio fim. Desenha-se uma perspectiva analítica menos interessada no “conteúdo” das 

relações, em seus objetivos, e mais no envolvimento dos atores uns com os outros. Como 
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consequência, enfatiza-se a dimensão dialógica dos processos, a bilateralidade, mesmo nas 

situações ou meios em que não haja muita possibilidade de interação. 

Ao enfatizar as relações entre as pessoas não apenas pelas regras, mais pelo “manual”, 

pelos atributos e funções socialmente determinados, o uso da noção desloca o pesquisador 

necessariamente para o terreno da prática, da experiência singular e concreta, para se ver o que, 

de fato, acontece, como as relações estão sendo construídas. Naturalmente, as estruturas sociais, 

as regras, convenções e papéis têm um importante papel na configuração de cada prática. Mas 

há algo de específico em cada ação, algo que foge ao padrão, e que aliás é essencial na 

constituição mesma desse social, atuando como um “cimento”, como elemento de vitalidade 

social. 

 Maffesoli indica que existem sombras, incertezas e ambiguidades, onde o ideário 

moderno acreditava ser tudo linear, causal, que seria possível conhecer “tudo”. O autor, para 

entender a dinâmica gregária humana, desloca o foco do político e do econômico, das 

instituições e do instituído, para os grupos, para o universo micro, para aquilo que as ciências 

sociais tradicionais chamariam de “resto”: a ambiência, a potência, o cotidiano, o emocional e 

o imaginário. Em vez de fragmentar a sociedade (em perfis sócio- demográficos, por exemplo) 

para compreendê-la, ele busca uma perspectiva holística. Em oposição à busca por uma ordem 

social “mecanicista” (que permitiria prever comportamentos das pessoas a partir de seu 

pertencimento a determinadas categorias), Maffesoli busca a cultura complexa ou orgânica – o 

“divino social”, para retomar Durkheim numa de suas contribuições menos mencionadas. A 

sociabilidade seria, então, algo da ordem do subterrâneo (o autor fala numa “centralidade 

subterrânea”), justamente por ainda não estar expressa, visível, ser ainda informal. E é 

justamente esse subterrâneo, esse divino social, que dá vida à sociedade, que permite a 

formação dos microgrupos e, no limite, das próprias macroestruturas sociais. 

Esquematicamente, poderia se pensar no seguinte quadro: de um lado, estariam as 

estruturas mecânicas, a dimensão político-econômica, os indivíduos, os contratos, as leis fixas 

e os lugares determinados. De outro, no campo da sociabilidade, as estruturas complexas ou 

orgânicas, a cultura, as pessoas, os grupos em afetos, as relações tribais e a alternância 

identitária entendida como “celebração móvel” – termo usado por Stuart Hall para designar o 

caráter dinâmico das identidades. 

Daí que um dos interesses de pesquisa do autor seja o fenômeno do tribalismo: formação 

de microgrupos que possuem regras de conduta, mas regras mais flexíveis e dinâmicas, e 

membros que se conectam e desconectam com mais velocidade e efemeridade. Noção correlata 
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é a de “proxemia”, que se relaciona com a ideia de estar em contato mas, também, com a ideia 

de um local, um território apropriado por um grupo, e pela ligação emocional que as pessoas 

estabelecem com locais, ações, condutas, eventos, etc. 

A centralidade subterrânea, proxemia, tribalismo, o emocional e o sensível relacionam-

se, na argumentação de Maffesoli, a partir do conceito de sociabilidade que, para o autor, seria 

algo como o “caldinho” no qual se misturam, se encontram e se fundem os elementos 

necessários para a construção da vida social. Deixar de compreender esse processo e essa 

dimensão é, no limite, ignorar a maneira mesma como o coletivo humano se forma, na medida 

em que não são apenas as relações formais, contratuais e funcionais que sustentam a existência 

da sociedade. (Maffesoli,1984; 2000). 

Quando tratamos do contexto da mobilidade e das pessoas que vivenciaram e/ou 

vivenciam esta realidade no Agreste do RN, não podemos deixar de considerar que o lócus da 

casa é um elemento central nas narrativas dos interlocutores que sempre relacionam sua 

trajetória a casa e a saída dela, como sendo divisor de águas, entre o estrar domiciliado e o estar 

num processo de mobilidade, aqui retornamos o contesto dos portais no rompimento das 

fronteiras já trabalhado no segundo capítulo, procurando compreender melhor como vivenciam-

se esse processo, se considerarmos as contribuições teóricas de Roberto da Matta.  

No modelo casa-mobilidade, a esfera residencial e a laboral aparecem intimamente 

relacionadas. Por essa razão, as categorias casa e rua de Roberto Da Matta podem ajudar a 

pensar essa realidade social. A casa é o lugar do descanso, do aconchego, do controle, do 

parentesco e dos laços de sangue. A rua é o lugar do trabalho, da distância, dos imprevistos, das 

relações inevitáveis, como as profissionais. “É evidente que a oposição rua/casa separa dois 

domínios ou universos sociais mutuamente exclusivos que podem ser ordenados de forma 

complexa, pois se organizam tanto na forma de uma oposição binária quanto em gradações 

(num continuum)” (Da Matta,1997, p.91-92). Em linhas gerais, a casa seria o universo da 

hierarquia, da diferença, enquanto a rua, do individualismo, da igualdade. Nossa questão é saber 

onde a mobilidade está situada. 

A família é referência para a escolha da atividade; a família que está perto; a família 

investindo nos filhos; a família que trabalha junto; a família diversifica suas atividades para 

gerar renda para todos. A família é um ponto estruturante para o grupo. Ela pode ser vista como 

uma estratégia de ascensão social. 

A mobilidade se configura neste momento como situação propulsora de rompimento 

com a casa e consequentemente com a família, até certo ponto. De alguma maneira a mobilidade 
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se alinha com o contexto da rua. É por meio da mobilidade que meus interlocutores encontram 

e/ou identificam os espaços de sociabilidade. Os lugares dos encontros, dos prazeres, das 

compras e da oração. Porém ao meu ver a mobilidade só será melhor compreendida quando 

consideramos o conceito de pedaço elaborado por José Guilherme Cantor Magnani. Ao estudar 

os espaços de lazer em um bairro popular, o autor desenvolve a categoria “pedaço” para 

descrever esses lugares.  

O pedaço é uma categoria em que o espaço, inicialmente físico, passa a ser simbólico, 

e torna-se referência de “um tipo particular de sociabilidade e apropriação do espaço urbano” 

(Magnani 2002, p.21). As relações sociais que se dão no pedaço não se enquadram nas de 

parentesco e nem permitem o anonimato dos indivíduos; elas compõem uma rede de relações 

calcada na amizade, em que o grupo compartilha códigos comuns. O pedaço é o lugar dos 

colegas. A dicotomia proposta por Da Matta – a casa e a rua – é repensada por Magnani, uma 

vez que o pedaço é um espaço que não se enquadra na classificação damattiana.  

O pedaço concilia características da casa, como o afeto, o calor humano, com 

características da rua, como a associação voluntária. O pedaço rompe com a oposição drástica 

entre a casa e a rua, já sinalizadas por Da Matta quando se referia às gradações das categorias.  

No campo etnográfico de minha pesquisa identifiquei alguns espaços de sociabilidade, 

dos quais destaco dois, pelo dinamismo semanal vivenciado nestes lócus: à frente da igreja 

católica, que assume características do pedaço e a feira-livre de Santo Antônio, com uma 

complexidade bem mais ampla constituindo espaços múltiplos, que embora transcorra um 

pouco sobre ela, creio que aqui não será possível um aprofundamento em larga escala, deixando 

para outra oportunidade. 

A frente da igreja católica é o pedaço por excelência. É um ambiente masculino, 

frequentado quase exclusivamente por homens. Localizada na parte mais alta da cidade de 

Santo Antônio, com uma torre imponente, calçadas amplas e clima sempre arejado pelo frescor 

do vento que agrada os que ali chegam para se assentar. Alguns no chão, outros encostados em 

pilastras e paredes. Sempre haverá um grupo de pessoas a conversar. Trata-se de um espaço de 

sociabilidade masculina, com elementos que integram o universo masculino, como a entonação 

da fala, os assuntos tratados, o posicionamento que torna visível os que lá frequentam. Os 

homens costumam sentar-se na calçada com pernas abertas dando mostra de sua virilidade. O 

que por si constrange as mulheres que seriam facilmente estereotipadas se ali se posicionassem. 

Existe uma assiduidade descomprometida, porém qualquer homem pode se agrupar aos demais. 

Embora lá também exista rituais de inserção. Normalmente os grupos são divididos pelo tema 
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que está sendo conversado. Nas visitas que realizei consegui identificar quatro temas 

frequentes: Mulheres, futebol, trabalho e comercio. Existe um entrosamento entre ambos e 

alguns se chamam por apelidos.  

Nas duas fotos abaixo é possível comparar a calçada da igreja em dias normais e no dia 

da feira-livre, quando ela fica repleta de pessoas a conversar. 

 

  

FONTE: acervo pessoal.                                                                   FONTE: acervo pessoal. 

 

A cidade de Santo Antônio também dispõe de uma excelente localização, estando 

estrategicamente perto da divisa com o Estado da Paraíba e relativamente perto de Natal, além 

de garantir uma fluidez em vias que ligam várias cidades da região, desta maneira favorecendo 

o acontecimento semanal da feira-livre. 

A feira de Santo Antônio serve de referência antropológica para quem pretende ter êxito 

em qualquer estudo que se pretenda compreender o contexto da mobilidade na região. Não 

somente o município, mais todos os municípios do seu entorno são, de alguma forma, 

influenciados por este acontecimento que é a feira, onde é comum a chegada de carros 

pequenos, ônibus e caminhões trazendo pessoas de cidades vizinhas e comunidades rurais para 

a feira na cidade. É na feira, que acontece os encontros entre amigos, amantes e namorados e 

na feira também se atualizam as notícias da região, os preços dos produtos, os acontecimentos 

políticos, policiais e da vizinhança. Neste cenário, dar-se o encontro entre sujeitos de vários 

grupos sociais, e é neste espaço que também acontecem as sociabilidades.   

Dos produtos e setores encontrados na feira de Santo Antônio podemos classificar: 

verduras, frutas, peixes, banco para servir, café, almoço, cachaça, fumo, CDs e DVDs, caldo de 

cana e refresco, carne de boi, porco, bode, charque, carne de sol, ervas e sementes, rapadura, 

queijo, farinha de mandioca, confeitos, pipocas, cereais, temperos e coloral, picolé, roupas e 

confecções, calçados, miudezas, tecidos, porcelanas, mangaio, vassouras, louças de barro, 
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peças de bicicleta, galinhas, carvão, moveis e utensílios de madeira, quadro de santos, gado, 

gaiolas e passarinhos.   

Entre os personagens estão: agricultores, fazendeiros, comerciantes, vendedores, 

marchantes, criadores, aposentados, donas de casa, funcionário público, religiosos, meninos 

carroceiros, fateiras, mangaieiros, prostitutas, bêbados, pedintes, todos convivendo no mesmo 

espaço, que por si fomenta sociabilidades.  

A feira, segundo Afrânio Raul Garcia Júnior, é o espaço necessário para que o agricultor 

garanta o controle de sua agricultura. 

Diz: 

Controle, questão chave. O que controla o agricultor? Ele não controla o que 

fará amanhã, ou depois de amanhã, porque ele não pode saber 

antecipadamente a evolução exata das plantas da sua agricultura, e das plantas 

e pragas antagônicas à sua agricultura. O que ele controla o que ele tem de 

controlar a cada dia, a cada momento do dia, é o que acontece com a sua 

agricultura. É esta observação continuada e renovada que permite decidir “o 

que fazer” a cada momento. Este controle, este tipo de controle, é tão decisivo 

quanto o desempenho das tarefas que cada momento do ciclo agrícola requer. 

(Garcia Jr. 1989, p.108).         

Tanto a calçada da igreja como a feira-livre são espaços de sociabilidade masculino e 

feminino. 

Se considerarmos a feira-livre como pedaço teremos como figura de destaque o 

comerciante. O comerciante é o “dono do pedaço”. Embora as relações sejam postas em níveis 

de amizade e igualdade, há hierarquia entre os sujeitos dessa relação. O comerciante centraliza 

as relações. Os amigos vão a feira, compram na banca do fulano ou na loja do cicrano. A 

hierarquia aparece mais evidente no caso da calçada da igreja, onde o(a) colega é também 

estranho(a). Essa relação bifacetada evidencia a potencialidade de conflito decorrente da quebra 

das regras de uma das relações. 

Quanto a mobilidade, entendo que não se enquadra na categoria de casa ou rua. Da 

mesma forma, não se coaduna inteiramente com a noção de pedaço. A mobilidade é um 

elemento diferenciado, possuindo características de “motor propulsor”, que ao meu ver 

alimenta e impulsiona a rua e o pedaço, ao mesmo instante que resinifica a casa. Aproxima-se 

da casa quando se pensa na família, na hierarquia; da rua, quando se refere ao trabalho; do 

pedaço, quanto à sociabilidade. No entanto, ela não é uma gradação entre a casa e a rua, nem 
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uma extensão da casa e muito menos algo híbrido. É um espaço, à primeira vista, das relações 

econômicas, mas de onde emergem relações de confiança, amizade, parentesco, sociabilidade, 

etc. 

Durante a pesquisa, foi possível perceber que a mobilidade contextualiza a pessoa que 

a exerce, localizando-a no interior do grupo. A família marca fortemente a casa, a origem, o 

parentesco. No contexto da mobilidade interna a família é o combustível que move o motor da 

mobilidade, e as relações de aproximação e distanciamentos se configuram a partir do ir e vir 

dentro de um lócus de mobilidades. Considerando aqui que a mobilidade vivenciada no agreste 

se realiza por meios de lócus de compreensão das pessoas que vivem a mobilidade. 

 A feira no contexto da mobilidade é um lócus destinado a relações várias: 

primeiramente econômicas, mas onde emergem relações de confiança, amizade, parentesco, 

sociabilidade, dentre outras. Pela feira passa uma rede local de comunicação que informa sobre 

a vida social dos indivíduos. Esta rede incrementa a sociabilidade no ambiente do comércio e 

permite a circulação de informações, alternativamente a outros meios de comunicação como o 

jornal impresso e a Internet. No bojo das relações econômicas e sociais, os envolvidos 

desenvolvem estratégias de acordo com a necessidade do jogo. A circulação dessas pessoas 

possibilita uma interação entre lócus, mantendo uma rede entre municípios, dentro do próprio 

município entre zona rural e urbana e entre regiões, constituindo-se a mobilidade no lócus de 

nossa pesquisa, embora não devemos esquecer que o lócus de compreensão da mobilidade não 

obedece as fronteiras estabelecidas pela geopolítica estatal.   

Podemos até o momento, gerar um entendimento de que mobilidade no contexto do 

agreste do RN é o lócus de interconexões objetivadas pela fala de meus interlocutores. Lócus 

este que rompe com fronteiras estabelecidas e instituídas por instituições hegemônicas, como o 

IBGE, entre outras. Dar-se novas definições e mesmo redefinições para objetivações postas no 

contexto da mobilidade. Concluímos desta maneira que estamos diante de uma complexidade 

que só será possível vislumbrar uma compreensão, quando mediatizada pelo itinerário 

constituído pelos agentes da mobilidade em suas trajetórias vividas, nas informações e 

significações pertinentes as biografias diversas.  

O importante no momento é compreender que estamos lhe dando com pessoas dotadas 

de sentimentos que vivenciam o cotidiano da mobilidade. E as pessoas nesta situação passam a 

converter espaços e fluxos narrativos num território de "estar" e de "ser" provisório, em 

constante mudança. Com esta provisoriedade de ocupação e de posicionamentos com relação 

ao outro, o agente da mobilidade se vê frente a tarefa de se fazer, de ultrapassar uma imagem 



74 
 

reificada, em uma luta constante de incorporar o outro, seja através de lócus variados pelo qual 

transita, do compartilhamento de suas histórias, de alguns minutos de atenção e de trocas. Estou 

falando de homens e mulheres concretos, de Joãos, Marias e muitos Joilson. Pessoas que, como 

o pesquisador, têm uma maneira de pensar, agir e sentir, mas que, de certa forma, se propuseram 

a dar reflexibilidade à sociedade complexa. (Grifo nosso). 

 

          3.1. Transição entre estruturas de dominação 

 
Antes de iniciar uma reflexão sobre a transição entre estruturas de dominação no 

contexto da mobilidade no agreste do RN, é importante, mesmo que de forma breve, relembrar 

a origem do conceito de estrutura na antropologia, que surge com o método ou processo de 

pesquisa denominado de estruturalismo. É com o conceito de estrutura com o significado de 

sistema, que a linguística do século XX, ao elaborar uma nova concepção de linguagem, 

estabeleceu as bases conceituais do estruturalismo. 

Abbagnano (2003, p. 376, 377) mostra que o conceito é utilizado às vezes de forma 

restrita e outras vezes de forma genérica. 

Estrutura, em sentido restrito e específico, tem o significado de um plano ou sistema de 

relações hierarquicamente ordenado, ou seja, uma ordem finalista intrínseca destinada a 

conservar o máximo possível seu plano ou sistema. 

Em sentido lógico, o termo estrutura significa o plano de uma relação. Nesse sentido, 

diz-se que duas relações têm a mesma estrutura quando o mesmo plano vale para ambas, ou 

seja, quando as relações são análogas tanto quanto um mapa geográfico tem analogia com a 

região que representa. (Assis e Kumpel, p.206,207). 

Quanto a dominação, compreendemos aqui como presente em grupos animais e 

humanos, uma tendência de lutar por ascendência sobre os outros nas relações com estes 

mantidas, a qual se manifesta por meio de hierarquias bem estabelecidas. 

Nos desafia compreender como no lócus de minha pesquisa as estruturas de dominação 

vem perdendo espaço para novas estruturas. Implica compreender que uma pessoa que está em 

processo de mobilidade, não está desconectado da história numa inércia paralisado. Vivencia-

se uma luta constante na sociedade, onde os atores sociais lutam entre se para ocupar os espaços 

nos campos sociais, e as classes sociais por meio de um trabalho de construção política, tornam-

se paulatinamente classes mobilizadas e atuantes.  

Ao tratar sobre a conquista da terra, tanto por parte de sua família, como por parte de 

outras famílias da comunidade do Bom Pasto, comunidade rural pertencente ao Município de 
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Serrinha, João Bento deixa bem claro uma situação de conflito nas relações de poder da época, 

expressando o protagonismo das pessoas organizadas com objetivo a posse da terra. 

Diz: 

 

 [...] O dono dessa terra que mamãe comprou era dono da estrela, do agreste (aponta para o 

litoral, lado do nascente do sol). 

Pra morar e ele arrendou, pra gente quando vir trazer ovelha, criar cabra, e se quisesse criar 

gado. Já tinha arrendado, ele não gostava de terra, mais disse que ia sair de seu Aníbal e ia 

morar nessa casa, nessa terra. Ai quando saiu do fazendeiro veio morar nessa terra arrendada. 

Ai ele morreu em 33. Mamãe vei comigo na barriga e quando ela chegou eu pari, eu pari no 

Bom Pasto (Comunidade rural de Serrinha). Papai nasceu num lugar chamado de Salgado 

depois de Campestre e mamãe nasceu ali em ...(pensando) Seixo, município de Várzea. 

Antigamente se conhecia assim. Eu digo por causa das minhas irmãs. Mamãe tinha cinco filhas. 

Agente tinha gado, chegamos a ter gado depois ne. Ela era segura, ovelha, cabra, tudo depois 

que papai morreu. Minha mãe era o chefe da casa, ela e as irmãs dela. Depois que ele morreu 

ela não casou mais. Ai o povo por exemplo. Ai tinha um certo fulano aqui, tinha um certo 

respeito por exemplo, tinha gado, tinha terra. Ai sabia que mamãe tinha essas crias lá. Ai saia 

daqui e ia lá, dizendo que ia passear, mais ia conhecer minhas irmãs. Por exemplo, quem 

namoro com minha irmã foi um ex-prefeito daqui, entendeu? 

Era assim, fulano tem umas filhas. Por exemplo, tinha seu Neco de Sinhá que tinha umas filhas 

muito bonita. Coronel Zé Lucio também, então fez o seguinte. O filho da velha de Sinhá, 

Nezinho veio a seu Aníbal e fez seu Aníbal pedir a filha de coronel Zé Lucio em casamento. 

Não ia direto. Ai ele pediu, ele deu e os dois morrerão juntos. A filha de coronel Zé Lucio veio 

morrer agora a pouco tempo se muito fizer é um ano. Antigamente era assim, por exemplo, 

como numa missa, quando se juntava para a missa que tinha em Boa Saúde, de seis em seis 

meses, de ano em ano, de dois em dois anos. Mais era pouco tempo. A pessoa tinha uma filha 

bonita ai dizia vamos ajeitar o casamento de nossa filha pra casar logo. Nem se conhecia. 

Sim. Voltando a história do arrendamento das terras lá do Bom Pasto. 

Mamãe num comprou, ai parou. Ela fez o seguinte. Mamãe toda vida foi uma mulher analfabeta 

de pai e mãe, mais foi ela que me ensino a ler. Era econômica. Ela fazia queijo. Ela fazia três 

quilo de queijo, ela guardava o dinheiro de um. Tudo que ela fazia. Ela vendia dez galinhas, 

dava o dinheiro de nove pra fazer a feira e guardava o dinheiro de uma. Porque quando ela 
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arrumo 6 conto de reis, porque tem história essa propriedade, uma história longa. Ai mamãe 

juntou esse dinheiro.   

 (Levantou pegou uma folha e um lápis, depois sentou novamente e começou a desenhar em 

forma de rascunho o mapa do Bom Pasto, comunidade rural onde nasceu. Buscando explicar 

claramente a divisão de terra e seus referidos proprietários.) 

Esse era o Bom Pasto, 6km de terra. Daqui pra Redenção. Tinha um velho aqui fora da 

propriedade que tinha cinco contos de reis, ai o dono dessa propriedade que era João Teixeira, 

ofereceu a ele e ele disse quero não. Ele disse mais o senhor num tem esse dinheiro. Tenho 

mais num quero, num quero tanto assim de terra. Pra que eu quero tanto assim de terra. Ai 

João Teixeira fez o seguinte. (Dividiu o mapa em partes iguais com o lápis sem falar nada.) 

Isso aqui fico pro finado Neco que era cunhado dele, ai mamãe oi, Horácio Duarte, Sinédrio, 

Manel Valdevino, Amaro Braz, e outro que não sei. Ai dividiu essa terra assim oi, (no 

comprimento) Zé Barbosa, é aqui oi. O pai de Zé Barbosa. 

Morava tudo lá. Zé Barbosa morava aqui mais foi comprar lá. O primeiro dono morava lá na 

estrela, Goianinha, esse povo é de Goianinha, esse povo é descendente de europeu. Ai ele 

vendeu. Ora ele dava por cinco, só essa de mamãe foi seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 

sete, oito. Oito pessoas compraram. Ai se juntosse todos que compraram e disseram vamos 

fazer o seguinte, vamos passar uma cerca aqui no meio. Ai passaram a cerca no meio, mamãe 

passou a cerca dela e os outros também. Aqui era pra trabalhar e criar alguma coisa, dentro 

do mato e soltar o gado aqui na frente, tudo junto aqui, soltava tudo junto, ai conhecia pelo 

ferro. Ai A fez uma casa aqui, B fez uma casa aqui, C fez uma casa aqui. O,K,G,. (Risada 

esfarrapada, aparentado conforto e tranquilidade na conversa. Aqui considero que ouve um 

primeiro progresso em nossa comunicação, me deixando mais tranquilo para agir e continuar 

nossa conversa).  

Eles chegavam debaixo de um pé de aroeira daquele e fazia uma casinha que cabia só ele, 

tinha uma casa que o cara puxo assim oi (levantou e mostrou o formato da casa que era 

pequena e firmada sobre um tronco grosso de aroeira) só cabia ele. Ai passou dez anos, passou 

quinze anos, passou trinta anos, a turma dissero vamos cerca o resto, ai o povo disse “cerca! 

Isso ai é nosso” (Riso de satisfação) já tinha nego sabido naquela época. Alguém, alguém né. 

(Gesto demostrado que alguém conversou e orientou as pessoas do lugar sobre seu direito a 

terra). Ai disse o que! “Aqui é nossooo!” Zé Barbosa pai de Zé Barbosa, tinha uma lagoa aqui 

oi, (continua usando o mapa feito por ele como referência) posso falar? (Aparenta gesto de 

dúvida no olhar) então ele mandou cerca. Cerca a lagoa. Terminou de cerca na sexta-feira. 
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Quando ele chegou na segunda só tinha tocaria. O povo tinha cortado de foice, arame e estaca. 

Esse povo aqui. Eu era novo, tinha uns doze anos mais ou menos, tinha mais de dez anos tinha 

uns doze anos. A terra era abandonada o povo ia lá e construía. A a , vamos buta Luiza, buto 

rapadura no boço, buto farinha e saiu de pé aqui por dentro, foi para em Natal, não to bem 

lembrado o nome da pessoa. Chiquinha Mareta. Ai ela foi falar com o governador da época, 

eu não sei se era interventor ou governador. Se fosse governador era Juvenal Lamartine, ele 

escreveu um bilhete e mandou para o chefe político da época, era seu Neco. “Não mecha a 

propriedade é deles”. Mexero mais nunca. Tentaro fazer novamente. “Num cerque não que 

agente derruba”, e as Barrentas hoje (comunidade rural do município de Serrinha). Hoje é dos 

sem-terra, mais nem o próprio dono da terra que pegou lá perto da lagoa das Barrentas cerca, 

porque os bisnetos não deixa cerca. Porque diz: “Isso aqui é nossa!  As Barrentas é nossa.” 

Ninguém meche na lagoa das Barrentas, você pode tirar água, você pode tumar banho, menos 

cerca. Na lagoa das Barrentas miguem meche não. Os bisnetos já. E a maior não é essa, ainda 

tem gente viva que viu isso, essa pessoa viu. Foi a minha mãe que carrego no colo, é viva, tá 

com quase cem ano. Chego lá digo bença, ela diz: “Deus te abençoe meu filho, como vai?” 

Digo, tudo bom. (Riso e convite para conhecer a pessoa que hoje mora em Maretas, 

comunidade rural do município de Serrinha). 

Fico quieta né, porque se. Ela era mulher, o que os homens fizesse. Só que o respeito 

do homem naquela época, era o respeito da mulher, vinham a mamãe, Dona Haia, que o 

apelido dela era Haia, tá acontecendo isso. O que é que a senhora acha? E você vai fazer o 

que Zé Barbosa? É já que o governo diz isso, vamos deixa de lado? Vamos. Então pronto. Era 

no acordo. Mamãe ave, todo mundo tinha o maior respeito a ela [...] 

 

Por meio da fala de João Bento podemos perceber que as mediações que estão na origem 

das transformações das condições de produção da dominação tradicional, a perca de eficácia 

das estratégias de dominação, as novas práticas constituídas por parte dos dominados, são 

elementos configuradores de novas estruturas. Afrânio Raul Garcia Júnior, em sua pesquisa 

sobre processos migratórios no Brejo e Agreste da Paraíba, publicada em 1989, e que oferece 

elementos importantes na compreensão do contexto da época vivenciado por Maria Lemos e 

João Bento, quando impulsionados ao processo da mobilidade, quando adentram o portal da 

mobilidade. O pesquisador identificou que três mediações foram essenciais para transição de 

uma estrutura de dominação a outra naquela realidade da época: a concorrência entre as 

plantations4, à possibilidade de deslocamentos maciços para o Rio de Janeiro e São Paulo desde 
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os anos 50 e o surgimento de associações camponesas e o impacto que tiveram no campo 

político, caracterizando o período como transitório e construto de novas estruturas de 

dominação. 

 Estamos diante de um espaço em devir, onde as estratégias das pessoas ou grupos 

sociais estão implicadas diretamente com a forma de interação relacional entre as pessoas e com 

capitais e recursos adquiridos. 

O resultado é estabelecido por meio de uma crise vivenciada em várias dimensões: a 

concorrência entre grandes proprietários na produção de algodão, a crise do açúcar a partir do 

último decênio do século XIX, resultando numa forte queda no poder de compra dos senhores 

de engenho, a concorrência estabelecida no mercado interno no início do século XX, e as 

expansões das usinas, provocam medidas de reorganização e tentativas de manutenção de 

estruturas antigas, embora sejam perceptível a configuração de novas estruturas de dominação. 

A manutenção das novas estruturas de dominação se estabelece no texto de Garcia Jr. 

com a “criação do Instituto do Açúcar e do álcool (IAA), em 1933.” (GARCIA JR, 1989, p.66). 

Desta data em diante, todas as tentativas de manutenção das antigas estruturas, por parte dos 

senhores de engenho, foram sufocadas pelo financiamento concedido aos usineiros, e nem o 

café, nem o agave foram pálios para a enxurrada de benefícios garantidos aos usineiros.  

 

A utilização das mesmas estratégias econômicas do passado não conseguiu 

deter a trajetória de declínio dos senhores de engenho, que passaram a ocupar 

uma posição cada vez mais dominada no interior do campo das classes 

dominantes brasileiras. Ela permitiu, contudo conservar a posição de 

dominantes a nível local e assegurar a existência física e social. (Garcia Jr, 

1989, p.71) 

 

A manutenção do poder local é por fim abalado, quando industriais do Centro-Sul do 

país passam a competir pela mão de obra local, nos anos 50 começa uma escala de migração de 

pequenos proprietários e moradores o que resulta numa diminuição do número de indivíduos 

submetidos às estruturas de dominação do engenho. “O declínio dos senhores de engenho se 

acentuou entre 1950 e 1980, de uma forma sem precedente até então.” (Garcia Jr, 1989, p.72).   

O caminho da migração do campo para a cidade é também o caminho do enchimento 

populacional dos grandes centros industriais, uma prática, que vai aos pouco sendo copiada nas 

configurações locais e regionais, o deslocamento que se imprime como meio de “escapar da 

sujeição”, vai aos poucos, assumindo seu lugar estratégico de adequação as novas exigências 
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das estratégias de produção e consumo, o que em Garcia Jr. se configura como uma estratégia 

que permitia acumular dinheiro para adquirir as terras de cultivo. 

 Na contemporaneidade parece se configurar por uma outra dimensão, a da necessidade 

de pertença ao meio, um espaço de representações que impregna no sujeito uma identidade 

avaliada pela capacidade de consumo, o que não aparece em Garcia Jr., mais está registrado nas 

novas configurações do espaço geográfico urbano e rural são os caminhos trilhados pela 

sujeição do desenvolvimento ao capital:  

 

Quando a fome, o desemprego, os baixos níveis de saúde, a fraca escolaridade, 

a precariedade de habitações, etc., problemas sociais de grande relevância, 

passam a aumentar em grande escala tanto no meio rural como no urbano, 

acaba sendo impossível dissociá-los de um contexto urbano e rural, passa-se 

a considerá-los como resposta da reprodução do capital. Assim sendo, o 

movimento de população passa a estar mais vinculado a um incremento da 

oferta de emprego em determinada etapa do processo migratório. (Rossini, 

1985, p.577). 

 

Quando tratamos de verificar o contexto do lócus de manutenção da estrutura familiar 

tanto de João Bento quanto de Maria Lemos e Joilson. Podemos constatar um cenário regido 

por produções tanto na agricultura como na agropecuária. E se no contexto de Garcia Jr. o 

produto de centralidade na produção era a cana de açúcar, no lócus familiar de meus 

interlocutores podemos identificar a produção de algodão e a criação de gado, como atividades 

fundamentais para garantia das estruturas sócio-econômicas daquelas famílias. 

Outra observação importante no lócus de minha pesquisa são as formas de estruturação 

das famílias dentro do contexto produtivo, repercutindo diretamente no plano relacional, na 

formação dos matrimônios, nos vínculos de compadrio e amizade e na constituição do cabra da 

fazenda5 que ainda perdura nos dias atuais em menor proporção no nordeste brasileiro. 

Nas construções dos vínculos e/ou casamentos, existia uma tendência de formação 

familiar, entre famílias de mesmo nível social, hoje com menor intensidade, mais ainda 

presente. A única forma encontrada para a quebra da regra de formação familiar era “fugir”, 

quando o rapaz levava a moça de sua casa num ato de “fuga”, sem o consentimento e contra a 

vontade dos pais.  

Em meu trabalho procurei resgatar as estruturas de configurações familiares associando 

sempre ao meio produtivo, e pode verificar que o sobrenome tem muita importância, por 
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determinar se a pessoa é de uma família de agricultores, agricultores-produtores, rendeiros, 

meeiros, trabalhadores alugados, moradores ou proprietários. Observei que Maria Lemos e João 

Bento constroem seu itinerário sempre relacionando sobrenomes, diferenciando estruturas de 

poder dentro do lócus de sua estrutura familiar, e quando rompem o portal da mobilidade ainda 

tem a mesma estrutura como referência no curso de sua trajetória, dada a importância atribuída 

as configurações de dominação estruturadas pela posse dos meios produtivos na zona rural e na 

cidade. 

Abaixo trago as oito principais definições de papeis assumidos por pessoas no lócus 

rural de minha pesquisa associando as ações reproduzidas por estas pessoas no campo 

produtivo. Configura-se o papel sócio-agrícola de cada família:  

QUADRO 02 – Perfil Socioeconômico das famílias na zona rural  

Agentes Sociais Ações Reproduzidas 

Proprietário: Dono de grandes faixas de terra, sem necessariamente ser 

criador ou agricultor, vivendo do acumulo gerado pelas 

produções dos rendeiros e meeiros. 

Fazendeiros: Donos de grandes faixas de terras reservada para a criação de 

gado, tendo também uma área reservada para meeiros e 

rendeiros e para os moradores. 

Moradores:  Moravam na terra em troca de favores ao proprietário sem 

necessariamente ter que trabalhar para o dono da terra. Na 

maioria das vezes colocava roçado de meia ou arrendado. 

Meeiros: Não tinha terra e trabalhava de meia na terra dos proprietários. 

Rendeiros: Não tinha terra e arrendava as terras dos proprietários para 

trabalhar. 

Trabalhadores alugado: Não tinha terra e trabalhava em troca de diária. 

Agricultores-produtores: Donos de pequenas faixas de terras de produção agrícolas e 

também criadores de pequenos rebanhos. 

Agricultores: Donos de pequenas faixas de terras de produção agrícola. 

FONTE: Criação Própria. 

 

O quadro acima referenciado torna-se mais importante ainda, quando no contexto da 

mobilidade interna do espaço de minha pesquisa, a vida na cidade também acaba por ser gerida 

a partir desta configuração rural. O patrimônio acumulado na zona rural, faz que com frequência 

as pessoas em famílias de posição e destaque no meio produtivo, também consigam reproduzir 

esta importante posição no espaço urbano das pequenas cidades do Agreste do RN. O acumulo 

da terra, para estas cidades ainda caracteriza capacidade de poder e mandonismo. É facilmente 

observável relações de trabalho nestas pequenas cidades, que reproduzem com frequência 

estruturas agrarias de dominação. Embora tenha a carteira de trabalho assinada, o empregado 
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ainda submete-se a uma relação de mandonismo e compadrio, numa lógica que confunde o 

direito e dever com favores e gentileza.    

No caminho percorrido pelo agente da mobilidade, está presente a necessidade constante 

de adequação as exigências das instituições do meio urbano e está adequação está carregada de 

interações com o meio ao qual estar-se inserido. Gestos, enunciações verbais, olhares, fazem 

parte da constituição de uma objetividade normativa o que para Goffman depende de uma 

“sociologia das ocasiões”, “ajuntamentos sociais”, entidade mutante, necessariamente 

evanescente, criada por chegadas e assassinada por partidas. (Goffman, 2010, p.10). 

Se todos vivem inseridos numa vivencia social, num mundo de interações entre 

encontros sociais, num espaço em transformação onde estruturas não se mantêm inalteradas, 

num espaço onde o que conta é nosso contato mediado com o outro, então existe claramente a 

necessidade e a elaboração de fachadas que são assumidas pelas pessoas como regras de 

aceitação dentro do grupo social ao qual pretende se inserir ou já faz parte, ou ainda por 

conveniência a fachada do outro: 

O termo fachada pode ser definido como o valor social positivo que uma 

pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os outros 

pressupõem que ela assumiu durante um contato particular. A fachada é uma 

imagem do eu delineada em termos de atributos sociais aprovados – mesmo 

que essa imagem possa ser compartilhada, como ocorre quando uma pessoa 

faz uma boa demonstração de sua profissão ou religião ao fazer uma boa 

demonstração de si mesma. (Goffman, 2010, p.13-14).   

As estratégias de acumulo de dinheiro para adquirir terras, vivido pelos antigos 

moradores e pequenos produtores, além de constituir uma estratégia que configura mudanças 

de estrutura de dominação, também está impregnada de adequação de fachadas. É impossível a 

uma pessoa que passa pelo portal da mobilidade, um retorno às origens que não represente o 

sucesso e a garantia de uma fachada que corresponda à ordem estabelecida, daí talvez um dos 

fatores determinantes do não retorno de vários indivíduos, que vendo sua fachada ameaçada, 

pelo insucesso financeiro “optou” por nunca mais retorna a terra natal. A preocupação excessiva 

de indivíduos que vem a terra natal para visitar os seus, em garantir uma impressão positiva de 

sua condição de pessoa em mobilidade se explica pelos construtos da fachada que cada 

indivíduo assume: 

A fachada pessoal e a fachada dos outros são construtos da mesma ordem; são 

as regras do grupo e a definição da situação que determinam quantos 
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sentimentos devemos ter pela fachada e como esses sentimentos devem ser 

distribuídos pelas fachadas envolvidas. (Goffman, 2010, p.14).   

 Em Garcia Jr. as organizações camponesas, as Ligas Camponesas, o Código Civil e a 

Igreja Católica a partir de 60 são elementos garantidores de direitos aos que não migraram para 

o sul, mais que vivem um período de reestruturação do campo político no cenário local, a 

aplicação da lei se torna viável, e entra em choque dois princípios de dominação, o tradicional 

“caráter sagrado das disposições transmitidas pelo tempo” e o de “dominação legal com 

administração burocrática” (Weber, Economia e Sociedade, 1971, p.232).  

A reconversão das práticas habituais e do universo mental dos moradores em relação 

aos senhores deve-se a nova configuração empreendida pela lei, pelo legal. No campo das 

reconfigurações os senhores também são obrigados a mudarem de estratégias, pois “o poder 

econômico e social baseado nos usos do patrimônio fundiário” perdeu o poder para “outro 

baseado em trocas monetárias” (Garcia, 1989, p.85). 

No campo das novas configurações, as pessoas se veem impelidos a mudarem suas 

práticas e disposições mentais, trata-se de um processo de reconversões das posições sociais, 

onde o que está no centro é a situação de transitoriedade permanente e as condições sócio-

geográficas no qual está implicada. (Grifo nosso). 

          3.2. Inconstância e ambiguidade 

 
As dinâmicas estabelecidas pelas relações das pessoas no contexto da mobilidade são 

muitas. Ricas em detalhes e repletas de ambiguidades, detalhamentos e diferenças tênues que 

separam, e, principalmente, contradizem o que poderia nos levar a conclusões finalísticas. 

Estamos diante de uma série de questões como: O ingresso na mobilidade e as dificuldades de 

garantir a sobrevivência nestas condições, a discriminação, os problemas emocionais, conflitos 

éticos, o alcoolismo, a violência de mão dupla – sofrida e causada. São problemas relacionais 

composto por uma problemática própria da inconstância e da ambiguidade, geradas pelo próprio 

fazer-se do contexto da mobilidade. 

Estamos diante de múltiplas características que coadunam para algo que caracteriza a 

situação da pessoa que vivencia o curso da mobilidade que é, a própria experiência do vivido 

como elemento definidor de condutas propiciadoras de uma especificidade que foge à 

normalidade do cotidiano. A constância da pessoa que vivencia o curso da mobilidade é a 

própria inconstância, e admitir tal contexto é desafiador até mesmo para aqueles que estão 
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implicados nesta realidade. No centro destas características está à própria dificuldade em 

reconhecer as particularidades desta situação.  

Desafia compreender que um conjunto de experiências configuram um conjunto de 

elementos definidores de condutas geradoras de especificidades, que por se, constitui uma 

fotografia que propicia uma visualização identitária do fazer-se na mobilidade. Estaríamos 

diante do estabelecimento de uma racionalização identitária, gerada pelo lócus da mobilidade? 

Para responder a esta questão será importante pensar as formas de normalidades estabelecidas 

fora do contesto da mobilidade, e que de alguma forma, possibilita elementos que justificam 

atos, escolhas e condutas. Os domiciliados que tem na casa a fixidez identitária. Um contexto 

de normatizações que configuram uma normalidade que por si, é garantidora de uma série de 

aparatos sócio-políticos, vivenciam o outro lado da moeda. O não domicilio e/ou o hibridismo 

domiciliar é parte constitutiva do processo da mobilidade no contexto do Agreste do RN, pelo 

menos da forma como nos é apresentada pelo lócus de minha pesquisa. 

Podemos visualizar que a vivencia da mobilidade propicia em algum momento a 

percepção de si, no entanto, não estando amplamente colocada como restauradora da 

identidade. Aqui entramos na dinâmica de domínio do corpo, possuído pelo Eu de cada pessoa 

em processo de mobilidade. Diante dos muitos “barulhos” do mundo que nos cerca, a percepção 

é ainda privação sensorial porque se dá de forma fragmentada, limada do inteiro, do íntegro do 

espaço e de si mesmo. Os espaços monótonos, sinalizados, previsíveis são paradoxais diante 

das ideias de corpo e liberdade de movimentos (Sennet, 1994). O corpo supostamente livre se 

sujeita às vivências cotidianas tornando-se dócil e passivo em relação ao espaço, porém está 

docilidade se constitui numa atitude inquietante, mobilizante. Não existe inercia nesta 

docilidade. Existe por um lado conformidades e por outro rupturas. Num espaço que comporta 

sensações de mobilidades rápidas ao mesmo tempo em que evidencia sujeitos inertes, o 

movimento acontece por motores e o corpo condiciona-se às operações mecânicas ou são 

simplesmente levados, por carros, motos e outros meios de locomoções, mais também pelas 

redes sociais da internet, interligando espaços reais por meios virtuais, gerando aqui uma 

virtualização do espaço e/ou do lócus de vivencia das pessoas. Vivenciam-se um fazer que gera 

confusão na ilusão de velocidade que é confundida com a ilusão de movimento. Os meios de 

comunicação, o mundo cibernético, as relações virtuais ou mesmo transportes mais velozes, 

mas potentes que nos coloca no movimento sem que o corpo se mova de fato (Virilio, 1996; 

Virilio, 1993, Bauman, 2001). 
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Estamos diante de uma mobilidade contemporânea real e virtual cooperada por meios 

de transporte e tele transporte que aproximam por um lado e distanciam em outros momentos. 

E o agreste já não está mais lá, delimitado por faixas de terras estabelecidas pela geografia e/ou 

por qualquer instituição delimitadora de território. O agreste está aqui e lá ao mesmo tempo. O 

agreste pega carona na mobilidade contemporânea, tornando-se causa e efeito de sua própria 

existência. E os corpos das pessoas se engendram nestes enunciados dando origem ao 

agresteiro. Figurado nos blogs, no facebook, e em tantas outras formas de expressões 

cibernéticas das subjetivações que partem de experimentações vivenciadas nas objetividades 

concretas do dia-a-dia das pessoas em mobilidade. (Grifo nosso).   

João Bento tem uma página no facebook, que objetiva divulgar suas produções 

artísticas, uma vez que ele é artesão. Esta página é costumeiramente alimentada por um de seus 

filhos, e tem grande repercussão local e regional. Joilson Medeiros também tem uma página no 

facebook, onde divulga seus ideais políticos, e propaga seu perfil juntamente com o de sua 

esposa e filho. Maria Lemos, embora seja a única dos interlocutores de minha pesquisa a não 

ter conta nas redes sociais, está o tempo todo sobre a mira dos filhos e netos, que sempre 

procuram divulgar, textos, frases, fotos alusivas à sua pessoa e história de sua vida.             

As pessoas que se veem separados dos vínculos de credibilidade e legitimidade sociais 

mais costumeiros, no âmbito da fixidez, tais como a ligação com a família, um espaço 

domiciliar permanente e demais artigos que conferem esta credibilidade, o que resta são suas 

próprias histórias, narrativas e memórias. E estas são maximizadas e difundidas nos meios 

virtuais.  

É possível aferir que o processo de se reconhecer enquanto sujeito, passa por levar as 

condições apresentadas pelos momentos de ruptura às últimas consequências. A inconstância e 

a ambiguidade aqui têm um espaço central na vida das pessoas em mobilidade. Elas acionam 

um modo de relação com os demais em que a própria constituição da pessoa, seus aspectos 

emocionais, econômicos e morais se inter-relacionam dentro de um lócus que vai do espaço 

físico ao virtual. 

O início da vida em mobilidade, torna necessário que estas pessoas assumam novas 

regras e novos modos de relações, atualizando seus preceitos, moralidade e a própria história 

para lidar com sua nova realidade. É um domínio do devir, de uma criação do improviso que 

estar o tempo todo em conexão com o movimento. (Grifo nosso). 
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3.3. “Andando sempre sem sair do eixo”  

Embora o contexto da mobilidade tenha uma alta complexidade, principalmente se 

considerarmos sua abrangência em formas e situações, o que configura uma multiplicidade de 

vivencias neste contexto, buscarei expor por meio de um gráfico o lócus da mobilidade no 

Agreste do RN, segundo observações e relatos no curso da pesquisa. Porém sem deixar de 

considerar as limitações. Primeiro por não contemplar toda a realidade subjetivada pelas 

heterogeneidades das narrativas e segundo por ainda me limitar as fronteiras estabelecidas pelo 

contexto geopolítico da região, quando o lócus de realização da mobilidade se delimita mais 

por outra lógica de fronteiras, como anunciado anteriormente neste capítulo, do que por meio 

das fronteiras oficias, institucionalizadas. Se aqui faço uso delas é apenas para tornar-me mais 

claro e objetivo na explicação.  

Abaixo apresento o gráfico de construção própria que objetiva materializar o lócus dos 

fluxos da mobilidade de pessoas no Agreste do RN, e na sequencia procurarei explicar cada 

ponto relacionado. 

 
A                                                                                                           B 

 

 

 

 

 

                                                     C 

 

(A=B; B=A; A+B=C; B+A=C; A-C= 0; B-C= 0; A+B+C=M) 

 
Retomando o que foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, quando a pessoa adentra 

ao portal da mobilidade ela rompe com o ciclo estrutural das relações, para dar início ao que 

chamo de motor da mobilidade. Na figura acima A representa um lócus de mobilidade que se 

relaciona com outro lócus de mobilidade representado por B. A pessoa que vivencia a 

mobilidade é representada por C. 

Podemos observar que tanto os círculos coloridos de A quanto os de B estão agrupados 

e relacionam-se entre se. Cada círculo representa um lócus de conexão interna. Ou seja, os lócus 
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de conexões se relacionam entre se e com outros lócus que também estabelecem seus vínculos 

e relações.   

O círculo com um X no centro da figura representa uma mola mestra que é a mobilidade 

em si e tanto as setas centrais quanto as setas laterais querem indicar movimento e/ou 

circulação. Desta maneira podemos chegar a uma construção que busca abstrair a racionalidade 

sobre o lócus da mobilidade no Agreste do RN. 

(A=B; B=A; A+B=C; B+A=C; A-C= 0; B-C= 0; A+B+C=M) 

A compreensão desta abstração se dá da seguinte forma: O lócus A é igual ao lócus B 

que por sua vez é igual ao lócus A. Na verdade o que iguala A e B é o movimento e a existência 

de C que é o agente da mobilidade. Desta maneira sem C, A e B são igual a O, por que sem a 

pessoa não existe possibilidade de mobilidade e o movimento emperra, não acontece e desta 

maneira conclui-se que A+B+C= M. O lócus A mais o lócus B, mais o agente ou pessoa C é 

igual a mobilidade, representado por M. 

Em meus estudos, o que encontrei que mais dialoga com o lócus de minha pesquisa, foi 

um cronograma elaborado por Marcio M. Rocha no campo da geografia. 

QUADRO: 03 mobilidade em geografia 

ORDENS DE 

MOBILIDADE 

DESLOCAMENTOS PERFIL CARACTERÍSTICAS 

Mobilidade física Horizontal História- 

geografia 

Macromobilidade: fluxos migratórios. Escala do 

internacional ao estadual. Temporalidade não 

cotidiana. 

Mobilidade centrada 

no trabalho 

Horizontal Economia 

(marxista) 

Estuda o deslocamento que ocorre através da 

qualificação dos indivíduos, de seu status 

profissional. Força de trabalho entendida como 

uma mercadoria especial que se desloca em 

função da dinâmica do mercado. 

Mobilidade social Vertical Sociológico 

(marxista) 

Interpreta a mudança de status social dos 

indivíduos, sua posição e estrutura de classes e o 

movimento de polarização das classes sociais. 

  Fonte: (ROCHA, 2012, p.11) 

Do campo da geografia o autor contribui com três definições básicas de mobilidade da 

qual o processo aqui estudado se aproxima da segunda e terceira definição. Em suas 

interpretações à luz das teorias do materialismo histórico. A mobilidade centrada no trabalho 

foi analisada como força de trabalho, mercadoria submetida ao capital e, portanto, sujeita à 

mobilidade forçada. A mobilidade social é vista a partir do conceito de classes sociais sujeitas 

à polarização cujos deslocamentos ocorrem a partir da movimentação dos indivíduos de uma 

classe social para outra, num sentido vertical, dentro de uma estrutura social. Já a mobilidade 

física é analisada pela percepção quantitativa de fluxo de contingentes populacionais, porém, 
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numa compreensão mais abstrata e pela abordagem da geografia social. A mobilidade física é 

subdividida em micromobilidade e em macromobilidade física. (Costa & Rocha, 2012). 

O grande problema do esquema de definições de Rocha em relação a minha pesquisa é 

que quando adentramos o campo de pesquisa os deslocamentos além de serem verticais e 

horizontais eles também são circulares e as características se entrelaçam sem possibilidade de 

classificação dentro do esquema em ordens de mobilidade. Não existe esta ordem o que existem 

são práticas configuradas por leituras de mundo e muitas vezes justificadas a partir de 

características multifacetadas e intercruzadas.   

Objetivamente podemos concluir que, o movimento gerado pela mobilidade de pessoas 

no Agreste do RN parece se dá pelo menos em maior proporção, em função do trabalho, da 

produção, do rendimento e desta forma os espaços de circulação se tornam relevantes, 

sobretudo, por causa do escoamento de mercadorias, o que faz girar a economia, gerando uma 

fluidez seletiva e desigual (Santos e Silveira, 2000). Porém não podemos ignorar as tantas outras 

justificativas possíveis no processo de deslocamento de pessoas. E resgatando o pensamento de 

Richard Sennet, Mello (1998) onde afirma que o uso do espaço público ficou vinculado a uma 

idéia de “aceitação do espaço como contingente ao movimento, como derivação dele”. A 

concepção dos espaços fica, assim, condicionada à da locomoção. 
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4. Capítulo IV – O Agreste e as variações sazonais 

 

A seca continuava a matar muitos nordestinos e por parte do Imperador Dom 

Pedro II não tinha nenhuma medida eficaz. Apesar de correr uma história, 

que o Imperador ia vender até a última pedra brilhante da sua coroa, mas 

nenhum nordestino ia morrer de fome. (Lima,2015, p.23). 

 

A história do Nordeste brasileiro carrega o amargo estigma naturalizado, desde o 

período imperial, da seca que assola e devasta tudo que esteja em seu alcance. A música, a 

poesia, a literatura, sempre expressaram senários sombrios que foram inspiração de contos 

trágicos, dramáticos e aterrorizantes. O renomado escritor Euclides da Cunha em Os Sertões, 

já alertava para o cenário dramático que envolve a caatinga, região geográfica mais afetada 

pelas estiagens e lócus de minha pesquisa. Diz o renomado escritor: 

 

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma 

estepe nua. 

Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a 

perspectiva das planuras francas. 

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-

o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas 

urticantes, como espinho, com os gravetos estalados em lanças; e desdobra-

se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado... (Cunha,2007, 

p.69-70). 

 

Quando falamos em mobilidade no contesto do Agreste do RN, a seca historicamente 

tem ganhado significância nos discursos oficiais, principalmente no sentido de dar legitimidade 

para um contesto de disparidades socioeconômicas segregatícias, assim como uma significante 

inercia quanto a medidas eficazes, na execução de políticas públicas de amparo e assistência a 

pessoas na zona rural e na cidade. Aparentemente o discurso de naturalização da seca está 

presente tanto no meio rural quanto no urbano, quando se trata de arranjar justificativas para 

problemas graves, como o enchimento populacional alargando as periferias das cidades e o 

abandono de comunidades rurais, de forma continuada, embora perceba que na atualidade outro 

discurso se fortalece paulatinamente substituindo o discurso sobre a seca. A questão da 

violência, que vem constantemente servindo de justificativa no contesto da mobilidade, tanto 
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por inúmeras pessoas envolvidas no processo, como por parte do Estado e de setores da 

sociedade. João Bento, quando questionado sobre as possíveis medidas que levam as pessoas a 

morar na cidade, mesmo tendo residência na zona rural. Quase que automaticamente responde: 

“é a violência no campo que é grande demais”. Caberia um estudo mais aprofundado sobre 

estas questões e o impacto provocado sobre as pessoas em suas leituras de mundo.  

No contesto de minhas observações, chamou bastante a atenção, que em um prazo de 

em média sessenta dias, teve uma serie de arrombamentos em casas e sítios na Zona rural no 

município de Serrinha e Santo Antônio. Ao meu conhecimento, neste período chegaram 

informações de dez invasões. Observo que as pessoas na zona rural e na cidade, estão 

vivenciando um processo muito intenso e rápido de mudanças no lócus de minha pesquisa, 

quando vi pessoas investindo em gradeados, modificando a arquitetura de suas residências, 

vendendo rebanhos de cabras e ovelhas, por estarem sendo vítimas de constantes investidas de 

quadrilhas, que chegam e rendem as pessoas dos sítios e fazendas e levam pertences, animais, 

etc. Como não poderia dar conta desta temática aqui, observo a necessidade de um debruçasse 

sobre os impactos que tais fatos vem provocando sobre o contesto do Agreste do RN e as demais 

regiões do Brasil, dentro do processo de mobilidade de pessoas.        

Voltando a dinamicidade empreendida em incontáveis trabalhos sobre a seca, é 

relevante observar, pelo menos no lócus de minha pesquisa, a existência de uma dicotomia entre 

período da seca e período da chuva. Mais que uma situação climática, esta dicotomia impregna 

a pessoa de conformações, ações, planejamentos, intenções, aspirações e desejos. Alterando 

e/ou promovendo compreensões e expressões diversas sobre múltiplas formas de enxerga o 

mundo. Uma vez entendido que a dicotomia “seca e inverno” e/ou “período da seca e período 

da chuva” produz distinções entre pessoas e constitui uma idéia central nas concepções acerca 

da mobilização política. Cabe questionar quais são os critérios práticos que dinamizam esta 

conceituação, que resulta na produção de uma polaridade que se funda na ininteligibilidade da 

Sociedade para com o universo próprio da mobilidade. 

Sobre um olhar apurado da sociedade contemporânea estabelecido por Milton Santos 

podemos refletir que a influência do discurso oficial sobre o fazer cotidiano e as ações públicas, 

devem primar por caminhos de políticas sociais abrangentes. Segundo o autor “As chamadas 

políticas públicas, quando existentes, não podem substituir a política social, considerada um 

elenco coerente com as demais políticas (econômica, territorial, etc.)” (Santos, 2008, p.75.). 

Resta saber quais são os motivos para que a falta de atributos e acessos citados 

anteriormente dificultem ainda mais a situação da população em mobilidade e a sua 
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possibilidade de ter garantidos os seus direitos a partir das especificidades do segmento. Para 

tanto, é necessário explorar de que maneira a separação entre estes pólos é compreendida na 

prática. Particularmente, trata-se de averiguar quais são os aspectos e valores reconhecidos na 

Sociedade que faltam a pessoas em situação de mobilidade e que no contesto de minha pesquisa 

são os mais vulneráveis as afetações desta dicotomia. 

Quando define sua compreensão sobre as variações sazonais existente no Agreste do 

RN, Joilson Medeiros faz uma explicação que combina com a vivencia de muitos nesta região, 

uma situação que se concretiza pela espera.  

Diz Joilson:   

 

Seca é um período de falta de chuva, um período de estiagem em nossa região. Aqui o agricultor 

divide o ano em dois tempos, inverno e seca. Aqui é assim quando você tá no período de seca, 

você tá esperando o período de inverno e quando você tá no período de chuva ai você tá 

esperando o período de seca. 

 

No discurso de Joilson a espera toma lugar de destaque e faz perceber uma constituição 

de vida embasada no fazer da espera. Lócus de observação de minha pesquisa o senário de 

espera ao qual se refere Joilson, compreende-se como um período de ações voltadas para uma 

determinada faze que dar fim a uma já existente dentro de um ciclo de retorno: secas + período 

das chuvas e assim sucessivamente. Se o esperado é o período das chuvas, cabe ler as ações o 

tempo, preparar o roçado, combinar os investimentos, articular meios e fundos para executar 

projetos, como restabelecer o rebanho, adquirindo novos animais, ferramentas, etc. Mais se a 

espera é da seca, ai tudo muda e a incerteza parece aterrorizar a todos. Uma pergunta se faz 

central: quanto tempo passaremos com seca e/ou sem chuva? 

Aqui os rumos se dá num campo de dúvidas, porem o planejamento parece fazer toda a 

diferença nos resultados. Prover mantimentos para este período de seca é o caminho trilhado 

por muitos, embora escute sempre o ecoar de uma voz “da seca ninguém tá livre, ninguém 

consegue se prevenir”. As pessoas orbitam entre as previsões climáticas oficiais de instituições 

como o EMPARN e as premunições, fruto da experiência cotidiana e da fé. 

 

Na conjuntura das experiências de inverno, o clima é o elemento fundamental 

para o seu desenvolvimento. Especificamente, a condição climática sazonal 

do Nordeste em relação a outras regiões do Brasil caracteriza-se por um 

sistema meteorológico complexo, reduzindo as possibilidades de acerto das 
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previsões meteorológicas. Em conformidade com Folhes e Donald (2007, p. 

20). (Silva; Andrade & Souza, 2013, p.90). 

 

Quando ainda criança Joilson experimentou a saída de sua família da comunidade rural 

Pendências no município de Serrinha para a cidade de Parnamirim e ele relata os fatos 

apresentando sua justificativa com base na falta de planejamento do provedor, que era seu pai, 

e o desejo por melhoria de vida.  

Relata Joilson: 

 

“A motivação que levou meu pai a decidir pela mudança de residência foi a busca por melhoria 

de vida, com emprego certo na Oeste (fábrica de biscoitos) período em que estávamos 

relativamente bem, e só voltamos por causa de um desentendimento familiar de meu pai com 

uma irmã dele. 

“Quando meu pai trabalhava para vô, seguia o costume da região. Interessante que os filhos 

trabalhava para os pais mais não tinha direito a nada. No roçado só tinha direito a última 

cata, no fim da produção e cheio de lagartas. (Referência a última colheita na produção quando 

os grãos já estava escasso e bastante danificados por pragas). Ai vendia pra poder comprar as 

roupas de final de ano. Antes de casa era assim, eles trabalhavam mais não recebia nada. Meu 

pai só teve direito ao roçado no último ano de casar, para poder fazer o casamento. 

Ao retornar meu pai voltou a trabalhar com meu avô, tirava leite e trabalhava na agricultura. 

Meu avô tinha dez filhos e meu pai era o mais velho.  

Meu avô dava o leite e meu pai vendia para com o dinheiro fazer a feira no final de semana. 

Era uma forma de meu avô ajudar a meu pai. Lembro que no inverno tudo era muito bom tinha 

o leite e tinha a colheita, mais já nos períodos de seca, se lembra das grandes dificuldades. De 

sobrevivência mesmo. Minha família enfrentou muita dificuldade. Eu lembro de várias vezes 

desde a minha infância até adolescência. Era muito complicado. Era aquele famoso feijão 

puro. Como somos oito filhos tudo era regrado e o que se conseguia de melhorzinho era para 

o mais novo. Tudo era bem dividido. Até a comida era dividido na época. 

Na realidade as dificuldades vinham de certa forma porque faltava planejamento. Meu pai 

tinha o cuidado de trabalhar mais não tinha o cuidado de guardar, criar uma reserva. Eu acho 

que a principal dificuldade era essa. Não se prevenia pra seca. E você ver que as pessoas que 

conseguiram e não sofria dificuldade financeira era porque eles eram prevenidos. Um exemplo 

era meu avô mesmo. Ele se prevenia pra seca. Meu pai tinha no inverno mais não tinha na seca 

porque não se prevenia. O nordestino prevenido nunca gasta tudo, ele sempre deixa alguma 
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coisa pra seca. Teve umas secas pesadas em 97 e 98 que a coisa era preta mesmo. Eu era 

adolescente e lembro que não tinha nada não. Lembro de sair pro roçado com uma xícara de 

café, e só ia ver o almoço de meio dia que era aquele feijão que recebia do governo, de 

emergência que tinha né. Meu pai trabalhou várias vezes na emergência cavando açude, 

naquela época quase todo mundo trabalhava e recebia um dinheiro e feijão. Lembro que o 

feijão tinha que colocar de molho de um dia para o outro, para ver se cozinhava no outro dia 

de manhã. O bicho era duro. Tinha pessoas que pilava no pilão para poder cozinhar. Lembro 

que também recebia um arroz com palha. Lembro que juntava todo mundo e ia descascar na 

máquina de doutor Candio, Pedro Candio. Ia muita gente de carroça de boi. 

 

A fala de meu interlocutor vem repleta de pontuações centradas em decisões acerca da 

dicotomia seca e chuvas. No sentido de enfrentamento e possibilidades da criação de estratégias 

para amenizar os ricos e prejuízos causáveis pela seca. Em sua família a prática do 

compartilhamento das funções entre os filhos era uma estratégia de resistência que sempre deu 

certo, embora o mesmo não tenha acontecido com outras famílias da mesma região, que 

acabaram indo embora, ou para Natal ou para as cidades mais próximas na região. 

Principalmente a cidade de Santo Antônio que tem recebido muitas pessoas de municípios do 

seu entorno, passando por um inchaço populacional significativo, principalmente na década de 

1990.  

A exemplo do identificado por Mauss (2003), quando estuda a morfologia social das 

sociedades esquimós em Variações sazonais, é possível observar que no contexto de vivencia 

de Joilson a dicotomia chuvas e seca se organiza por meio da distribuição das atividades. No 

período das chuvas as famílias se caracterizam como agricultores e/ou produtores de alimentos 

e no período da seca passam a assumir o cuidado com o rebanho e/ou o gado. Deixam 

temporariamente seu papel de agricultores para assumirem o trabalho de criadores de gado, 

função que ocupa a maior parte do tempo dos membros do sexo masculino na família.  

O trato com o gado assume uma importância muito grande no contexto de minha 

pesquisa. Além de trazer valor simbólico para a família, que passa a assumir posições sociais 

de destaque na comunidade entre os pares, o gado também traz o leite, a carne e o dinheiro para 

suplementos diversos. Na região é comum o relato de famílias que tem sua principal fonte de 

renda na criação de gado. Os chamados pequenos produtores de leite, criam seus filhos e 

estabelecem o controle financeiro da economia familiar por meio da venda do leite, pouca 

quantidade, mais garante uma renda familiar semanal fundamental ao sustento da família.  



93 
 

A semelhança do que podemos verificar em Hariss sobre a relação dos indianos com as 

vacas “Os hindus veneram as vacas porque são o símbolo de tudo o que é vivo. Assim como 

Maria é, para os cristãos, a Mãe de Deus, para os indianos a vaca é a mãe da vida” (Hariss, 

1978, p.17). Para o agresteiro que cuida do rebanho e tira dele o leite, uma das principais fontes 

de alimentação da cadeia alimentar, o gado é aquele elo de ligação com a vida. Os homens que 

cuidam do gado normalmente passam o dia inteiro nesta lida. Desde as duas horas da 

madrugada, quando levantam para tirar o leite, até as dezoito horas, quando recolhem o gado 

no curral para dormir. A maior parte do dia, principalmente no período da seca é dedicado a 

manutenção dos alimentos para sustentar o rebanho.  

A relação com o gado também se observa nas principais festas da Região Agreste do 

RN, as chamadas vaquejadas. Festividades de lazer que envolve um alto grau de investimentos 

financeiros, principalmente as que se realizam anualmente em Santo Antônio. Mais também 

acontece os chamados bolões, pequenas vaquejadas com investimentos bem abaixo da média e 

que tem grande participação de pequenos criadores e admiradores da “cultura do gado”, uma 

vez que este evento tem o gado como seu principal instrumento de realização.   

O homem que cuida do gado tem o “odor” e/ou cheiro das vacas impregnado em sua 

pele, e por mais que se banhe jamais perderá este cheiro. Os filhos, a esposa e todos os membros 

da família são reconhecido por esta cultura. Trago aqui esta realidade para enfatizar que no 

campo de observação etnográfica de minha pesquisa assim como nas narrativas dos 

interlocutores, é evidente a importância que a cultura do gado tem nas configurações 

estabelecidas no campo dos sentidos, das interações sociais e do fazer diário. Na comunidade 

rural Pendências, espaço da família de Joilson e Maria Lemos, é tradição a conservação de 

pequenos rebanhos e as famílias de criadores tem uma lógica espacial dimensionada pela lida 

com o gado. Se não estou enganado, estamos diante de uma cultura que foi fundamental, em 

algum momento, para o impulso determinador de quem saiu e de quem ficou. Principalmente 

se considerarmos que a produção de leite e carne proveniente da criação do gado sempre foi 

determinante para um pequeno provimento financeiro e alimentício que em algum grau auxiliou 

famílias a se manterem reunidas no espaço da estrutura familiar. (Grifo nosso).   

Em um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente, Yi-fu Tuan chama a 

atenção para a importância do odor e de seus significados. 

Diz o autor: 

A palavra “odor quase sempre significa mal cheiro. Esta tendência é 

lamentável, pois o nariz humano, de fato, é um órgão incrivelmente eficiente 

para farejar informações. Com a prática, uma pessoa pode classificar o mundo 
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em categorias odoríficas, tais como aliáceo, ambrosíaco, hortelã-pimenta, 

aromático, etéreo, podre, perfumado, caprino ou nauseante. 

O odor tem o poder de evocar lembranças vívidas, carregadas 

emocionalmente, de eventos e cenas passadas. O cheiro de salva pode trazer à 

memória todo um complexo de sensações: a imagem de grandes planícies 

onduladas cobertas por grama e pontilhadas por moitas de salva, a 

luminosidade do sol, o calor, a irregularidade da estrada. (Tuan, 1980, p.11).    

   

O constitutivo da mobilidade no cenário vivenciado por Joilson, não é a seca mais a 

promessa de melhoria de vida, e a certeza de uma remuneração certa, que embora concreta não 

foi suficiente para garantir a permanência de sua família em Parnamirim. O retorno para a 

comunidade de origem vem repleta de informações que marcam a narrativa de Joilson num 

contesto de dificuldades e aflições. Sendo convicto de que as dificuldades eram fruto de uma 

falta de planejamento para este período esperado. Período da seca. As dificuldades 

compartilhadas por todos os membros da família tomam destaque no fazer masculino que 

posiciona o macho provedor dentro de uma estrutura familiar patriarcal. 

Ao tratar da supremacia masculina Heleieth I. B. Saffioti mostra que ela beneficia 

aqueles que detêm as maiores parcelas de poder econômico e político, sendo necessário um 

trabalho de formação de consciência promotora de mudanças de atitudes. 

 Diz a autora: 

 

Sem dúvida, o machismo do trabalhador volta-se contra ele mesmo: primeiro, 

porque ele paga um preço excessivamente alto para mandar na mulher; 

segundo, porque a supremacia masculina impede, ou pelo menos dificulta, o 

avanço das lutas das classes trabalhadoras. 

Como a consciência não se forma espontaneamente, é preciso que ela seja 

levada às classes trabalhadoras por aqueles que, não participando diretamente 

da produção de bens materiais, desfrutam de uma posição a partir da qual é 

possível chegar a esta análise. Isto é, uma posição que permita a identificação 

do adversário contra o qual lutar, empregando armas adequadas. (Saffioti, 

1993, p.23,24). 

 

Também ao tratar sobre a seca, João Bento relatou fazes de sua trajetória que reafirma 

o contexto apresentado por Joilson, desta maneira possibilitando a compreensão de uma certa 

continuidade dos fatos na contemporaneidade, embora a sociedade tenha passado por 
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expressivas modificações sociais. É notório que no contexto das mudanças elencadas 

constantemente existem múltiplos fatores de convergência, espaços sofrem enormes alterações 

e outros nem tanto assim. Aqui chamo atenção para o risco de achar que pelo fato de esta lidando 

com interlocutores com idades bem diferentes teremos senários muito divergentes. Se não 

estiver enganado, percebo uma continuidade dos fatos encontrando modificações apenas quanto 

as leituras de mundo feitas pelos interlocutores, e dentro das possibilidades existentes, rumos 

múltiplos são tomados pelos agentes da mobilidade. Se antes o caminho era o sul, hoje pode ser 

a cidade mais próxima, e numa dinâmica de arranjamento que congrega o rural e o urbano, o 

interior e a capital, as pessoas vão conformando suas necessidades ante seus anseios e projetos 

e a parti desta dinâmica vão construído suas leituras da vida.    

Diz João Bento: 

 

Sim. Teve uma seca. Não me lembro, mais mamãe perdeu um bocado de gado, umas dez rezes, 

nesse tempo já tinha gado. Mamãe era econômica. Severo lutava com gado né. Severo num é 

filho de mamãe não, ele é filho de papai, foi ela que criou. 

Noventa por cento passava fome. Vivia de pesca, vivia de fruta, quando tinha fruta. Tinha muita 

fruta, antigamente no mato tinha muita fruta, tinha imbu. Tinha um bocado de coisa que a gente 

comia. Até mesmo fruta de cadeiro, xiquexique. E quando não tinha fruta o povo pescava. 

Algumas pessoas deixava pescar né. Naquela época já não deixava pescar. 

O povo fazia açude era em jumento. Pegava o jumento e butava dos caixões. Chamava caixão 

de gás. Isso aqui ó o cachão. (Demostrou por meio de exemplo feito com tijolos de seu quintal). 

Você butava areia aqui, o barro aqui. Um de um lado e outro do outro do jumento. Esse fundo 

aqui, era um fundo falso, tinha duas correias grossa aqui. Ai passava uma corda por cima do 

lombo do jumento, e dava uma laçada aqui em cima. O jumento era tão feito, que o cabra 

sozinho lhe dava com três, quatro jumentos. Ele ia lá e voltava. Até da onze horas. Quando 

dava onze horas nem um ficava mais. Ai enchia, duas pessoas, três enchia. Eles iam lá e 

voltavam, praticamente só. Tinha uma pessoa lá apenas pra desatar a corda, a tampa descia, 

a areia caia. Mais se deixasse eles ir só, eles ia e voltava. Eles iam num trilho só, naquele 

paredão, iam até o fim. Ai voltava por lá, não voltava pro aqui porque tinha areia pra espalha, 

depois batia na areia. Cavava na inchada, já tinha picareta e se chamava avião, mais vinha da 

Europa, no Brasil não tinha não, nada. Da Europa vinha avião, que é picareta né, vinha 

chibanca, alavanca, cerrote, querosene vinha da Alemanha, Bacalhau vinha da Noruega, 

pedra vinha da Itália, lima vinha da Alemanha, e assim por diante, um bucado de coisa. 
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Se para Joilson a fome foi presente como resultado de uma vida com falta de 

planejamento, no contexto relatado por João Bento, que foi um período bem anterior ao vivido 

por Joilson, a fome aparece como condição incontornável dentro de um processo onde o 

planejamento estava restrito aos poucos afortunados que detinham a propriedade da terra e o 

capital para a produção. O senário indicado por João Bento ainda retrata os usos de meios de 

produção agrários, diferentes dos meios de produção da cidade que instaura o mercado como 

elo de determinação e de garantia a propriedade privada, determinando a possibilidade de 

pagamento pelo preço da terra. 

Na realidade posta por João Bento, além da seca, existe uma predominância de um 

quadro social pautado em desequilíbrios e distorções extremamente graves, com uma lógica 

concentracionista da renda e da propriedade da terra, que reafirma a análise feita por Filho & 

Souza em meandros de 1988. 

Diz os autores: 

As propostas políticas de combate aos efeitos das secas refletem naturalmente 

o contexto histórico no qual elas foram elaboradas, assim como as concepções 

que as lideranças políticas e intelectuais possuíam da problemática do 

Nordeste naquela época. A acumulação de água através de açudes, poços e 

barragens era assunto prioritário. Quase toda a problemática da seca se reduziu 

à falta de água. (Filho & Souza, 1988, p.31). 

 

   Aqui apresento um acompanhamento com registros fotográficos feitos de uma mesma 

paisagem no contesto de minha pesquisa, objetivando o uso da fotografia como suporte para 

comparar com precisão as modificações do senário local desde o início da pesquisa até seu 

termino, buscando clarificar quanto fortemente a região está condicionada as mudanças do 

tempo, e poder gerar uma aproximação entre os relatos dos interlocutores com a observação 

imagética, compreendendo que as fotografias são testemunhas exclusivas, que, por isso mesmo, 

não podem ser desprezadas pela antropologia, e comungando com José de Souza Martins, 

quando afirma que “a fotografia é documento do estranhamento do fotógrafo em relação àquilo 

que vê” (Martins,2002, p.235). 
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 Busco fornecer neste registro fotográfico elementos do encontro do qual sou 

testemunha, e por meio da fotografia quero fornecer elementos socioculturais que somente as 

fotografias podem garantir, antes as imagens que me deparei em minha prática de pesquisador.   

O registro fotográfico foi realizado sempre no dia vinte de cada mês num período de 

nove meses, desde abril a dezembro de 2016, e o quadro referência abaixo, servirá de guia de 

orientação para sequência na observação das fotografias:  

 

 

9 8 

7 6 

5 4 

3 2 

1 

                                                                Criação Própria  

 

         

                    20 de Dezembro 2016 (Acervo Pessoal).                         20 de Novembro 2016 (Acervo Pessoal). 

            

       

       20 de Outubro 2016 (Acervo Pessoal).                       20 de Setembro 2016 (Acervo Pessoal). 
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   20 de Agosto 2016 (Acervo Pessoal).                                20 de Julho 2016 (Acervo Pessoal). 

    

    

            20 de Junho 2016 (Acervo Pessoal).                               20 de Maio 2016 (Acervo Pessoal). 

 

 

                                                            20 de Abril 2016 (Acervo Pessoal). 

 

O cenário fotográfico observável localiza-se na comunidade rural denominada 

Pendências, ponto central de nossa observação empírica, e localidade onde reside Maria Lemos 

e os familiares de Joilson Medeiros no município de Serrinha, e que se acredita, por meio de 
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relatos da oralidade local, que surgiu em meados do século XIX consolidando-se no início do 

século XX, está localizada a 6 km de distância da sede municipal e a 85 km da capital do Estado. 

Na década de 60 o total de residentes desta comunidade chegou a em média 100 casas superando 

400 habitantes, mas com o processo de industrialização no centro-sul e a crise do algodão, com 

a praga do bicudo, entre outros fatores, houve uma baixa na taxa de crescimento demográfico, 

possibilitado pela migração da população para os centros urbanos em busca de melhores 

condições de vida. E na atualidade o processo migratório de Pendências, se dá de forma lenta e 

em menor proporção, porém, ainda é um dos fatores determinantes para o esvaziamento da 

comunidade e consequentemente o envelhecimento da população que reside na localidade. 

 Entre as poucas famílias residentes em Pendências, sobressai o fluxo de pessoas entre 

idas e vindas, das cidades vizinhas, Santo Antônio e Serrinha para esta comunidade. Pessoas 

que como Joilson, tem casa na cidade e permanece administrando, criando e produzindo na 

zona rural, mantendo também residência como sitiantes. Porém a importância do registro 

fotográfico aqui exposto, se dar mais pelo fato de ser recorrente este senário dentro do lócus de 

minha pesquisa, agravando-se quando em situação de prolongamento do período de estiagem, 

a exemplo do que ocorreu no ano de 2012, quando muitos pessoas passaram por dificuldades 

em decorrência da seca.  

Hoje as dificuldades mais eminentes, são em relação a conservação dos rebanhos, que 

passam por escassez de alimentos e de água neste período do ano. Como a significação dada a 

“cultura do gado” ultrapassa os limites das barreiras econômicas, é comum pessoas dedicarem 

parte de sua renda mensal, seja de aposentadoria ou outros meios financeiros, para comprar 

alimentos na tentativa de conservar o rebanho, e quando desesperados já não sabem como agir, 

clamam aos céus por meio da fé na esperança de dias melhores que sempre viram. “O inverno 

sempre vem. O Deus de ontem é o mesmo de hoje”, diz um senhor que passa seus dias cuidando 

de seu pequeno rebanho na esperança de dias melhores que virão.  

Se o contesto das variações sazonais e suas múltiplas singularidades, serviu de 

instrumento ao longo da história para fomento e financiamento de infra-estrutura que não 

beneficiou o conjunto da sociedade nordestina, em especial as pessoas que vivem o processo 

da mobilidade. Hoje as variações sazonais, menos enfatizadas pelos interesses econômicos da 

produção de uma ideologia da seca, abre possibilidades concretas para um olhar amplo e 

promissor que enfatize as várias formas de lidar com esta realidade, experiênciadas pelos 

próprios agentes da mobilidade e/ou pessoas implicadas no contesto sazonal e que ao longo do 

tempo foram emudecidas e/ou ignoradas por um fazer socioeconômico que instrumentaliza as 
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pessoas, sentenciando-as a  condição de meros receptores de assistências varias da esfera 

pública estatal e/ou privada.   

Se optei propositalmente por concluir com este diálogo sobre a sazonalidade é por 

perceber ao longo da pesquisa que a temática que antes foi usada para justificar de forma cabal 

estudos e argumentos que alegavam ser a realidade sazonal o elemento determinante para a 

mobilidade e/ou saída de pessoas do campo para a cidade. Este argumento se não foi totalmente 

superado é pelo menos insuficiente e não comporta a explicação de uma realidade múltipla e 

complexa, como a estabelecida pelo campo da mobilidade contemporânea, e nesta o posto no 

campo empírico deste trabalho.       

Por meio das narrativas de vida, através dos valores ideológicos e culturais coletivos 

(valores, crenças, representações, projetos, isto é, a semântica coletiva da vida social), podemos 

melhor visualizar a realidade objetiva forjados nas relações e nos processos sociais estruturais. 

No esforço por fazer valer a capacidade que cada interlocutor tem de fazer suas próprias leituras 

de mundo, acredito ser possível contribuir por meio deste trabalho com elementos e/ou pistas 

de compreensão do complexo e multifacetado fenômeno atual que é a mobilidade de pessoas 

em meios ao senário sazonal do Agreste do RN.   
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5. Considerações Finais 

 

A proposta da dissertação foi a de pensar um caminho de reflexão no que diz respeito 

às mudanças recentes sobre a dinâmica da mobilidade humana, partido das narrativas de vida 

de pessoas que vivenciaram e/ou vivenciam esta realidade e constroem, a partir dela, suas 

leituras de mundo. Particularmente, a maneira como o processo de organização em torno da 

questão se dá nos últimos anos no Agreste do RN. Consequentemente, não se pode perder de 

vista os processos que ocorreram em nível nacional e internacional, tanto no que diz respeito 

aos avanços no campo do direito, as articulações e experiências vivenciadas. Mais também os 

retrocessos e as sequelas, principalmente devido à ausência de políticas socioeconômicas 

inclusivas voltadas para eficácia no exercício da garantia dos Direitos Humanos.   

Mais do que uma análise sistemática de algum ponto específico, privilegiou-se a idéia 

de captar inter-relações processuais e das relações infindáveis destes aspectos citados ao longo 

do trabalho e tantos outros que provavelmente escapem ao conhecimento. Mesmo considerados 

os esforços de diversos agentes, pesquisadores, técnicos e a própria população em mobilidade, 

este campo de estudo demanda de maneira urgente uma continuidade e um diálogo entre 

diversos campos de conhecimentos, a fim de que se entenda cada vez mais sobre os rumos, 

necessários e possíveis a organização das pessoas que vivenciam a mobilidade. 

Ainda que de maneira breve e um pouco arriscada é possível apontar alguns rumos. O 

primeiro aspecto é que os últimos anos, principalmente a última década, marcam uma virada 

em termos das preocupações dinamizadas pelas transformações recentes no campo da 

mobilidade.  Estas mudanças apontam não só uma mudança de preocupações, como também, 

uma nova fase e/ou eixo aparentemente promissor nos estudos sobre as pessoas em mobilidade. 

Por outro lado persiste de forma isolada, mais não menos preocupante, principalmente no 

campo do Direito Internacional, quanto as pessoas refugiadas de países em situação conflituosa, 

discursos aterrorizantes, segregadores e mesmo xenofóbicos.  Abre-se um foco de abordagem 

sobre o tema da mobilidade a partir da preocupação do direito e no diálogo plural entre vários 

agentes. Tais como, as instituições, as organizações voluntárias e ONGs, a população em 

mobilidade, espaços políticos, a mídia, a relação com os domiciliados, as leis e proposições de 

políticas públicas. Outro fator importante no que remete a situação do Nordeste, é a abertura 

gerada nos debates fomentando caminhos que ultrapassam o campo do imaginário da seca e da 

fome, e considera a realidade complexa e multifacetada da mobilidade humana.  
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O esforço aplicado nesta dissertação, funda-se na opção por oferecer para o meio 

acadêmico-cientifico e para a sociedade em suas várias organizações e agenciamentos de 

direito, um diálogo entre as especificidades da vivencia da mobilidade de pessoas e as reações 

e atitudes por parte da sociedade e do Estado frente as demandas em muito negligenciadas. Meu 

empenho, como relatado no segundo capitulo deste trabalho, versa sobre uma percepção de que 

um grande número de pessoas vivenciam a mobilidade passando necessariamente por um 

processo de “adentramento aos portais”, constituindo rupturas no âmbito das estruturas 

tradicionalmente compreendidas, como garantidoras de domicilio, e consequentemente 

promovendo reestruturações e novas configurações nas esferas dos valores individuais e 

coletivos. Situação complexa e variável de acordo com as trajetórias individuais, promovendo 

assim o lócus da mobilidade no Agreste do RN. 

O posto nesta dissertação quer alerta para a necessidade de caminhos de compreensão e 

dialogo na tentativa por compreender e não simplesmente encara como uma falta o contesto da 

mobilidade de pessoas. Estamos diante de um novo modo de vida que se articula em meios a 

uma complexa realidade social constituída na esfera do domicilio. Um processo de contínuo 

devir que põe as pessoas no caminho, nem no início, nem no final da estrada mais no caminho, 

e o caminho é o lugar por onde estar se reconfigurando a história de inúmeras pessoas que 

carecem de serem respeitados em suas peculiaridades, vivencias e existenciais. Aqui cabe 

perceber as necessidades e os caminhos de atualizações institucionais trilhados no intuito de 

acompanhar as demandas sociais, objetivando o cumprimento de políticas sociais eficazes, que 

considerem as problemáticas da vida e os processos que levam a vivencia da mobilidade. 

Já na introdução desta pesquisa apontei para a importância de considerar que não 

podemos pensar a mobilidade sem estabelecer as diversas escalas de seu processo. No estudo 

da mobilidade interna é inevitável a necessidade de se repensar os processos de deslocamentos 

de pessoas, numa dinâmica que aqui entendo, estabelecida por eixos de mobilidades que se 

complexifica pelas particularidades das múltiplas leituras de mundo estabelecidas por modos 

de vida diversos. 

Estamos diante de lócus de deslocamentos que de alguma maneira rompem com as 

configurações tradicionais. Estamos diante de um processo de mobilidade que como citado 

anteriormente, se constroem a partir do rompimento de fronteiras enquanto significação de 

mundos, de sentidos para a vida. Um constante deslocamento, como posto no capítulo primeiro 

desta obra. Não um deslocamento passageiro e finito, mais algo permanente e necessário. A 

mobilidade passa a ser uma constante no dia-a-dia de muitas pessoas.  
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Cabe as instituições públicas e privadas perceber que o agente da mobilidade é pessoa 

que faz parte de um grupo de inúmeras pessoas da sociedade, e que tem suas demandas, ante as 

quais devem mobilizar esforços de respostas sociais adequadas, procurando acima de tudo 

possibilitar melhoria do atendimento às necessidades que estas pessoas enfrentam.   

O protagonismo dos agentes da mobilidade passa necessariamente pela abertura na 

compreensão do fenômeno da mobilidade, no sentido de perceber as múltiplas situações e 

particularidades vivenciadas pelas pessoas. Mais compreender os pontos convergentes e 

sistematicamente pontuadores do contexto em estudo. 

Possibilitar a aceitação de que os vários mundos paralelos tem convergências que geram 

uma demanda, que por si carecem de um olhar das políticas sociais, é um grande passo que 

protagoniza o exercício do direito de pessoas que vivenciam um fenômeno social repleto de 

especificidades, e que carece de ações efetivas do Estado em suas esferas públicas e privadas. 

Estamos imergidos em um fazer humano justificado por múltiplas situações e que nos 

apresentam questões que paulatinamente necessitam ser entendidas, discutidas, 

redimensionadas. Comungo com o pensamento de Augé quando apresenta a necessidade de 

repensar o tempo para poder melhor compreender a mobilidade. 

 Vivemos a necessidade urgente de pensar nosso tempo com cuidado para não fazermos 

de nossos aprisionamentos ideológicos uma barreira intransponível que impede de dialogar com 

as novas configurações existentes em um processo que tem na história um marco continuo de 

atualizações e que necessita a todo tempo de olhares que possibilite caminhos de compreensões 

possíveis, que produza meios de amparo e apoio as necessidades existentes das pessoas em 

processo de mobilidade. Os desafios são muitos e como já escutei algumas vezes durante o 

trabalho de campo, “rapadura é doce mais não é mole não”, anunciando assim as dificuldades 

frequentes impostas aos agentes da mobilidade. Chegamos em um ponto da estrada que 

desdobramentos são possíveis. 
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Notas: 

 
1. Agente e/ou Agente Social: (influência do conceito em Bourdieu). Numa etapa anterior ao 

estruturalismo, o sujeito era visto como atuante dentro do sistema interativo e cognitivo existente. 

A história era uma sucessão de acontecimentos afim de dar sentido a uma determinada realidade, 

ou seja, numa contextualização do indivíduo, numa concepção diacrônica. O estruturalismo 

rompe com o conceito do sujeito, fazendo desaparecer o agente histórico. É a negação do sujeito 

como atuante na estrutura, pois para os estruturalistas, a própria estrutura desempenha esse papel. 

A história não é mais movida por ondas, ela é movida por estruturas. No estruturalismo não se 

constroem mitos, mas sim ciência. A análise sincrônica estruturalista acaba abolindo a história 

em pró da estrutura. Para transpor o estruturalismo, Bourdieu faz uso do conceito de agente. Ele 

rompe com a negação do sujeito inserindo a idéia de que o homem deve ser entendido como 

agente. Na filosofia do sujeito, este é concebido como um ser estático, fora do jogo de interesses 

do campo. A superação de Bourdieu a esta conceituação da filosofia do sujeito dá-se na medida 

que indivíduos ou coletividades, pessoas, classes, ou instituições, disputam entre si alguma coisa 

de interesse comum. Bourdieu trabalha com agentes e não com sujeitos, já que a gente é o ser 

que age e luta dentro do campo de interesses. No pós-estruturalismo surge a concepção da 

história estrutural, onde quem muda as estruturas somos nós mesmos, o agente social, através do 

embate interno e externo dos campos. Para Bourdieu o conceito de interesse é central à 

compreensão da realidade. 

  

2. Agresteiro: Termo usual que objetiva diferenciar a pessoa que pertence a uma determinada 

cultura regional do agreste do RN, da cultura do sertanejo e/ou do sertão por exemplo. Esse termo 

é recentemente difundido por meios de comunicações, entre eles: rádio, blogs, comunidade 

virtuais, cordéis, músicas, etc. O agresteiro é caracterizado e/ou identificado por determinados 

gostos em relação a alimentação (gosta de galinha caipira e farinha de mandioca), expressões na 

fala (linguajar matuto) e habilidades e gostos artísticos (gosta de feira livre, cordel, viola e arrasta 

pé). 

 

3. Falsa consciência em Marx: Karl Marx reflete sobre as bases de uma sociedade que prejudica 

de forma notável o proletariado. Neste contexto, o trabalhador termina alienado, ou seja, sente-

se tratado como objeto de um sistema na qual o que realmente importa é o resultado e a pressão 

pelo rendimento. O autor concretiza que a falsa consciência se refere ao modo de pensar dos 

indivíduos que não são coerentes com as condições materiais da existência, ou seja, há uma 

espécie de engano interno, uma oposição entre o modo de interpretar a realidade e a realidade 

por si só, que traz consequências para vários momentos da vida, por exemplo, na tomada de 

decisões. 

 

4. Plantations: Até meados do século XX, as grandes plantações constituíram unidades 

econômicas, sociais, culturais e políticas bastante específicas. Do ponto de vista econômico, esse 

era o quadro da organização do trabalho agrícola, no qual se combinavam o cultivo de lavouras 

voltadas para o comércio exportador, como o café, a cana-de-açúcar, o algodão, o cacau etc., 

com lavouras destinadas sobretudo ao abastecimento alimentar da família do proprietário de 

terras e das diversas famílias de trabalhadores residentes (moradores, colonos, agregados) no 

domínio, como a mandioca, o milho, o feijão, além da criação de pequenos animais (aves, suínos, 

ovinos e caprinos). Voltada para produtos destinados a mercados de longa distância, a plantation 

sempre esteve associada a atividades de beneficiamento de produtos agrícolas que assegurassem 

a manutenção das qualidades essenciais dos bens vendidos: as instalações próprias à 

transformação da matéria-prima agrícola, como os engenhos de açúcar movidos à tração animal 

ou impulsionados por roda d’água, ou as usinas de açúcar que os substituíram como grandes 

fábricas em pleno campo. 

 

5. Cabra da Fazenda:  O contrato social estabelecido a partir de uma relação de submissão, onde 

o que está posto é uma subordinação inquestionável, amparada por distinções no uso das palavras 
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que carregadas de poder determinam quem merece a honra de ser chamado de homem, enquanto 

outros são intitulados de cabras, numa referência simbólica ao animal criado por mulheres, fácil 

de alimentar e de fácil adaptação ao clima semi-árido. Uma atribuição pensada sobre medida, 

num espaço onde as mulheres são inferiorizadas e submetidas ao domínio masculino, o sujeito 

ao qual se atribui o nome de cabra é inferiorizado duas vezes, primeiro por ser comparado a um 

animal, segundo por esse animal ser comumente criado por mulheres. A condição de relegados 

ao universo doméstico do serviço distância o morador do espaço reservado aos homens, posição 

assumida pelos senhores. 
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Glossário 

Aboio: É um canto típico do Nordeste brasileiro, comum também no interior de Minas Gerais, 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Consiste em um canto sem palavras cantado pelos 

vaqueiros quando conduzem o gado pelas pastagens ou para o curral. 

Cultura do gado: A colonização do Brasil iniciou-se na década de 30 do século XVI, através 

da instalação na colônia, da agro manufatura do açúcar. Desde o início da colonização, a 

produção colonial voltou-se para os interesses metropolitanos e desta forma, outras atividades 

econômicas foram marginalizadas. O latifúndio monocultor, apoiado no trabalho escravo 

africano formou a base do Antigo Sistema Colonial. No entanto, apesar de definidas as 

atividades economicamente rentáveis, o desenvolvimento do engenho exigiu atividades 

complementares, consideradas secundárias, porém fundamentais, sem as quais seria impossível 

a produção açucareira. Nesse sentido destacaram-se duas atividades: a cultura do gado e do 

algodão. Como a atividade canavieira se desenvolveu no nordeste, a atividade pecuarista 

também nesta região se concentrou, em terras do interior, reservando a zona litorânea à cana-

de-açúcar. Dessa maneira a atividade criatória cumpriu um duplo papel: complementar a 

economia do açúcar e iniciar a penetração, conquista e povoamento do interior do Brasil, 

principalmente do sertão nordestino. 

Proxemia: Termo criado por Edward T. Hall, a proxemia refere-se “às observações e teorias 

inter-relacionadas, relativas ao uso que o homem faz do espaço como elaboração especializada 

da cultura.” 

Sui generis: Sem semelhança com nenhum outro, único no seu gênero; original, peculiar, 

singular. 

Terreiro: Pequeno terreno na parte posterior de uma habitação usado para diversas finalidades, 

plantar algo, recreação, etc. 

Vaqueiro: É um termo que designa no Brasil a pessoa responsável por cuidar de um rebanho de 

gado. 

Vereda: Caminho apertado (desprovido de espaço); sendeiro. Caminho alternativo através do 

qual se consegue chegar mais rápido a um determinado local; atalho. 
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ANEXO A 

Mapa de Serrinha RN 

 

FONTE: PMDSS: Plano de Desenvolvimento Sustentável de Serrinha. 
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ANEXO B 

Mapa da Região do Recorte Etenográfico da Pesquisa 

 

 

FONTE: PMDSS: Plano de Desenvolvimento Sustentável de Serrinha. 
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ANEXO C 

Questionário norteador apresentado as pessoas candidatas a participarem da pesquisa, com fins a 

seleção dos interlocutores do trabalho.   

QUESTÕES  

Dados Pessoais 

Nome: 

Idade:  

Nacionalidade: 

Naturalidade: 

Profissão: 

Endereço: 

 

Dados Biográficos 

Já viajou alguma vez na vida? 

Para onde? 

Quanto tempo morou lá? 

Por qual motivo teve que viajar? 

Por qual motivo teve que retornar? 

Já morou na zona rural? 

 

Consulta pro pesquisa 

Já foi convidado para contribuir com alguma pesquisa antes? 

Qual? 

Por quanto tempo? 

Se sim. Como avalia sua participação? 

Se não. Tem disposição e interesse de contribuir pra uma pesquisa? 
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ANEXO D 

Questionário norteador apresentado aos entrevistados da pesquisa (Idosos)   

QUESTÕES  

O Sr (a) lembra de como vivia na época de sua infância? Fale sobre como era em sua casa, quais as 

ocupações da família naquela época? 

O Sr (a) se lembra de como era lá quando teve quer ir embora do lugar? 

E como foi naquele momento quando o Sr (a) resolveu partir, teve dificuldades? Fale mais sobre o 

assunto. 

Qual a diferença daquele tempo para hoje? 

Quando chegou lá, como foi para se firmar por lá, teve dificuldades? 

O viajante é respeitado fora de sua terra? 

E há dificuldades entre o homem e a mulher? 

Quais as coisas que as pessoas que saem da zona rural para cidade fazem hoje e que, antigamente, 

eles não faziam? 

Como sua família agiu quando souberam que teria que partir? 

E exploração? O Sr (a) acha que existe exploração de quem sai de seu lugar para ir morar em outro 

local? Fale mais sobre o assunto. 

E namoro? Como era que fazia para poder namorar naquele tempo em que teve que viajar? 

E casamento? O Sr (a) acha que enfrentou algum problema por causa das viagens ou não? Fale mais 

sobre o assunto. 

E dinheiro? Como as pessoas faziam para poder ter dinheiro? Que situações? 

Mudando um pouco de assunto. Como as pessoas chamam esse lugar? 

O Sr (a) já ouviu falar sobre o agreste? Como? 

E seca? Lembra como as pessoas faziam para viver naquela época? Fale mais sobre o assunto. 

E a terra? Como as pessoas faziam para trabalhar na terra naquela época? 

E hoje? Por que as pessoas saem da zona rural para a cidade? 

Se podesse escolher o Sr (a) iria viver na cidade ou na zona rural? Fale mais sobre o assunto? 

Viajar é bom? Em que situações? 

Tem gente que não gosta de sair do lugar onde nasceu e se criou. Por qual motivo isso acontece? 

Como? 
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ANEXO E 

Questionário norteador apresentado ao entrevistado da pesquisa (jovem)   

QUESTÕES  

Você lembra de como vivia na época de sua infância? Fale sobre como era em sua casa, quais as 

ocupações da família naquela época? 

Você se lembra de como era lá quando teve quer ir embora do lugar? 

E como foi naquele momento quando você teve que partir, ouve dificuldades? Fale mais sobre o 

assunto. 

Qual a diferença daquele tempo para hoje? 

Quando chegou lá, como foi para se firmar por lá, teve dificuldades? 

O viajante é respeitado fora de sua terra? 

E há dificuldades entre o homem e a mulher? 

Quais as coisas que as pessoas que saem da zona rural para cidade fazem hoje e que, antigamente, 

eles não faziam? 

Como sua família agiu quando souberam que teria que partir? 

E exploração? Você acha que existe exploração de quem sai de seu lugar para ir morar em outro 

local? Fale mais sobre o assunto. 

E namoro? Como era que fazia para poder namorar naquele tempo em que teve que viajar? 

E casamento? Você acha que enfrentou algum problema por causa das viagens ou não? Fale mais 

sobre o assunto. 

E dinheiro? Como as pessoas faziam para poder ter dinheiro? Que situações? 

Mudando um pouco de assunto. Como as pessoas chamam esse lugar? 

Você já ouviu falar sobre o agreste? Como? 

E seca? Lembra como as pessoas faziam para viver naquela época? Fale mais sobre o assunto. 

E a terra? Como as pessoas faziam para trabalhar na terra naquela época? 

E hoje? Por que as pessoas saem da zona rural para a cidade? 

Se podesse escolher você iria viver na cidade ou na zona rural? Fale mais sobre o assunto? 

Viajar é bom? Em que situações? 

Tem gente que não gosta de sair do lugar onde nasceu e se criou. Por qual motivo isso acontece? 

Como? 

 

 


