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RESUMO 

 

Compreendendo o rural como um território sede de múltiplas formas de vida, manifestando-se 

de maneira diferente em cada contexto sociocultural e vivido de modo peculiar tomando as 

diversas faixas etárias e, também, considerando idoso como pessoa com idade maior ou igual 

a sessenta anos de idade como traz o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, 2003), a presente 

pesquisa buscou, na construção coletiva de conhecimentos, compor e discutir os sentidos de 

rural produzidos por pessoas idosas que vivem na comunidade do Arisco do Sutero, interior 

do Estado do Rio Grande do Norte. Partindo de um viés teórico metodológico pautado no 

Construcionismo Social, valendo-se de entrevistas semiestruturadas, que se pretenderam 

conversas, orientada por questões referentes ao rural, envelhecimento, velhice, trabalho e a 

vida em comunidade. Buscou-se a produção de sentidos de rural, bem como posicionamentos 

com treze pessoas idosas da comunidade (seis idosos e sete idosas). Os sentidos de rural 

apontaram para: agricultura, alimentação, água, trabalho, saúde, sítio, campo, mato, interior, 

área, tudo na vida, desassistido, tranquilidade. Os idosos arcam com uma série de 

precariedades também impostas aos demais, todavia, o fato de serem assistidos pela 

aposentadoria garante alguns acessos e, por conseguinte àqueles com quem possuem vínculos 

(familiares e amigos da comunidade). Trabalho, família e vida em comunidade apareceram 

como atravessamentos basilares dessas pessoas que envelheceram (continuam a envelhecer) e 

vivem a velhice com autonomia em um ambiente onde estão habituados, podem continuar a 

fazer o que gostam, contribuem ativamente para o bem estar e permanência das gerações mais 

jovens, são respeitados e integrados, compartilhando responsabilidades com os demais.  

Palavras-chave: rural; velhice; envelhecimento; construcionismo; produção de sentidos. 
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ABSTRACT 

 

Understanding the rural as a territory home to multiple forms of life, manifesting differently 

in each sociocultural context and lived in a peculiar way taking the various age groups and 

also considering the elderly as a person older than or equal to sixty years of age. (Brasilian 

Law n. 10.741, 2003), the present research sought, in the collective construction of 

knowledge, to compose and discuss the rural senses produced by elderly people living in the 

community of Arisco do Sutero, interior of the State of Rio Grande do Norte. Starting from a 

methodological theoretical bias based on Social Constructionism, using semi-structured 

interviews, which are intended conversations, guided by issues related to rural, aging, old age, 

work and community life. We sought to produce meanings of rural, as well as placements 

with thirteen elderly people of the community (six elderly and seven elderly). The senses of 

rural have pointed to: agriculture, food, water, work, health, site, field, bush, interior, area, 

everything in life, unassisted, tranquility. The elderly have a series of precarious conditions 

that are also imposed on others, however, the fact that they are assisted by retirement 

guarantees some access, and therefore to those with whom they have ties (family and friends 

of the community). Work, family and community life have emerged as the basic crossings of 

those people who have aged (continue to grow old) and live old age with autonomy in an 

environment where they are accustomed, can continue to do what they like, contribute 

actively to the wellbeing and permanence of younger generations, are respected and 

integrated, sharing responsibilities with others. 

Keywords: rural; old age; aging; constructionism; production of meanings.
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1. Introdução 

            Se reclamar é ser político, então eu sou político. 

PATATIVA DO ASSARÉ 

 

A presente pesquisa teve como pano de fundo a vivência de pessoas idosas em um 

contexto de ruralidade. O objetivo do estudo foi identificar os sentidos produzidos sobre o 

rural que permeiam a vida de moradores idosos da comunidade Arisco do Sutero, localizada a 

doze quilômetros da sede do município de João Câmara, Rio Grande do Norte (RN), 

fronteiriça às comunidades rurais de Pedra D’água, Valentim e Lagoa de São José. Ademais, 

buscamos conhecer os sentidos produzidos sobre envelhecimento e velhice e como essas 

pessoas negociam, a partir desses sentidos, questões tocantes à família, vida na comunidade e 

trabalho. 

Vem sendo desenvolvida uma intervenção psicossocial na referida localidade pelo 

proponente, por conta própria, deste estudo desde janeiro de 2014. Também, parentes e 

amigos dele moram na comunidade. Fatos que contribuíram para a elaboração da proposta e, 

logisticamente, para realização da pesquisa. Existe uma relação proximal entre o pesquisador 

e as pessoas que vivem na comunidade. 

A mãe do pesquisador nasceu lá e o pai em um povoado vizinho. Desde a infância, 

frequenta regularmente a comunidade onde alguns parentes ainda residem. Ao final de 2013, 

após alguns anos ausente, visitando as casas desses parentes, teve notícia de que a 

comunidade estava se esvaziando, de que os habitantes da localidade passavam por carências 

e precariedade de acesso a uma série de serviços – saúde, educação, transporte, acesso à renda 

e até mesmo a água potável. 
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Percebendo a necessidade e a possibilidade de uma intervenção psicossocial, o 

pesquisador começou a escutar diversas pessoas da comunidade. Muitas foram as demandas 

levantadas e os relatos sobre a descrença em se construir melhorias das condições de 

existência naquele local. Alguns moradores, principalmente os mais novos, expressavam 

projetos de vida longe dali. Falavam em terminar os estudos, conseguir emprego e ir embora.   

Assim, o pesquisador se juntou a alguns residentes na comunidade e começaram a 

buscar parcerias junto a instituições governamentais e não governamentais para ações de 

acordo com as demandas colocadas pelos moradores. Inicialmente, foi difícil conseguir 

adesão para uma empreitada coletiva massiva dentro da comunidade. As pessoas seguiam 

dispersas. Mas, com o tempo e algumas conquistas
1
, as lutas por acessos e melhorias de 

qualidade de vida passaram a se tornar cada vez mais uma ação grupal e integrada. A 

Associação Comunitária há algum tempo desativada foi retomada. Algo que possui um 

enorme simbolismo, pois, representou, outrora, um marco da luta coletiva da comunidade. 

Considerando os últimos cinco anos, jovens e algumas famílias inteiras deixaram a 

localidade em busca de melhores condições de vida. Acarretando um esvaziamento 

observável no povoado. Todavia, há um grupo que tem permanecido, retornado e 

desempenhado um papel fundamental para a manutenção de pessoas de outras faixas etárias 

na comunidade. Trata-se daquele formado por idosas e idosos. Fato que despertou o interesse 

por uma aproximação e estudo com essa parcela específica da população da comunidade. 

Pautada na perspectiva teórica do Construcionismo social, nossa atenção esteve 

principalmente voltada para os processos pelos quais os sujeitos explicam, narram ou, de 

                                                           
1
 Aquisição de material esportivo junto à secretaria de esportes do município, realização de curso Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)  na comunidade com distribuição de bolsas de 

estudo, materiais didáticos e de trabalho, visita à comunidade de ONGS, instituições públicas e filantrópicas para 

ministrar cursos e firmar parcerias. Recentemente, os moradores da comunidade reunidos conseguiram financiar 

um poço tubular. Todavia, o problema da água potável ainda não foi resolvido, do poço verte água salgada. 
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alguma maneira, abarcam o mundo em que vivem, incluindo a si mesmos (Gergen, 2009). 

Partimos de uma visão crítica de ciência e psicologia que “busca articular formas 

compartilhadas de entendimento tal como existem atualmente, como existiram em períodos 

históricos anteriores, e como poderão vir a existir se a atenção criativa se dirigir neste 

sentido” (Gergen, 2009, p.301). 

Em sintonia com a missão de convidar à produção de sentido sobre aquele “rural” 

experimentado, vivido na localidade, permeado por dinâmicas territoriais próprias, em que 

subjetividades são produzidas (Guatarri, 1992), tomamos o conhecimento como algo que as 

pessoas fazem juntas (Spink, 2010), com vistas a refletir e gerar coletivamente uma 

ferramenta útil para possíveis transformações da ordem social e considerando a gama de 

atravessamentos daquele “rural” na vida das pessoas idosas da comunidade.  

No tocante a essa categoria (o rural), buscamos um diálogo com uma diversidade de 

estudos (Carneiro, 2012; Girardi, 2008; Miranda & Silva, 2013; Wanderley, 2004, 2009, 

2011a, 2014; Sabourin, 2011; entre outros) destacando que, em meio a algumas similaridades, 

os contextos rurais se apresentam e são experienciados de maneira diferente ao redor do 

mundo, nos mais diversos contextos ao longo do Brasil e como a discussão sobre essa 

instância (o rural) pode ajudar na compreensão de diversos fenômenos e dos movimentos 

socioterritoriais no campo. Estamos falando aqui das compreensões clássicas lançadas sobre o 

rural e as ruralidades, dos “novos rurais”, das questões agrárias e da construção de políticas 

públicas que abarquem a pluralidade, respeitem as pessoas e demandas sociais que surgem 

nos mais diversos contextos de expressão dessa territorialidade - rural.   

Do ponto de vista da produção de conhecimento, a Psicologia, dentro de sua tradição 

de ciência e profissão voltada para os centros urbanos, ainda arca com um vácuo de reflexões 

sobre as ruralidades, os modos de subjetivação e os processos psicossociais no contexto rural. 

Relevantes agentes da sociedade brasileira imersos em relações de integração, de conflitos e 
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paradoxos, produziram e ainda produzem sua existência em interação com a terra, com a 

natureza, sem testemunhar uma aproximação, uma entrada consistente, da Psicologia nesta 

contenda (Leite & Dimenstein, 2013).   

Visualizando tal lacuna, a presente pesquisa preza por contribuir para uma reflexão em 

que o saber psicológico se aproxime mais da realidade, zelosa ao devir, às peculiaridades e as 

demandas dos sujeitos e coletivos que vivem nos ambientes rurais, dando aporte à atuação, 

bem como para a formação dos novos psicólogos. Principalmente, àqueles estudantes de 

cursos situados em cidades de médio e pequeno porte em que as dinâmicas rurais se colocam 

mais presentes.  

Quanto ao fenômeno do envelhecimento e da velhice, sem ignorar a existência de 

outros vieses, na presente pesquisa, há um atavio a linha de reflexão que destaca esses entes 

por aspectos culturais e sociais construtores de concepções sobre o envelhecimento, bem 

como, os sentidos de ser idosa ou idoso.  

Uchôa Firmo e Lima-Costa (2011) destacam a importância dos estudos pautados sobre 

a maneira como as pessoas idosas residentes no Brasil significam esse período vital, de como 

concebem e agem diante das demandas surgidas ao longo do processo de envelhecimento e da 

velhice, da influência de diversos fatores (econômicos, sociais e culturais) sobre olhares e 

ações nesse campo, bem como, no tocante à forma como peculiaridades desse fenômeno, 

vivido de maneira ímpar por cada indivíduo e por cada grupo, são integradas às experiências 

de vida. 

Apesar do envelhecimento e da velhice constituírem um objeto de estudo com vasta 

produção na literatura especializada (geriatria e gerontologia), pesquisas voltadas à 

compreensão desse fenômeno no meio rural ainda se apresentam de modo escasso (Wickler, 

Boufleuer, Feretti & De Sá, 2016).   
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Quanto a presente pesquisa, todo seu traçado está pautado em uma série de estudos 

(Doll, 2012; Scoralick-Lempke & Barbosa, 2012; Minayo & Souza, 2011; Neri 2001, 2004; 

Teixeira & Neri, 2008; Torres, 2010; entre outros), bem como, em alguns marcos legais 

internacionais e nacionais que conceituam, dão diretrizes e regulam a atenção às pessoas 

idosas. 

Sobre esse último ponto, as pessoas idosas, enquanto grupo social são abarcadas no 

Brasil, para além dos direitos sociais e garantias trazidas pela Constituição Federal (Brasil, 

1988), por aqueles “regulados e assegurados” pela Política Nacional do Idoso Lei nº 8.842 de 

janeiro 1994, regulamentada pelo decreto 1.948/96, e desde 2003, pela Lei 10.741 de outubro 

do mesmo ano que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.  

Todavia, segundo o estudo realizado por Melo, Ferreira e Teixeira (2014), o aparelho 

público privilegia o ingresso dos mais bem posicionados na escala social, sendo o acesso aos 

serviços básicos condicionados pela renda e pelo nível de escolaridade da idosa ou idoso.  

A violação ou negligência aos direitos sociais é ainda mais agravada quando a pessoa 

idosa reside nas áreas tradicionalmente tidas como rurais. Cabral, Oliveira, Vargas e Neves 

(2010) revelaram que pobreza, isolamento, baixos níveis educacionais, moradias em situação 

precária, meios de transportes limitados, bem como difícil acesso a assistência à saúde são 

marcas predominantes das condições de vida da população idosa que envelhece no campo.  

Na comunidade rural na qual foi desenvolvido o estudo, Arisco do Sutero, é possível 

testemunhar quase todos os pontos colocados pelos supracitados pesquisadores. Os idosos 

possuem baixo nível educacional, alguns deles moram em casas de taipa sem reboco e em 

avançado processo de deterioração, possuem acesso precário ao transporte, o acesso à saúde 

também é problemático, principalmente, no tocante a exames médicos e tratamentos de maior 

especificidade.  
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Não foi constado nenhum senso ou fonte de informações oficial e precisa sobre a 

quantidade de pessoas, sobretudo dos mais jovens, que deixaram o Arisco do Sutero nos 

últimos anos. Muito menos, qualquer estudo tratando de modo multifacetário aspectos ligados 

à permanência ou a partida da população da referida comunidade.  

Diante disso, outro fato observável é que os idosos, por serem assistidos pela 

previdência social, continuam estabelecidos na comunidade, melhorando as próprias 

condições de vida e desempenhando um papel fundamental na permanência de pessoas de 

diferentes faixas etárias.  Esse grupo participa da criação dos netos, dá suporte aos parentes e 

movimentam a economia local pela possibilidade de utilizar a renda em troca de serviços.  No 

Arisco do Sutero, a casa de um idoso, comumente, é cercada por uma, duas, às vezes, três 

outras residências. São núcleos familiares dos filhos ou de netos que se valem do apoio 

financeiro prestado pela aposentada ou aposentado.  

O pecúlio recebido pela idosa ou idoso, além de outros usos, ajuda na compra de 

ferramentas, remuneração por diárias, carradas de água e insumos para o trabalho na 

agricultura desempenhada pelo grupo familiar, fato corroborado em outra pesquisa por 

Beltrão, Camarano e Mello (2004). Foi, portanto, a partir dessa dimensão que a família e o 

trabalho ocupam nesse cenário, que tratamos de conhecer como ambos (família e trabalho) se 

interpõem nessa produção de sentidos sobre o rural e, por conseguinte, sobre envelhecimento. 

O presente texto dissertativo está estruturado da seguinte maneira: um capítulo inicial 

em que é trazida uma discussão sobre a categoria rural. Em seguida, é apresentado um aporte 

sobre envelhecimento, velhice e as construções acerca de ser idosa ou idoso em nossa 

sociedade. Posteriormente, apresentamos a perspectiva teórica e metodológica do 

construcionismo social que embasou nosso estudo bem como a etapa de campo. Em um 

quinto momento, é feita discussão dos dados produzidos e, por fim, apresentamos nossas 

conclusões sobre a investigação.  
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2.  Rural e ruralidades. 

                                     Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio 

         Ó produtores de alimento com veneno 

          Vocês que aumentam todo ano sua posse 

         E que poluem cada palmo de terreno 

        E que possuem cada qual um latifúndio 

        E que destratam e destroem o ambiente 

       De cada mente de vocês olhei no fundo 

      E vi o quanto cada um, no fundo, mente 

    CHICO CÉSAR 

 

As significações de rural e ruralidade têm sido objeto de diversos debates e 

controvérsias, tanto na academia como no campo das políticas públicas na América Latina e 

Europa. Na esfera institucional, é uma contenda que se faz relevante por uma série de fatores. 

Desde ditar os trajetos da atenção despendida por pesquisadores e pesquisas acadêmicas até o 

fato de que os censos populacionais e demográficos (governamentais ou não) são construídos 

a partir de conceituações de rural – e de urbano. Sendo esses instrumentos censitários que dão 

subsídio para as ações governamentais e a elaboração de políticas públicas junto às 

populações (Delgado et al., 2013).  

Na academia, a respeito dos processos culturais e sociais no campo, entre as ciências 

sociais, a Sociologia foi uma das que esteve pensando as formas de existir nesse âmbito ao 

longo dos anos. Embora, em grande medida, voltada para um viés econômico, destacando o 

rural como setor agrícola. Com relevo à temporada de vinte anos entre os anos de 1970 a 1990 

(Wanderley, 2012).  
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Considerável parcela dos pesquisadores e dos formuladores das políticas públicas 

aponta para a visualização de um novo contexto político-social no campo. É um processo que 

assinala à busca da superação do que se costuma chamar “antigo regime
2
” e a progressiva 

composição de novas relações (de vida e trabalho) que demandam ao Estado e à sociedade 

legitimação e apoio (Wanderley & Favareto, 2013).  

O debate sobre o rural e as ruralidades na atualidade parte do questionamento de um 

mito fundamental arraigado na Sociologia Rural: o de que o processo de urbanização era 

natural e inevitável e, dada a força dele, as diferenças entre rural e urbano tenderiam a 

desaparecer (Carneiro, 2012). Assim, o campo se “desenvolveria” como na cidade, o urbano 

se alargaria e se generalizaria. A projeção comum apontava em direção a uma necessária 

transformação desse mundo rural rumo à industrialização e à urbanização, ao advento das 

técnicas e ao predomínio das relações assalariadas (Wanderley, 2012). 

Enquanto tal mito fundamental não era questionado, o interesse pela compreensão do 

mundo rural ficou prejudicado. Os espaços rurais, quando não romantizados como locais onde 

prevaleciam a inocência e as relações primitivas, eram concebidos como atrasados e tinham 

como via única para o progresso o trajeto de urbanização do campo e a industrialização da 

agricultura. Partindo da projeção de uma sobreposição do rural pelo urbano, alguns autores 

pressagiam a morte do próprio objeto da sociologia rural (Martins, 2001).  

As várias e diversas realidades locais e a própria categoria teórica “rural” foram 

negadas – soterradas pelo agrícola. Assim, “o camponês teria se tornado um agricultor – 

referido, não mais a um modo de vida, mas a uma profissão específica – e um cidadão como 

qualquer outro” (Wanderley, 2000, p.89). 

                                                           
2
 Tomando Wanderley e Favareto (2013), esse termo se refere a forças “arcaicas”, ligadas, sobretudo, à grande 

propriedade fundiária, na qual as bases são os espaços rurais.  
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De acordo com Carmo (2009), tocando em uma matriz romântica colocada sobre o 

rural, uma das referências mais clássicas do pensamento sociológico e que influenciou 

profundamente os estudos sobre o rural e o urbano no século XX é pautada no pensamento do 

alemão Ferdinand Tönnies, que parte da oposição entre comunidade e sociedade.  

A comunidade seria caracterizada pela predominância de uma “harmonia social” na 

qual as relações de proximidade e afetividade se sobressaem confluindo para a manutenção e 

interesses do coletivo, aparecendo através da fusão entre tradição e natureza. Em 

contrapartida, já a sociedade provocaria o individualismo e as disputas sociais. Uma vez que 

nela predominam relações fundamentalmente utilitárias e pautadas em aparências, o que 

impossibilita a construção de qualquer noção coletiva de “bem comum”. Assim, ao meio rural 

romantizado corresponderia à noção de comunidade, por sua vez, caberia ao meio urbano essa 

noção de sociedade (Carmo, 2009, p.253).   

Ainda tomando essa dicotomia histórica dentro das ciências sociais, ao tratar das 

discussões em torno de uma hegemonia do urbano em prejuízo do rural, Sauer (2010) traz que 

a modernização atrelada aos moldes do capitalismo tem se mostrado como um processo 

histórico de difusão de um padrão cultural urbano, adotado como sinônimo de emancipação, 

autonomia, progresso e cidadania. Sendo, segundo Wanderley (2000), os ditos países de 

capitalismo avançado, comumente tidos como referências, que apontam os rumos das 

transformações socioeconômicas.  

De acordo com Wanderley (2000), longe de se propor à forma geral e a-histórica de 

compreender o rural em toda sua complexidade, duas características são consideradas 

fundamentais do ponto de vista sociológico quando se fala em “rural”: uma diz respeito a uma 

relação específica com a natureza, uma vez que aqueles que habitam no campo estão em 

contato com ela, por meio do trabalho e/ou do seu território de vida; a outra se refere às 

relações sociais próprias às coletividades rurais, ao campesinato, das quais resultam ações e 
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construções particulares dos valores, do tempo, do espaço, da religiosidade, da família, do 

trabalho, entre outros.  

Abramovay (2000), Wanderley e Favareto (2013) destacam três dimensões 

fundamentais para a caracterização do rural: a proximidade com a natureza, os laços entre as 

pessoas e a relação rural-urbano. Wanderley (2014) coloca que, de modo geral, o campesinato 

compreende uma forma social de produção baseada no caráter familiar, tomando tanto os 

modos de organização das atividades laborais (pautadas na colaboração entre os membros 

familiares) quanto aos objetivos do processo produtivo (as próprias necessidades da família). 

Indo para além de uma forma de estar e produzir no campo, mas, refere-se a todo um modo de 

vida e cultura. 

 A condição camponesa aqui encorpada inclui categorias nas mais variadas relações 

com o uso de terras públicas ou particulares, os meeiros, parceiros, arrendatários, advindos de 

ocupações, aqueles que desfrutam de fundos para pasto até os pequenos arrendatários não 

capitalistas, agroextrativistas, extrativistas se valendo dos recursos naturais como povos das 

florestas, quebradeiras de coco e amêndoas, castanheiros, açaizeiros, ribeirinhos, catadores de 

caranguejos e pescadores artesanais que adicionam atividade agrícola, povos quilombolas e 

grupos indígenas integrados aos mercados locais e em rede, os caboclos, os serranos e os 

colonos, os agricultores familiares (com diversos níveis de especializações, inclusive, àqueles 

integrados aos mercados modernos) bem como os poliprodutores assentados pela reforma 

agrária (Fernandes, Medeiros & Palilo, 2009). 

Considerando que na comunidade do Arisco do Sutero, onde foi realizado o estudo, a 

maior parte dos agricultores e agriculturas é oficialmente tomada como “agricultores (as) 

familiares”, a discussão dessa categorização merece uma parte. Por agricultor (a) familiar, 

legalmente, compreende-se aquele ou aquela que produz no meio rural e atende 

simultaneamente a uma série de preceitos: estar sob qualquer título (proprietário, posse, 
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concessão, arrendatário, meeiro) em área não superior a quatro módulos fiscais
3
; ter como 

característica de produção mão de obra advinda prioritariamente da própria família bem como 

tê-la na gestão imediata das atividades econômicas da gleba. Devendo, ainda, vir dessas 

atividades a maior parte da renda do grupo doméstico (Lei 11.326, de 2006). 

Como colocou Neves (2012), vale ressaltar que, embora não exista consenso e os 

sentidos sejam vivos, a expressão agricultura familiar guarda em seu bojo semântico um 

cunho produtivista. Sendo, segundo defendem alguns autores imersos nessa investida 

conceitual, uma forma de organização da produção solta no tempo e espaço, alocando-se 

como uma maneira moderna de inserção mercadológica que engloba as categorias agricultura 

de subsistência, agricultura camponesa e os produtores mercantis alinhados a demandas de 

especialização da produção. O que induz a uma série de questionamentos como ainda expôs 

Neves (2012, p.38): 

Em termos analíticos, pode-se perguntar: o que se ganha ao identificar agricultores 

como familiares ou uma forma de produzir como familiar, para além da contraposição 

política ao caráter capitalista de certas formas de produzir? Que consequências pode 

ter a simplificação do plano dos valores familiares aos valores inerentes à objetivação 

dos princípios da reprodução do capital? O que se deixa de considerar no domínio das 

relações familiares quando elas aparecem integradas apenas a processos produtivos? E 

o que se deixa de considerar na produção estrito senso quando o vetor de compreensão 

se reduz ao domínio das relações familiares? (p.38) 

 

A agricultura camponesa também faz um confronto de ideias com outra expressão: a 

agricultura de subsistência. Trata-se, essa última, de uma terminologia cunhada pelos 

discursos dominantes, usada para diminuir os camponeses desde o período colonial.  Por esses 

(os camponeses) se dedicarem a produção de alimentos.  

Mesmo sendo um pilar para a perpetuação e formação social brasileira, o ofício de 

plantar, cultivar e colher alimentos é considerado subalterno. Estando em contraposição ao 

                                                           
3
 No Brasil, o valor do módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares. Estando essa variação de acordo com 

peculiaridades do município onde está localizada a propriedade, principalmente ligadas a produção (EMBRAPA, 

2018).  
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modo dominante de se fazer agricultura. Aquele, reproduzido desde os primórdios tupiniquins 

até as unidades capitalistas da atualidade, pautado no monocultivo e na produção de tipos para 

exportação – commodities é o termo usado na contemporaneidade para se referir a esses tipos 

(Carvalho e Costa, 2012).  

Estruturas sociais, espaços de vida, de trabalho e de produção têm sido alteradas sob a 

influência do agronegócio no meio rural, pelo peso do capital (Brandão, 2007), pela 

tecnologia industrializada, em que o que vale é assegurar a maior produção e o maior retorno 

financeiro do investimento. No entanto, a imposição deste modelo empresarial e do tipo 

industrial não fez desaparecer o campesinato, essa tão importante forma de organização 

social, cultural e produtiva no meio rural que, por meio da organização familiar, ocupa um 

lugar de resistência no cenário atual da economia e da sociedade brasileira (Wanderley, 2014). 

No Brasil, a produção familiar no setor agropecuário, que tem como uma de suas 

principais características a variedade de cultivos, é responsável pela cultura da maior parte da 

mandioca (87%), do feijão (70%), quase a metade do milho (47%), de mais de 1/3 do café e 

do arroz no Brasil. Isso na agricultura. Já na pecuária, o modelo é responsável por mais da 

metade da produção de leite, do rebanho suíno e das aves, bem como por 1/3 dos bovinos do 

país. É, também, a base econômica de noventa por cento dos municípios brasileiros com até 

20 mil habitantes, responde por quarenta por cento da população economicamente ativa e por 

trinta e cinco por cento do produto interno bruto – PIB - nacional (IBGE, 2006).  

Ao longo da história brasileira, ocorre um olhar sobre o rural, lugar de vida do 

campesinato, em que esse é visto como residual ao urbano. Ou seja, como tudo aquilo que 

está fora do perímetro urbanizado das cidades brasileiras e como estritamente ligado às 

atividades de produção agropecuárias. Tem-se deixado de lado o rural como um espaço de 

vida e cultura bem como toda sua pluralidade (Delgado et al, 2013).   
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O decreto-lei 311, de dois de março de 1938, que dispõe sobre a divisão territorial do 

país, contribuiu para o engessamento dessa visão do rural como “aquilo que não é urbano” no 

Brasil. A partir do ordeno, qualquer aglomerado populacional passou a ser considerado como 

área urbana. Tendo em vista que, naquela época, havia o desconhecimento do território de 

grande parte dos municípios pelos poderes públicos, o rural, por exclusão, passou a ser tudo 

aquilo que não estava dentro dos perímetros urbanos (Medeiros, Quintans & Zimmermann, 

2014).   

Sendo assim, a compreensão sobre o processo de urbanização do Brasil acaba por ser 

prejudicado por essa regra que considera urbana toda sede de município (cidade) e de distrito 

(vila), sem levar em conta particularidades estruturais ou funcionais, o que colocaria o Brasil 

como bem menos urbano do que se imagina (Viegas, 2002; Wanderley e Favareto, 2013).  

Até o ano de 2013, tramitou no congresso nacional um Projeto de Lei (PL 1327/11) 

que buscou atualizar o Estatuto da Cidade (10.257/01) e o Decreto de Lei 311/38 proposto 

pelo Deputado Wellington Fagundes do PR do estado do Mato Grosso.  O texto propunha 

cinco classificações para os municípios: rural, relativamente rural, pequeno, médio e grande 

porte.  

De acordo com o texto do PL, que não foi aprovado, os municípios passariam a ser 

classificados como “rural”, quando tivessem população inferior a 50 mil habitantes, a 

atividade agropecuária representasse mais de um terço do PIB municipal e a densidade 

demográfica fosse inferior a 80 habitantes por km². Seriam “relativamente rurais”, àqueles 

municípios cuja população estivesse em uma faixa inferior a 50 mil habitantes, a atividade 

agropecuária representasse entre 1/3 e 15/100 do PIB municipal e a densidade demográfica 

fosse inferior a 80 habitantes/km². Classificar-se-ia, ainda, como de “pequeno porte” aqueles 

municípios com população inferior a 50 mil habitantes, com atividade agropecuária 
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representando menos de 15/100 do PIB municipal e a densidade demográfica superior a 80 

habitantes por Km² (Agência Câmara Notícias, 2013).  .  

Apesar de buscar atualizar uma base regulamentar que é da década de 1930, a PL 

ainda deixaria a desejar quanto a critérios que consideram a diversidade e a dinâmica de cada 

território, já que levaria em consideração apenas o número de habitantes, a densidade 

demográfica e características ligadas à produção agrícola. Indo, exatamente, ao encontro 

daquilo alertado por Delgado et al (2013) sobre limitar as classificações de rural a critérios 

dicotômicos.  

Segundo os autores, essas categorizações abrem brechas para ambiguidades quanto às 

relações e articulações sociais, culturais e econômicas, para exclusão ou limitação da forma de 

analisar as dinâmicas desses territórios, bem como, a omissão às populações que vivem no 

limiar desses escores ou que “transitam” entre aquilo delineado como rural e urbano - por 

terem o lugar de residência e trabalho em locais distintos (Delgado et al, 2013, p.324). 

Ademais, o rural não é algo estritamente setorial, mas territorial (Viegas, 2002).  

 Outra característica marcante de todo o curso da história brasileira é o forte e violento 

embate pela terra (Medeiros, 1989). O Brasil foi e vem sendo produzido por uma série de 

desigualdades sociais – no campo e nas cidades - configurada pela perpetuação dos privilégios 

de um grupo minoritário através da imposição de formas precárias de existência à maioria da 

população.  

Essa minoria tem exercido domínio através de diversas ferramentas, garantindo para si 

o acesso a terra, aos meios de produção, detendo o conhecimento, dando forma aos 

acontecimentos (religião, escola, leis, mídia), realizando o controle político e se beneficiando 

com as riquezas geradas enquanto relega multidões menos favorecidas à margem, a mercê da 

exploração da mão de obra e à perseguição (Sauer, 2010). 
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A criminalização dos movimentos sociais pode ser colocada com uma das ferramentas 

mais utilizadas e efetivas para a manutenção dessa ordem social. É o mecanismo que permeia 

a perseguição ao longo da história, continua atual e ocorre não só com os camponeses, mas 

com iniciativas transformadoras advindas também de populações tradicionalmente chamadas 

de urbanas. É um fenômeno colocado em foco pelo binômio que põe de um lado a 

legitimidade defendida pelos movimentos sociais e do outro o legal que ampara os mais 

poderosos (Rocha, 2014).  

Essa legitimidade é continuamente posta em xeque pelos discursos difundidos pelos 

meios de comunicação de massa a serviço dos interesses do grande capital. A cobertura 

midiática sobre o tema fortalece a criminalização dessas empreitadas coletivas bem como 

disfarça ou banaliza todo o terror e violência que atravessam a vida das populações 

perseguidas. São trabalhadores, trabalhadoras e demais populações imersas na legítima luta 

dos movimentos sociais do campo e dos povos tradicionais na busca por direitos sociais e por 

políticas públicas eficazes, atentas às desigualdades (Coutinho, Muniz & Nascimento, 2012). 

Os meios de comunicação, ao atuarem na esfera pública, incumbidos da comunicação 

social, possuem uma valorosa função dentro do processo democrático: publicizar os mais 

diversos acontecimentos, levando às pessoas uma gama de dados que de outra forma não 

teriam como conhecer. Todavia, as emissoras de televisão, de rádio, revistas, jornais, portais 

eletrônicos que atuam com concessão pública são em sua extensa maioria empresas privadas 

e, como tal, visam o lucro. Agindo, assim, em acordo com a lógica e os interesses particulares 

daqueles a quem representam, camuflados sobre o lema da “neutralidade”, da 

“independência” do “dever da informação” (Fonseca, 2011).  

É fato que as esferas governamentais de poder, responsáveis pela elaboração de 

políticas para harmonizar as questões sociais e econômicas no Brasil, favorecem os interesses 

do capital em detrimento das necessidades dos grupos marginalizados. Coutinho, Muniz e 
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Nascimento (2012) denunciam os excessos, a violência expressa pelos poderes legislativo, 

executivo e judiciário brasileiro. Segundo esses pesquisadores, os espaços jurídico-políticos 

de poder estatal perpetram um abuso manifestado nos termos da criminalização de 

movimentos de resistência social que se colocam contra o projeto capitalista de cunho 

latifundiário-empresarial. 

O Brasil apresenta uma das maiores taxas de concentração de terra do mundo. Embora 

o último censo agropecuário tenha quase doze anos, a área ocupada pelos estabelecimentos de 

mais de mil hectares (1% do total dos estabelecimentos) acumulava parcela superior a 43% da 

extensão do total (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2006). O senso IBGE 

agropecuário 2017, ainda em confecção, trará dados mais atualizados sobre o assunto.  

Desde a chegada dos colonizadores no final do século XV até a atualidade, vários 

grupos protagonizaram as lutas por acesso a terra e à vida neste contexto, pode-se citar nesse 

transcurso: os povos indígenas (resistindo à expulsão), os povos negros (revoltosos às 

condições impostas pela escravidão em plantações e engenhos) e diversas outras populações, 

organizadas ou não (Camponeses, Ligas camponesas, MST), grupos que lutam por uma justa 

distribuição de terras, por condições de trabalho e dignidade (Medeiros,1989).  

Em vista esses pontos, Neves e Silva (2008) denunciam a produção de uma “amnésia 

social” que apaga a presença do campesinato, escondendo ou diminuindo os movimentos 

sociais protagonizados pelas pessoas que tecem sua existência em contato com o campo e 

com a terra no Brasil. Consagrando a noção de um caráter submisso e pacato dessas pessoas – 

desenhando sobre elas a caricatura de pobres coitadas, flageladas. 

Resistência, atos públicos, greves, acampamentos, ocupações de terra trouxeram à luz 

grupos sociais diferenciados, portadores de reivindicações, em alguns pontos, distintas, mas 

que possuíam em comum a não aceitação do lugar que lhes fora tributado na sociedade. Ao 

longo de todo interstício histórico brasileiro, essas tensões assumiram diversas bases. 
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Pautaram-se na religiosidade (Canudos e Contestado), no banditismo (Cangaceiros como 

Lampião, Corisco, Maria Bonita entre outras figuras permeiam, até hoje, o imaginário popular 

no Nordeste Brasileiro) e foram cedendo lugar a agitações articuladas, detentoras de uma 

indumentária política mais sofisticada, empenhadas na luta pela terra e por direitos sociais. 

Movimentos pastorais, partidos comunistas e outros grupos revolucionários compuseram, 

juntamente com os trabalhadores rurais, esses arranjos. Tais vieses de luta foram crescentes 

até o golpe civil-militar ocorrido em 1964 (Medeiros, 1989).  

No entanto, não se pode falar em passividade e submissão das populações rurais 

mesmo nos anos de vigência do regime militar. Os confrontos em grupo assumiram na 

maioria das vezes a forma de resistência individual ou resistência coletiva não organizada, 

mas não pararam. A repressão política e social imposta por militares e latifundiários ocorreu 

de forma impiedosa. Desarticulando as Ligas Camponesas
4
, os sindicatos e outras formas 

associativas. Tal repressão cometeu graves violações aos direitos humanos sob as formas de 

torturas, mortes e sumiços. Segundo dados oficiais, 1.196 pessoas foram assassinadas ou 

desapareceram durante este período (Secretaria de Direitos Humanos da República, 2013).   

Após vinte e cinco anos de duração, o regime militar foi derrubado. O processo de 

retomada da democracia no país aprofunda o espaço político no tocante às demandas, 

formulações e visões inéditas de desenvolvimento. Não só nos centros urbanos, mas 

estendendo-se também ao meio rural. Nestes dois contextos, a partir da consolidação dos 

movimentos sociais, novas referências teóricas e políticas, inclusive, concernentes ao meio 

ambiente, ganharam voz. Esta confluência permeou o ressurgimento, já no final do século 

XX, de reflexões sobre a ruralidade brasileira na contemporaneidade. Retomada em um 

                                                           
4
 Movimento social que tinha entre seus objetivos organizar as massas dos trabalhadores rurais para protestar 

contra os grandes proprietários de terras, o imperialismo e as injustiças sofridas no campo. As Ligas Camponesas 

iniciaram-se nos anos de 1940 e foram formadas por iniciativa do PCB. Ao longo de sua existência, teve como 

principal figura o Advogado pernambucano Francisco Julião (Massuquetti, 2001).  
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período no qual as ciências sociais, embora, ainda ancoradas no viés da modernização da 

agricultura, firmavam uma densa gama de estudos no mundo rural (Wanderley, 2012). 

Na dicotomia clássica alimentada pelas ciências sociais entre rural e urbano, na grande 

homogeneização protagonizada por aquilo trazido pelas grandes teorias, não couberam 

referências aos movimentos sociais, à contestação dos lugares atribuídos aos camponeses na 

modernização da agricultura, muito menos questionamentos sobre a concentração fundiária 

como uma peculiaridade do capitalismo no Brasil (Wanderley, 2012).  

Capitalismo à brasileira que detém particularidades atreladas à origem colonial do 

país, do que representaram a estrutura do sistema escravista e a histórica concentração de 

terra, como cernes do controle da produção e do domínio político (Wanderley, 2011). No 

Brasil, o camponês, desde sua origem, é destituído estruturalmente da terra, seu principal 

meio de existência e perpetuação. Aquilo entendido como “mentalidade de casa grande” tem 

recebido nova roupagem tanto nas relações sociais concebidas como genuinamente rurais 

quanto naquelas resultantes das trocas entre campo e cidade – cada vez mais intensas 

(Carneiro, 2012).  

“A mentalidade de casa grande” trata-se de uma matriz de pensamento advinda 

daquilo proposto pelo clássico de Gilberto Freyre, escrito na década de 1930, em que a 

consolidação de uma ordem social é teorizada tomando a lógica econômica. Ao expor o 

cotidiano rural do século XIX, a formação da sociedade brasileira é mostrada pelo autor como 

alicerceada em um modelo econômico mantido por regime patriarcal, agrário e escravagista. 

Era a centralidade da monocultura latifundiária que sustentava conectados hierarquicamente 

senhores, escravos e agregados (Freyre, 2003).  

Na atualidade, os resquícios dessa matriz manifestam-se, como supracitado, no 

desenho das relações de produção no campo (entre latifundiários e a mão de obra que os 



33 
 

serve) e participam, até hoje, entre outras dinâmicas, no fomento do racismo - um dos pilares 

mantenedores das desigualdades sociais no Brasil (Belchior & Spinelli, 2013). 

Outro tipo de desigualdade lastreado nesse histórico de sociedade patriarcal são as 

questões que envolvem gênero. Apesar das transformações sociais, da integração de muitas 

mulheres camponesas nas lutas por terra e até da superação do clássico debate que coloca o 

mundo rural e o mundo urbano como instâncias isoladas, as mulheres que vivem no campo 

são identificadas como um dos segmentos mais vulneráveis a uma série de violências - 

psicológicas, físicas e sexuais (Cordeiro, 2012). 

Silva (2017) traz que diversos movimentos de mulheres e feministas, surgidos a partir 

dos anos 1980, inseriram-se no âmbito das bandeiras de luta e resistência, integrando a 

história de movimentos sociais do campo. Essas mulheres, trabalhadoras, lutam pela ampla 

democratização da sociedade, em que está somada a luta histórica com a qual se defrontam – 

por respeito, dignidade e igualdade entre os gêneros.  

Dentre os diversos movimentos sociais e organizações de mulheres autônomas, é 

possível citar: A Marcha das Margaridas, o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais 

do Nordeste (MMTR), o Movimento das Trabalhadoras Urbanas da CUT, o Movimento 

Interestadual das Quebradeiras de Coco e Babaçu (MIQCB), das mulheres seringueiras 

organizadas no Conselho Nacional dos Seringueiros, e a Marcha Mundial de Mulheres - 

movimento internacional.  

A diversidade sexual, outro ponto relevante e comumente invisibilizado nos traçados 

sobre o rural e as ruralidades, remete a esse mesmo bojo sócio histórico transcorrido durante o 

processo de formação da sociedade brasileira. As questões referentes a esse tópico 

(diversidade sexual) estão profundamente arraigadas em todo o sistema hierárquico de 

dominação patriarcal e patrimonialista que carimba as dimensões da sexualidade 
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heteronormativa, do celibato, das relações e reprodução sexual, da herança familiar, 

adentrando tanto em questões socioeconômicas quanto de gênero.  

Sob esse pano de fundo, homossexuais e bissexuais se deslocam dos territórios 

tradicionalmente lidos como rurais para os urbanos. Falando-se inclusive em uma “diáspora 

gay” (Coleto, 2012). E, embora, haja na literatura uma série de ponderações sobre o fenômeno 

migratório, que atualmente acomete principalmente jovens no meio rural (Oliveira Jr. & 

Prado, 2013; Ferreira & Bonfim, 2013; Furlani & Bonfim, 2013; Lima, Castro, Sarmento & 

Vieira, 2013; Weisheimer, 2005, entre outros), existe um limitado número de pesquisas sobre 

diversidade sexual ou que tocam esse ponto no âmbito rural (Gontijo, 2012; Gomes, Viana, 

França & Araújo, 2017).   

Há, de fato, muito que se desenvolver nos estudos e reflexões sobre o rural e as 

ruralidades. Historicamente, após o já citado estancamento por vinte anos, o processo de 

retomada do pensar sobre o mundo rural esteve acoplado ao aprofundamento da crítica não só 

à modernização da agricultura, como também aos mecanismos mais gerais da industrialização 

e da urbanização da sociedade brasileira.  

Este aprofundamento reflexivo é fruto das experiências de indivíduos e grupos sociais 

que se decepcionaram com as promessas de progresso. Perplexos ao chegarem ao final do 

“arco-íris” e se depararem com um processo de migração comumente transformado em 

tragédia pessoal e familiar, com uma industrialização que polui o meio ambiente enquanto 

explora trabalhadores e trabalhadoras, com a submissão ao jugo dos latifundiários em uma 

proletarização que se confunde muitas vezes à escravidão, com o esvaziamento do campo 

rumo às metrópoles (Wanderley, 2012). 

Ao tratar do “Novo Rural” e do “Renascimento do Rural”, caracterizados pela ruptura 

ou relativização da representação do mundo rural atrelada à atividade agrícola, com as 
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famílias se tornando ainda mais pluriativas
5
 combinando atividades agrícolas a outras 

ocupações visando uma vida com mais qualidade, ou mesmo, condição para continuar 

vivendo no campo, Carneiro (2012) aponta, ainda tomando dados do penúltimo censo do 

IBGE, o do ano 2000, que no Brasil, mesmo que mais de dois terços da população tenham 

sido contados como “urbanos”, a maioria dos habitantes de pequenos municípios está nas 

áreas rurais e que, apesar de variações entre as regiões do país, houve um aumento na 

população rural desde a segunda metade dos anos 1990. Recuperando uma taxa anual de 1,1% 

ao ano. Sendo que 1,3% é o crescimento total no mesmo período.  

Obviamente são consideradas diferenças regionais neste índice e apesar desse 

acréscimo identificado no período, dados mais atualizados, trazem que no interstício de 10 

anos (1990 - 1999), houve nas áreas rurais uma redução de dois milhões de habitantes. Em 

João Câmara, a cidade onde está situada a comunidade rural do presente estudo, tomando 

estatísticas bem mais recentes reveladas pelo IBGE (2011), 30% da população vive em 

localidades lidas como rurais. 

Carneiro (2012) também faz referência a uma tendência observada em alguns países 

europeus, como na França, em que o termo “Renascimento Rural” foi cunhado. Segundo 

trouxe a autora, considerando uma série de levantamentos e estudos, nos últimos vinte anos, 

houve uma reversão no padrão do êxodo rural acompanhada por uma queda da mão de obra 

ocupada na agricultura e um crescimento de empregos não agrícolas no meio rural.  

Ainda ligado a um panorama mundial, Silva (1997) traz ao discutir o “Novo Rural 

Brasileiro”, a fala sobre o “part-time farmer” - agricultores em tempo parcial. Um ator social, 

já consolidado no paradigma “pós-industrial” (ou “pós-fordista”) nos países desenvolvidos, 

que possui como principal característica o acréscimo de atividades.  

                                                           
5
 Uma concepção que, simplesmente, fala “as famílias estão se tornando pluriativas” põe o agricultor tradicional 

como majoritariamente monoativo. O que não é válido. (Wanderley e Favareto, 2013) 
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Atividades agropecuárias são combinadas com outras não agropecuárias, dentro ou 

fora do estabelecimento rural. Tanto na realização de tarefas urbano-industriais já conhecidas, 

como em atividades que passaram a ser desenvolvidas no meio rural, ligadas ao turismo, à 

conservação da natureza, à moradia, ao lazer e à prestação de serviços pessoais. Em síntese: 

“o part-timer não é mais um fazendeiro especializado, mas um trabalhador autônomo que 

combina diversas formas de ocupação (assalariadas ou não)” (Silva, 1997, p.4).  

Como ainda afirma Carneiro (2012), a prática de atividades não agrícolas desempenha 

um papel fundamental na construção e emergência dessas “novas ruralidades”. Sendo essas 

trocas sociais e econômicas entre rural e urbano que engendram essas novas formas de ser, 

tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, pondo por terra a clássica dicotomia entre 

ambos e levando a discussão para além da delimitação de um espaço físico. 

 O progresso e a modernidade, como “profetizados” classicamente pelas ciências 

sociais, não ficaram apenas no urbano. Empreitadas como escolas familiares rurais, grupos de 

agricultores – experimentadores, universidades populares ou camponesas, feiras 

agroecológicas, mercados de proximidade associativos podem ser citadas como pontos que 

evidenciam essas trocas sociais e econômicas entre rural e urbano, bem como novas formas de 

se organizar e de se movimentar.  

Cada vez mais, surgem e ganham força empreitadas institucionais ou coletivas por 

parte dos camponeses, garantindo-lhes controle e preservação dos recursos locais comuns a 

todos, tais como bancos de sementes, reservas extrativistas, de floresta ou de pastagens. 

Também, a construção de um arcabouço público e coletivo: acesso a conhecimentos, 

possibilidades de inovação ou habilitação técnica (Sabourin, 2011). 

Essas empreitadas dialogam com uma série de fatos, inclusive com aqueles trazidos 

por Carneiro (2012), a partir de análise ao censo 2000 (IBGE), em que foi observado um 

declínio da população ocupada na agricultura, acompanhado por um crescimento das 
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ocupações não agrícolas – um aumento de 6,1% de 1996 a 1999. A ascensão do número de 

aposentados e de desempregados rurais e a queda dos preços dos produtos agrícolas foram, à 

época, apontadas como um dos principais fatores responsáveis pela evasão da população rural 

da atuação no setor agrícola, revelado por levantamentos estatísticos e por depoimentos das 

populações rurais.  

Para Wanderley (2011b) as associações, cooperativas e demais organizações coletivas 

têm reacendido a vitalidade social e acalorado os espaços rurais, reavivando a sociedade civil 

organizada e propositiva do campo:  

(...) recusando, como inevitável, a única via que lhes foi oferecida pela modernização 

produtivista e pela urbanização restrita, pois centrada apenas nas grandes cidades: a 

migração e a proletarização. São estes “rurais” que tentam construir as bases de um 

novo modelo de desenvolvimento rural, sustentável, baseado em outras formas de 

agricultura, em práticas democráticas no exercício do poder e numa outra relação 

campo-cidade. São eles as forças modernas, que estão provendo as mudanças sociais 

no campo (p.34).  

 

Carneiro (2012) aponta, quanto às mudanças de setor, os jovens como os mais 

suscetíveis. Encontrando ocupações que, em alguns casos, pagam melhor do que a agrícola, 

além do que estas outras atividades possuem valor simbólico maior do que a agricultura. 

Quanto a este ponto, a autora identifica a existência de um desejo explícito dos agricultores 

familiares de verem seus filhos longe da labuta no campo – sobre a justificativa de que “não 

dá mais para viver da agricultura”. Fatos que reforçam empiricamente a crítica à ideia que 

identifica rural com agrícola.  

Assim, merece destaque aquilo levantado por Wanderley (2009) quanto à integração 

das populações rurais à sociedade urbano-industrial. Esse fato traz à tona uma dimensão 

político-social configurada pelo acesso desse grupo a bens e serviços, constituindo-se, 

segundo a autora, em uma forma de reconhecimento de cidadania, em um indicador da 

participação dos brasileiros que vivem no campo “nos resultados do progresso social atingido 
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pela sociedade em seu conjunto e expressão efetiva do princípio da igualdade de chances a 

todos os cidadãos” (Wanderley, 2009, p.81).   

Sendo assim, é preciso compreender, sem esquivar a sua amplitude, que a ruralidade 

se refere a uma maneira de organização da vida social. Considerando-se, sobretudo, o acesso 

aos recursos naturais e aos atributos que garantem cidadania (acesso a direitos, deveres e 

garantias). A sociedade rural/camponesa possui classes e categorias sociais, valores culturais 

que se distinguem particularizando os vários modos de expressão das ruralidades (Wanderley 

& Favareto, 2013).  

Por fim, na atualidade, não dá para explicar o rural em toda sua dinâmica tomando 

exclusivamente processos sociais agrários ou da produção agrícola – como classicamente vem 

sendo feito. Também, não há em curso um processo em que aquilo colocado como “nova 

ruralidade” substitua ou supere os caracteres estruturais herdados da longa trajetória da 

formação nacional brasileira – em que as potencialidades da vida no campo estiverem 

dependentes das maneiras e arranjos da apropriação da terra. Há, sim, uma série de mudanças 

bastante heterogênea no espaço e nos diversos grupos sociais agentes dos mais diversos 

territórios – de acordo com as regiões, estados, cidades, localidades. (Wanderley & Favareto, 

2013, p.449). 

De tal modo, a comunidade rural onde se deu o estudo está situada na região do 

nordeste brasileiro, no perímetro de clima semiárido. Há a convivência com longos períodos 

de estiagem, escassez de água para uso doméstico e produção agropecuária, de relações 

territoriais marcadas e alimentadas historicamente por precariedade de acessos a esse recurso 

básico bem como à moradia, à serviços de transporte, de saúde, à educação, entre outros.   

Embora o processo de ensino formal não seja o foco do presente estudo, cabe enfatizar 

com o que trouxe Molina (2010) ao assinalar que as instâncias governamentais embebidas 

pela lógica de reprodução dos traços de dominação, historicamente realizam uma Educação 
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do Campo sem considerar, como dimensão indissociável deste conceito o próprio campo, 

deixando de fora todo o arcabouço de conhecimentos socialmente produzidos e perpassados 

entre aqueles que compartilham sua existência no meio rural. Saberes que permeiam a 

materialidade dos modos e condições de vida, bem como as demandas às quais estão sujeitos 

os discentes e suas famílias, no processo de reprodução social.  

O censo 2010 (IBGE, 2011) aponta o nordeste brasileiro como detentor dos maiores 

índices de analfabetismo do país. Também traz que esse problema atinge principalmente as 

populações mais idosas, os residentes nas áreas rurais, pessoas de pele negra e parda e do sexo 

feminino. Tendo em vista esses e outros atravessamentos, o presente estudo esteve atento às 

peculiaridades e continuidades presentes no “rural” encontrado no Arisco do Sutero com esse 

tempo longo, da história e da cultura, tratadas adiante em outra sessão.  

Dando continuidade a este texto dissertativo, partimos para um próximo capítulo em 

que será feito um aporte teórico sobre envelhecimento, da velhice e das construções sociais 

que permeiam essas categorias e delas decorrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3. Envelhecimento e velhice  

    

Si tu eres joven aún, joven aún, joven aún, 

mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, 

a menos que con afán, que con afán conserves, 

tus inquietudes y así nunca envejecerás. 

Jóvenes hay de ochenta y tantos años, 

y viejos hay que tienen dieciséis, 

porque vejez no significa arrugas, 

y juventud no implica candidez. 

(...) 

Un joven es aquel que vive limpio, 

con un ideal y metas que alcanzar; 

anciano es quien pierde la pureza, 

anciano es quien deja de estudiar. 

(...) 

Los viejos no resisten los fracasos, 

no pueden ya volver a comenzar; 

el joven que tropieza en el camino, 

con prontitud se vuelve a levantar. 

 

ROBERTO BOLAÑOS 
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Ao longo dos anos, diversas áreas do conhecimento humano têm se ocupado do estudo 

do processo de envelhecimento e da velhice (medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, 

filosofia, entre outras). De maneiras e intensidades diferentes. Torres (2010) destaca que 

“estudar o envelhecimento significa compreender os aspectos que caracterizam esse processo 

de desenvolvimento humano, desde o seu início até a etapa da velhice” (p.3).  

Embora venham sendo superadas, durante muito tempo prevaleceram apenas visões 

deterministas e biologizantes sobre o envelhecimento e a velhice. Posições que, inclusive, 

opõem envelhecimento e desenvolvimento humano (Neri, 2001).  Essas perspectivas tomam 

como certo o declínio natural e irreversível das capacidades físicas e cognitivas, 

desconsiderando também aspectos sociais e culturais.  

Assentado em outra perspectiva, Doll (2012) traz:  

Envelhecer não é uma doença, mas as modificações físicas levam o corpo a ter menos 

reservas e maiores dificuldades para se adaptar a novas situações ou a desafios 

especialmente grandes. Por isso, o risco de contrair uma doença aumenta. O processo 

de envelhecimento depende, em parte, da estrutura genética, mas os aspectos 

ambientais, como alimentação, estilo de vida, tipo de trabalho, condições de prevenção 

da saúde etc., também influenciam de forma significativa o envelhecimento. É 

importante constatar que estas mudanças podem ser influenciadas, até certo ponto, 

pelas condições em que as pessoas vivem e por seu estilo de vida, e que nem todas são 

irreversíveis, o que chamamos de plasticidade no processo de envelhecimento (p.405). 

 

O Ministério da Saúde (2010) compreende o envelhecimento como sendo um processo 

natural ocorrido durante o traçado de toda a experiência de vida humana. Estando atrelado aos 

caminhos e as situações experimentadas, considerando uma vivência cultural e modos de vida 

específicos.  Ao contrário de uma fase exclusivamente de carências, estudos apontam ser 

possível a manutenção e ganhos em determinados domínios do funcionamento, como o 

intelectual e o afetivo (Neri, 2004).   

Estudos conduzidos em várias sociedades fora da cultura ocidental trazem, além da 

diversidade de construções, retratos positivos sobre o processo de envelhecimento e da 
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velhice. Ilustrando que a ideia de velhice como deterioração e perda não é algo comum a 

todas as sociedades (Schneider & Irigaray, 2008). Outro conceito central e que apresenta uma 

diversidade de concepções, nesse traçado sobre as discussões a respeito desse processo do 

desenvolvimento humano é o de envelhecimento bem sucedido.  

Teixeira e Neri (2008) apresentam as concepções de uma série de autores que trazem 

esse fenômeno como algo ligado a critérios de bem estar subjetivos, da prevenção das 

enfermidades até pontos mais próximos da morte, da aceitação das mudanças fisiológicas 

advindas com o passar dos anos, bem como, algo de caráter pessoal cujo projeto deve estar 

centrado na história, nas potencialidades e expectativas, dizendo respeito muito mais a um 

caminho do que onde se deve chegar. Atualmente, fala-se em envelhecimento saudável e 

ativo. 

Das várias compreensões e estudos sobre o envelhecimento e a velhice surgem 

terminologias como: “velho”, “idoso”, “da terceira idade”, “da melhor idade”, “mais velhos”, 

“velhos jovens”, “velhos velhos”, “da quarta idade”, “senilidade”, “senescência” (Neri 2001, 

2004; Teixeira & Neri, 2008; Schneider & Irigaray, 2008; Scoralick-Lempke & Barbosa, 

2012; entre outros). 

Partindo da compreensão na qual se pauta esta pesquisa (o Construcionismo Social), o 

envelhecimento, as categorias “idoso” ou “idosa”, assim como a velhice são tomadas como 

construções sociais. Deste modo, produzidas e vividas em seus diversos aspectos, 

especialmente, por atravessamentos socioculturais.  

Neri (2001) enfatiza: “infância, adolescência, vida adulta e velhice são fases 

construídas socialmente, por meio de normas reguladoras com exigências e oportunidades a 

cada segmento etário na ordem social” (p.12). Assim, a idade a partir da qual uma pessoa 

passa a ser considerada idosa parte de diferentes convenções sociais. O Estatuto do Idoso, em 

seu artigo primeiro, coloca-se “a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual 
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ou superior a sessenta anos” (Lei n. 10.741, 2003), vindo posteriori a Política Nacional do 

Idoso (PNI) (Lei n. 8.842, 1994) que asseguram uma série de direitos.  

A idade de sessenta e cinco anos é comum em países industrializados - onde as regras 

de aposentadoria são tomadas como guia. Na II Assembleia Mundial de Envelhecimento, em 

Madri, realizada no ano de 2001, a idade de sessenta anos foi convencionada para caracterizar 

uma pessoa como idosa. Na ocasião, foi reconhecida a relevância de se inserir o processo de 

envelhecimento no âmbito das estratégias para a erradicação da pobreza bem como no 

conjunto das estratégias e esforços para alcançar a plena participação, na economia mundial, 

de todos os países em desenvolvimento.   

Na redação daquilo que foi discutido no referido encontro, o envelhecimento é tomado 

para além de uma questão de segurança social, carecendo de uma abordagem dentro do 

contexto maior das políticas de desenvolvimento e economia. Também foi salientada a 

necessidade de uma promoção positiva desse processo humano e de esforços direcionados à 

superação de estereótipos comumente associados ao envelhecimento (Centro de Informação 

das Nações Unidas em Portugal, 2001):  

As potencialidades das pessoas idosas são uma base sólida de desenvolvimento futuro, 

permitindo que a sociedade conte cada vez mais com as competências, experiência e 

sabedoria dos idosos para que se aperfeiçoem por iniciativa própria e contribuam 

ativamente para o aperfeiçoamento da sociedade em geral. (p.6) 

 

No entanto, as definições legais nem sempre respeitam e correspondem à percepção 

dos idosos sobre si mesmos. Inclusive, idosas e idosos resistem aos rótulos que a sociedade 

lhes impõem: “(...) A ‘inatividade’ (rotulação dos aposentados e aposentadas); a ‘prevenção 

das possíveis doenças’ (medicalização da idade) ou as ‘festinhas da terceira idade’ 

(infantilização dessa etapa da vida)” (Minayo & Coimbra, 2011, p.12).   

No tocante à infantilização da velhice, Gusmão (2001) acrescenta que os velhos e as 

crianças tornam-se sujeitos de tutela por serem vistos como perigosos à ordem e, ainda, como 
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problema social, cabendo à pessoa idosa duas saídas: aceitar o processo de adaptação ao 

comportamento esperado, submetendo-se a ele ou contestar esses paradigmas e rotulações 

através de uma iniciativa que até pode ser vista, muitas vezes, como rebeldia, abrindo espaços 

para outras e novas realidades.  

Ainda sobre um projeto construído socialmente de velhice, na atualidade, há uma 

exacerbação de uma eterna juventude. Algo, segundo os discursos correntes, conquistado a 

base de alguns procedimentos e práticas destinadas às pessoas idosas que não aceitam a 

velhice. Transformando a chegada (ou não) a essa etapa em algo que depende dos esforços 

individuais para barrar os sinais desse processo (cabelos brancos, rugas, etc) e estar sempre 

em sintonia com os “looks” capazes de travestir de jovialidade. A organização social 

capitalista põe a “juventude eterna” na vitrine e a venda (produtos e tratamentos estéticos, 

drogas, intervenções médicas, entre outras).   

A publicidade tem grande responsabilidade em uma imagética que coloca a 

“juventude” como um padrão estético a ser continuamente perseguido. Acabando, assim, por 

alocar um lugar não desejado à velhice. “Por associarem envelhecimento e decadência, ou 

com a própria morte, publicitários do setor de criação evitam as imagens do envelhecimento 

em campanhas voltadas para os mais jovens”. (Castro, 2015, p.14).  

Para as mulheres a cobrança por essa “juventude eterna” é ainda mais exigente. 

Segundo Goldenberg (2016), há uma série de limites e padrões de atitudes e comportamentos 

estipulados para as mulheres que continuam durante a velhice. Aspectos ligados a esses 

moldes estéticos. Algo cruel e desigual se comparado com aqueles impostos aos homens. 

Ainda segundo a autora, as noções de juventude e velhice vão além desses padrões estéticos e 

materiais. A autora cita exemplos de pessoas (os cantores Caetano Veloso e Rita Lee) que 

nunca envelheceriam por se inventarem e reinventarem continuamente.   



45 
 

Existem também concepções que colocam essas duas entidades (velhice e juventude) 

em posições não necessariamente antagônicas. Segundo essas construções, juventude e 

velhice estariam muito mais atreladas a todo um estado de espírito. “Juventude” e “velhice” 

diriam respeito à resiliência, à disposição diante dos devires, ante os desafios, as imposições, 

a estima pelo novo, pela renovação. Como expressada na música de Roberto Bolanõs do 

começo deste capítulo (Bolaños, 1979). Muito veiculada no programa infantil Chaves.  

Sobre esse ponto, as representações de velhice veiculadas durante a infância, Ferreira 

et al (2015) realizaram estudo sobre a visão do envelhecimento veiculada por livros infanto-

juvenis  e perceberam que de maneira geral são abordados tanto aspectos biológicos (opondo 

senescência
6
 a senilidade

7
 e expondo alguns mitos sobre o envelhecimento) quanto 

psicossociais (intergeracionalidade, conhecimento e experiência de vida, auto realização dos 

idosos). Nos livros, de modo geral, foi enxergada uma distinção entre velhice saudável e 

velhice com doenças. Porém, segundo os autores, nem sempre de modo claro para não 

especialistas.  Ou seja, para o público leigo, o entendimento a respeito do envelhecimento 

natural ou esperado e aquele com presença de patologias fica confuso.    

Esse é um ponto bastante relevante, tendo em vista que as construções sociais do 

envelhecimento e velhice são o que vão mediar as relações entre as gerações. O Estatuto do 

Idoso (Lei n. 10.741, 2003) e a Política Nacional do Idoso (PNI) colocam o papel da educação 

formal nesse processo. Preconizando a inclusão desses conteúdos (sobre o processo de 

envelhecimento e velhice) nos currículos da educação formal. Agindo para eliminar o 

preconceito, incentivando o respeito e a valorização das pessoas idosas.  

                                                           
6
 Diz respeito ao processo natural de envelhecimento, abrangendo todas as alterações sofridas no organismo do 

ser que envelhece.  

7
 É um complemento da senescência e diz respeito a condições e alterações fisiopatológicas que comprometem a 

pessoa que envelhece.  
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Tendo em vista o aumento da expectativa de vida das idosas e idosos esse tema diz 

respeito, cada vez mais, a uma maior parcela dos seres humanos. Sobre esse aspecto, a ONU 

(Organização das Nações Unidas, 2002) apontou o intervalo entre 1975 a 2025 como “A era 

do Envelhecimento.” Segundo estimativas dessa entidade, nesse interstício temporal, haverá 

694 milhões a mais de pessoas idosas (um aumento de 223%). Em 2025, existirá um total de 

aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Indo além, em 2050 o planeta 

terra terá dois bilhões de pessoas nessa faixa etária. Sendo 80% nos países em 

desenvolvimento.  

Na América Latina e no Brasil tem havido um acréscimo da expectativa de vida, 

entretanto, com algumas peculiaridades. Em contramão aos países ditos de primeiro mundo, 

no Brasil, um país marcado por desigualdades, muitas pessoas estão vivendo por uma 

quantidade de tempo maior, sem, contudo, experimentarem uma existência tomando aspectos 

qualitativos. Ou seja, o aumento da longevidade não esteve atrelado a uma melhoria das 

condições de vida das populações (Uchôa, Firmo & Lima-Costa, 2011). 

Sobre o fenômeno do acréscimo da esperança de vida, Neri (2001) aponta: 

O aumento da expectativa de vida por ocasião do nascimento é principalmente uma 

vitória do declínio da mortalidade infantil e, em segundo lugar, da diminuição de 

mortes de adultos por doenças infecciosas, e não decorre de nenhum progresso 

genético obtido pela espécie em tempos recentes (p.15). 

 

A autora salienta ainda que esse processo também está ocorrendo no Brasil e o número 

de pessoas idosas têm tido maior crescimento se comparado ao infantil, atribuindo como 

causa o aumento da longevidade versus a compressão da natalidade. Fato que também pode 

ser testemunhado na comunidade rural do Arisco do Sutero.  

Faz alguns anos, a mortalidade infantil na localidade onde se realizou o estudo era 

altíssima, conforme relatos de algumas moradoras, colhidos em conversas informais durante 

visitas a campo. Eram enterrados muitos “anjos” (nome dados aos bebês/crianças falecidos). 
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Maio era o mês dos “anjinhos”. Eram comuns os cortejos fúnebres passando pela estrada 

rumo a um dos cemitérios da cidade, situado na localidade. Segundo relatado, toda semana 

aconteciam dois, três enterros.   

Em contrapartida, também é possível observar uma mudança na compressão da 

natalidade entre as gerações na comunidade. Era alta a média de partos por família, um dos 

casais de idosos coprodutores da pesquisa foram pais de vinte e cinco filhos. Atualmente, as 

famílias da localidade possuem entre quatro e cinco filhos, em média. 

As modificações ocorridas ao longo do último século no âmbito da sociedade 

brasileira trouxeram uma série de implicações para os grupos definidos como idosos.  

Mudanças tocantes às condições econômicas e de vida alcançaram as estruturas familiares e 

redefiniram o papel das populações idosas dentro do contexto familiar e na sociedade, tanto 

nas áreas tradicionalmente concebidas como urbanas, quanto naquelas tomadas como rural.  

Neste fluxo, a Política Nacional do Idoso (Lei Nº 8.842, 1994.), regulada pelo decreto 

Nº 1.948/1996, o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, 2003) vêm a categorizar e dar as diretrizes 

para proteção e acolhimento às idosas e aos idosos. Colocam como obrigação da família, do 

Estado e da sociedade, de um modo geral, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 

dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.   

Tomando o contexto rural brasileiro, estudos apontam que idosos residentes em 

localidades lidas como rurais possuem uma melhor adaptação ao “envelhecimento” e a 

“velhice” quando comparados aos idosos de áreas urbanas.  Eles demonstram resultados mais 

satisfatórios em relação a aspectos sociais e de saúde, com um número menor de doenças. 

Entre os fatores que podem estar associados estão o fato de permanecerem ativos, continuam 

trabalhando mesmo após se aposentarem e a presença de forte vínculo afetivo com familiares 

e vizinhos (Beltrame, Carder, Cardozzo & Dantas, 2012; Tavares, Gomes, Dias & Santos 

2013; Wickler, Boufleuer, Fereti & de Sá, 2016). 
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Ainda sobre o contexto rural brasileiro, dois acontecimentos merecem destaque para a 

condição atual da vida da população idosa. Quais seriam: o fenômeno do êxodo rural e o 

advento da aposentadoria rural. 

O primeiro trouxe como impacto para a população rural idosa, resistente às 

adversidades historicamente impostas, não só o fardo da precarização do trabalho e do seu 

meio de existência, mas também o de testemunhar, ontem e hoje, familiares e amigos se 

enveredando rumo aos centros urbanos, embrenhando-se em busca de melhores oportunidades 

de vida.  

O êxodo rural é um processo marcado por várias fases, segundo aponta Camarano e 

Abramovay (1999), esteve intensificado nos anos 1980 (dentre as regiões brasileiras o 

nordeste foi a que teve maior número de migrantes) e tendo a migração de um crescente 

número de jovens e de mulheres como uma de suas principais características, acarretando no 

envelhecimento e na masculinização das populações remanescentes (Anjos & Caldas, 2005 e 

Froehlich, Rauber, Carpes & Toebe, 2011). Dados do censo IBGE (2010) apontam que a 

migração rural caiu pela metade. Aproximadamente dois milhões de pessoas migraram de 

2000 a 2010. Inclusive que há um movimento de retorno. Principalmente de pessoas mais 

velhas. 

O segundo evento destacado, a aposentadoria rural, foi garantido pela constituição 

federal de 1988 e favoreceu os viventes desses territórios. Trouxe impactos positivos 

mudando a situação econômica das pessoas idosas e de suas famílias na área rural. Contribuiu 

para melhoria da qualidade de vida dessas populações, diminuindo a pobreza, movimentando 

a economia local e gerando incrementos para a agricultura camponesa. Essa, por sua vez, 

sempre teve um papel central na questão da perpetuação intergeracional e no estabelecimento 

rural por garantir alimentos para a subsistência e a produção de excedentes para geração de 
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alguma renda, mesmo que em pequena quantidade, segundo Beltrão, Camarano & Mello 

(2004)
8
.  

Esses autores apontam ainda que a pessoa idosa saiu do lócus de dependente para o de 

provedora. A aposentadoria tem gerado um empoderamento do idoso e da idosa no seio da 

família. Em particular, as mulheres são as maiores beneficiárias dos avanços advindos com a 

seguridade social, o que também tem viabilizado a questão da perpetuação intergeracional: 

“famílias com três ou mais gerações têm crescido no meio rural brasileiro” (Beltrão, 

Camarano & Mello, 2004, p.1).  

Todavia, o advento da aposentadoria sucinta o destaque para um fenômeno que 

acomete muitos idosos ao redor do mundo: os abusos econômicos. Esse tipo de violência diz 

respeito, principalmente, às disputas entre familiares da pessoa idosa pela posse de bens ou 

ações impetradas por agentes privados e pelos próprios agentes públicos, em que é 

exatamente a dependência financeira do (a) agressor (a) à pessoa idosa que constitui fator de 

risco para a ocorrência da violência (Sales Silva & Dias, 2016).  

Na comunidade do Arisco do Sutero é possível observar pequenos aglomerados, 

normalmente de três casas, onde em uma delas reside uma pessoa ou um casal de idosos e, nas 

outras, núcleos familiares formados por filhos, filhas, netos e netas que continuam na 

localidade graças ao auxílio que recebem do pai, mãe, avô ou avó aposentado (a). 

Entretanto, tomando um contexto geral, mesmo nesse cenário em que o idoso e a idosa 

foram empoderados (as) com o benefício da aposentadoria e são capazes de se auto manterem, 

assistir os filhos e filhas bem como os dependentes deles e delas, respectivamente, em suas 

                                                           
8
 Os autores originalmente usam o termo “agricultura familiar”, todavia, como já colocado anteriormente, 

embora haja divergências e ressignificações em curso, essa expressão traz em seu bojo conceitual um viés 

produtivista e de subordinação à lógica capitalista. Assim, no presente texto, consideramos mais adequado o uso 

de “agricultura camponesa”, uma vez que é possível, ao mesmo tempo, a manutenção da ideia dos autores e 

evitar uma contradição com um posicionamento já assumido na exposição da presente pesquisa.  
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necessidades há um contraponto bem desenvolvido por Siqueira (2001). Segundo a autora, a 

tecnologia científica ganhou espaço das interações socioeconômicas e, com isso, as aptidões 

que antes eram necessárias foram substituídas por outras e os jovens acolhidos nesse 

processo, deixando de lado os mais velhos.  

Siqueira (2001, p.135), ressalta ainda que houve uma grande mudança no espaço antes 

ocupado pelas pessoas velhas, ao passo que os mais jovens tornaram-se mais capacitados, 

gerando uma relação de dependência do primeiro para com o último. Esse cenário acaba por 

enfraquecer o autoconceito do idoso e causa decadência de seu status social, pois 

anteriormente os mais velhos eram reconhecidos e aclamados por sua vasta sabedoria sobre a 

lida com as imposições do meio que o circunda, adquirida com os anos de experiência.  

Com o intuito de prosseguir com o tema aposentadoria, mais especificamente 

feminina, como abordado acima, é fato inquestionável que foi uma ferramenta de 

empoderamento às mulheres e consequentemente às suas famílias. Apesar disso, Belo (2013) 

esclarece a realidade das aposentadas brasileiras: 

A atual geração de mulheres idosas, em sua maioria e em todas as classes sociais, 

exerceu, ao longo da vida, o trabalho doméstico não remunerado, estando subordinada, 

economicamente, aos homens. Como consequência, estas mulheres recebem, hoje, 

pensões exíguas de viuvez ou assistenciais. Em caso de terem desempenhado funções 

remuneradas, como tinham o salário inferior ao deles, recebem, hoje, aposentadorias 

abaixo dos valores a eles pagos (p. 8). 

 

Britto da Motta (2013) vai mais além e traz à tona a seguinte afirmação que pode ser 

facilmente constatada em nossa sociedade: “quando se fala em mulher, imediatamente aflora 

ao pensamento a imagem das mais jovens ou de idades medianas” (p.17).  

Belo (2013) ainda reitera que ser mulher parece estar ligado somente à idade 

reprodutiva e inclusive quando as idosas buscam atendimento (saúde, segurança, etc.), logo 

são encaminhadas a serviços de assistência específicos a idosos, é como se uma fase excluísse 

a outra, que ao tornar-se idosa deixa-se de ser mulher.  



51 
 

Além disso, pobreza, isolamento, baixos níveis educacionais, residências precárias; 

limitações de transportes; problemas crônicos de saúde e um difícil acesso às políticas de 

assistência e de saúde ainda são algumas marcas da população rural que envelhece no 

nordeste do Brasil como destaca Cabral, Oliveira, Vargas e Neves (2010). Região onde se 

insere a comunidade Rural do Arisco do Sutero, em que muitas destas características podem 

ser constatadas.    

Constructos a despeito do envelhecimento, velhice, ser idosa ou idoso, serão 

retomados adiante.  Na fase de análise e discussão, esses conhecimentos darão aporte ao 

processo de interpretação daquilo coproduzido com idosos e idosas na comunidade do Arisco 

do Sutero. A seguir, no próximo capítulo, a perspectiva teórico-metodológica construcionista 

e o processo de realização do estudo serão abordados.  
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4. Teoria e Método. 

 

4.1. Construcionismo Social, produção de sentidos e práticas discursivas. 

 

As lentes daquilo trazido por Spink e Frezza (2013) sobre a produção de sentidos no 

cotidiano a partir da análise das práticas discursivas nortearam a presente pesquisa. Para além 

de repousar em um método de pesquisa, essa é uma proposta teórico-metodológica que se 

pauta na análise das práticas discursivas e se afilia a Psicologia Social dentro da proposta 

epistemológica construcionista.  

Embora surja da Psicologia Social, o viés construcionista social perpassa essa área de 

compreensão. Pesquisadores oriundos de diversos campos contribuem com reflexões para o 

debate, compondo uma empreitada essencialmente interdisciplinar – cientistas políticos, 

antropólogos, historiadores, sociólogos, educadores, entre outros (Spink, 2010). O 

Construcionismo Social traz uma série de desconstruções dos moldes tradicionais de se fazer 

ciência. Começando pela negação da visão representacionista em que a mente é tomada como 

espelho do mundo.  

No construcionismo, o conhecimento não é dado como algo que habita dentro da 

cabeça das pessoas, nem se trata de um conteúdo produzido de modo frio ou abduzido, é, sim, 

construído coletivamente, através de trocas linguísticas, com as peculiaridades que este 

processo possui (Gergen, 2009). 

A reação ao representacionismo é um dos três movimentos interdependentes do qual 

resultam a perspectiva construcionista. Segundo Spink e Frezza (2013), além desse ponto, 

ligado à Filosofia, a construção desse viés epistemológico também se relaciona com a 

Sociologia do Conhecimento, a uma crítica à retórica da verdade e no campo da Política a 

busca por empoderamento (empowerment) de grupos marginalizados socialmente.   
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    O construcionismo é nutrido pelo descontentamento com os moldes tradicionais, 

desafiando os pilares últimos do conhecimento convencional. Parte do questionamento em 

relação a um mundo dado tanto pela ciência quando pelo senso comum.  Pauta-se em uma 

crítica que estende suas raízes ao social, pondo em xeque a crença de que as categorias ou 

entendimentos gerados a partir da observação merecem confiança. Uma vez que os critérios 

materiais para identificar essas categorias, “comportamentos”, “fenômenos” ou “entes” são 

delineados pela historicidade, pelo contexto sociocultural ou mesmo não existem em 

determinadas conjunturas (Gergen, 2009).  

Partindo deste viés, em um estudo ou pesquisa, a compreensão não pode ser algo 

autonomamente conduzido pela natureza e sim o resultado de um processo construído pelas 

relações entre pessoas. Desse modo, a investigação invariavelmente é atraída às bases 

históricas e culturais das diversas formas específicas de construção do mundo inerentes a cada 

contexto peculiar (Gergen, 2009, p. 303).  

O olhar construcionista distancia-se de qualquer ideal de neutralidade ou de uma 

separação sujeito-objeto. Segundo Ibáñez (1994, como citado em Spink, 2010, p.55), em se 

tratando da compreensão sobre o “conhecimento”, a primeira desconstrução necessária é a da 

dicotomia sujeito-objeto. Agora, concebidos juntamente com o conhecimento, como 

construções sociais. Sendo esse último (o conhecimento), por sua vez, quem cria/determina 

tanto o sujeito quanto o objeto.  

Para o Construcionismo discutido por Ibáñez – vale frisar a existência de vários 

construcionismos (Spink, 2010), é impossível separar a consciência do pesquisador sobre o 

mundo do mundo em si. Quanto à existência de diversos construcionismos, Hacking (1999) se 

pronuncia afirmando que a ânsia por libertação daquilo que está ou se tornou “instituído” ou 

“essencializado”, da crítica ao “status quo”, é o ponto de encontro entre os vários 
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construcionismos. Destacando a existência de uma base crítico-política nas pesquisas erigidas 

sob as lentes da perspectiva construcionista.  

Alinhado a essa essência, o presente estudo não nega o posicionamento político.  

Coloca-se ao lado das populações rurais que sofrem com negligências e injustiças históricas e 

pretendeu produzir conhecimentos, juntamente com a comunidade rural do Arisco do Sutero, 

que possam vir a serem ferramentas de empoderamento, permeando, quiçá, um processo de 

emancipação da população desta localidade.  

No tocante à natureza deste estudo, ele está mais alinhado a categoria qualitativa. 

Contudo, parte do mesmo viés de pensamento daquilo trazido por Menegon e Spink (2013), 

ao tratarem da tradicional dicotomia entre a natureza quanti ou quali de uma pesquisa. 

Embora, destaquem mérito na abordagem qualitativa, as autoras mostram que essas duas 

categorizações apenas apontam versões da realidade.  

Segundo as estudiosas, ao se aceitar plenamente a posição construcionista, assume-se 

a visão de que esses enquadramentos também são socialmente construídos. Dissipa-se, então, 

uma dicotomia por outra: qualitativo versus quantitativo por realismo versus construcionismo. 

Na perspectiva construcionista, a investigação tem como foco principal os processos 

pelos quais as pessoas descrevem, explicam ou contabilizam o mundo no qual vivem. O 

aspecto fundamental são os termos que subsidiam a maneira como o mundo é compreendido, 

sendo esses contentos artefatos sociais frutos de trocas historicamente situadas (Spink, 2010).  

Assim, as práticas discursivas – a linguagem em uso, a produção de sentido e de 

posicionamentos constituem o cerne de análise, como trouxe Spink e Frezza (2013): 

Propor que a produção de sentido é uma força poderosa e inevitável da vida em 

sociedade e buscar entender como se dá sentido aos eventos do nosso cotidiano fez 

com que novos horizontes se abrissem e novas perspectivas pudessem ser 

consideradas. Quando a questão do sentido não pode mais ser respondida somente no 

âmbito da língua, da sintaxe e da semântica; quando a produção do conhecimento 

começa a ser questionada por desconsiderar, justamente, aquilo que é sua base, o senso 

comum; quando a Psicologia Social começa a fazer sua própria crítica quanto ao que 



55 
 

produz e quanto à despolitização daí resultante, tem-se, então, a configuração de um 

contexto propício para novas buscas: conceitos, métodos, epistemologia, teoria, visão 

de mundo. É, portanto, no bojo desse movimento que se vem construindo essa nova 

proposta que denominamos práticas discursivas e produção de sentido. (Spink & 

Frezza, 2013, p.21). 

 

A produção de sentido é uma prática social dialógica que implica a linguagem em uso. 

Estando embasada enquanto abordagem teórico-metodológica a partir de três dimensões 

básicas: linguagem, história e pessoa. É um fenômeno sociolinguístico, tendo em vista que o 

uso da linguagem sustenta as práticas sociais geradoras de sentido, que, por sua vez, também 

são uma “construção social, um cometimento coletivo e interativo em que na dinâmica das 

relações sociais, historicamente datadas e culturalmente localizadas as pessoas constroem os 

termos a partir dos quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos que os cercam” 

(Spink, 2010, p.34). É através das práticas discursivas, da linguagem em ação, que as pessoas 

produzem sentidos e posicionam-se em relações sociais do dia-a-dia, em cada interlocução. 

São elementos constitutivos das práticas discursivas: as formas ou speech genres (moldes 

mais ou menos fixos de enunciados), a dinâmica (que são os enunciados, orientados por 

vozes), e os conteúdos ou os repertórios linguísticos.  

Ao se trabalhar neste viés não se procura estruturas ou formas universais de associar 

conteúdos. Parte-se do pressuposto de que esses conteúdos se agregam de uma forma em 

determinados contextos e de outras maneiras em conjunturas diferentes. Os sentidos são 

fluídos e contextuais. Tendo isso em vista, para estudar os sentidos, ao invés da noção estática 

de identidade, usa-se a noção de posicionamento.  

Posicionar-se, segundo Spink (2010,p.37), quer dizer navegar pelas múltiplas 

narrativas com que se entra em contato e se articula nas práticas discursivas. Ao se dedicar ao 

estudo das práticas discursivas, o interesse central está no modo como as pessoas falam, nos 

repertórios linguísticos utilizados e nas vozes presentes nessas falas (Nascimento, Tavanti & 
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Pereira, 2014). Por sua vez, a compreensão do que seriam os repertórios linguísticos passa por 

uma matriz que abarca três tempos: o Tempo Longo, o Tempo Vivido e o Tempo Curto.  

O primeiro deles se relaciona à longa história de construção de aportes culturais que 

fazem parte dos discursos de um dado período histórico, saberes e conhecimentos produzidos 

e reinvocados pela tradição, religião, senso comum, ciência e por diversos domínios 

consagrados do saber. O segundo, diz respeito ao tempo de socialização nos grupos sociais 

dos quais participam a família, a escola, amigos, as pessoas da sociedade. Por fim, o Tempo 

Curto é o tempo da interação dialógica, o aqui-agora, o momento em que se pode 

compreender a dinâmica da produção de sentido. É nesse tempo em que se tornam presentes 

as memórias culturais do Tempo Longo e as memórias pessoais do Tempo Vivido (Spink, 

2010). 

 

4.2. Campo de pesquisa e participantes. 

  

O Arisco do Sutero é localizado em região de clima semiárido e tem sido acometido 

periodicamente por longas temporadas de estiagem. A maioria dos moradores da comunidade 

exerce agricultura camponesa
9
. A agropecuária (agricultura de sequeiro, criação de aves, 

bovinos, ovinos) é a atividade predominante. A escassez de água, o solo arenoso e pouco fértil 

atrela condições ambientais adversas a vários outros fatores ligados ao modo de vida e as 

estratégias de subsistência das trinta famílias da comunidade.   

No início de 2014, quando se começou a intervenção psicossocial, foi possível 

perceber que agentes das instituições tanto ligadas ao poder público estadual quanto 

                                                           
9
 Atualmente estão registrados em programas para a agricultura familiar, passando a serem assistidos por 

programas sociais direcionados a esse público. Entre outros benefícios, tem a possibilidade de acesso ao crédito 

rural, ao auxílio safra, a cisternas e a cortes de terras. 
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municipal e até mesmo ONGs que atuam na região, nem sequer tinham ouvido falar da 

comunidade. Muito menos sabiam onde esta se situava.  

Ao longo da aproximação da localidade, tem sido observado que as necessidades e 

demandas dos residentes não têm estado à visão durante a composição da agenda dos políticos 

da região. Os governantes locais costumam se lembrar das pessoas da comunidade apenas 

quando orientados por interesses politiqueiros. Normalmente, a cada quatro anos, quando 

preocupados com a própria reeleição ou buscando votos para um correligionário.  

É evidente a negligência dos governantes à localidade. Assim, torna-se até redundante 

falar da carência de acesso a políticas que garantam uma contínua apropriação daquele espaço 

comunitário pela população. Mesmo água potável não é acessível. Há na comunidade uma 

série de limitações quanto ao acesso à renda, à mobilidade e a serviços básicos como saúde e 

educação
10

.  

Embora, atualmente, seja possível observar uma freada, a localidade passou por um 

processo de êxodo. Muitas pessoas, principalmente jovens, e até algumas famílias inteiras 

deixaram a comunidade nos últimos anos. Os jovens continuam a sair. Eles terminam o ensino 

médio e partem. A migração dos mais novos tem sido, sobretudo, para áreas tidas como 

urbanas.  

Há, também, na localidade um fluxo inverso observável. Principalmente, idosas e 

idosos têm retornado à comunidade após se aposentarem. Regressando para viverem sozinhos, 

para a casa de familiares, adquirindo pedaços de terras com seus cônjuges e, em alguns casos, 

trazendo junto outros familiares (filhos ou netos).   

Até julho de 2017, período em que foram realizadas as últimas entrevistas, a 

comunidade do Arisco do Sutero possuía ao todo setenta e oito habitantes (contagem realizada 

                                                           
10

 Transformações nesse quadro têm sido as bandeiras de luta das empreitadas coletivas que começam a ganhar 

força na comunidade. 
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pelo pesquisador juntamente com alguns moradores da localidade). Desses, quarenta são do 

sexo masculino (51%) e trinta e oito (49%) são do sexo feminino. Outras informações sobre a 

população da localidade foram organizadas graficamente.  

 

 
Gráfico 1. (Pessoas residentes na comunidade por idade e sexo). 

 

Para confecção desses dados, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes - ECA (Lei 

8.069,1990) foi tomado como base para aquelas pessoas de zero aos quatorze anos - o grupo 

das crianças e adolescentes. As pessoas de quinze a vinte e nove anos foram agrupadas como 

jovens em acordo com o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, 05 de agosto de 2013) e como 

idosas as pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos considerando o que reza o 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003). As pessoas com faixa etária dentro 

do intervalo que vai dos trinta aos cinquenta e nove anos foram classificadas como adultas. 

A idade da população idosa da comunidade, grupo escolhido para coproduzir os dados 

da pesquisa, varia de 60 a 85 anos. Para preservar a identidade dos coparticipantes, foi 

escolhido pelo pesquisador, referenciar-lhes através do nome de árvores e plantas 

tradicionalmente encontradas na localidade e na região. Segue tabela de descrição: 
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Tabela 1. (Perfil dos Coparticipantes) 

Nome Sexo Idade Estado Civil Escolaridade 

Jurema  

Macambira 

Imbuzeiro 

Velame  

Feminino 

Feminino 

Masculino 

Masculino 

70 anos 

66 anos 

85 anos 

72 anos 

União Estável 

Viúva 

Casado 

Casado 

Não Alfabetizada 

Não Alfabetizada 

Não Alfabetizado 

Alfabetizado  

Imburana  

Mufumbo 

Feminino 

Masculino  

73 anos 

69 anos 

Casada 

Viúvo 

Alfabetizada 

Não Alfabetizado 

Xique Xique 

Angicos 

Quixabeira 

Juazeiro 

Marmeleiro 

Jucá 

Coroa de Frade 

Feminino  

Masculino 

Feminino  

Masculino 

Masculino 

Masculino 

Feminino  

68 anos 

72 anos 

60 anos 

85 anos 

61 anos 

71 anos 

63 anos 

Casada 

União Estável 

Casada 

União Estável 

Casado 

União Estável 

União Estável 

Alfabetizada  

3º ano Primário 

Não Alfabetizada 

Não Alfabetizado 

4ª ano Primário 

Não Alfabetizado 

Não Alfabetizada 

 

A divulgação sobre a realização da pesquisa foi feita na comunidade desde o ano de 

2016. Ainda quando o estudo possuía outro formato. As idosas e os idosos foram sendo 

convidados em encontros pessoais, em situações em grupos e nas reuniões da associação. Do 

total, dezoito foram chamados, os critérios foram acessibilidade e disponibilidade. Todas e 

todos invitados expressaram voluntariedade para participação. Algumas pessoas pediram 

apenas para relembrar quando perto da realização. Uma única idosa não pôde ser contatada na 

fase pré-realização. Em todas as tentativas despendidas, ela estava indisponível. Em conversa 

com parentes dela, a neta e o esposo, foi informado que a idosa estava enferma e não 

costumava conversar.   
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Para atender aquilo enfatizado por Minayo (1999) sobre o grupo de participantes ideal, 

de início, buscamos incorporar à pesquisa aquelas pessoas idosas que mais refletiam as 

múltiplas dimensões do que estava sendo estudado – o rural e as ruralidades. Assim, de 

antemão, foi pensado em equilibrar o número de idosos do sexo masculino e idosas do sexo 

feminino, alcançar as pessoas que apresentam peculiaridades tomando o que se pôde observar 

previamente pelas idas a campo e seguir conversando com todas e todos aqueles que se 

voluntariaram. No molde final, todas as pessoas idosas da comunidade foram convidadas, mas 

nem todas tiveram condições de participar.  

As entrevistas puderam ser realizadas com treze das dezoito pessoas idosas da 

comunidade. No período de realização, dois dos idosos foram procurados, mas naquele 

momento, não estavam disponíveis. Foram buscados outras duas vezes, e, embora tivessem 

confirmado participação outrora e se voluntariado, estavam sempre fazendo alguma coisa que 

os impediam de conversar ou prestes a se deslocarem para fazê-las – moendo ração (motor 

barulhento), no mato cortando a matéria prima para forragem animal ou dormindo. Entre os 

demais que não puderam ser entrevistados estão um casal ocupado na resolução de questões 

familiares em outro estado e uma senhora idosa que se encontrava enferma (anteriormente 

citada).  

 

4.3. Entrevista: contato com versões da realidade. 

 

A pesquisa aqui alvitrada alcançou seus objetivos através da atenção às práticas 

discursivas e construiu coletivamente conhecimentos valendo-se de uma entrevista 

semiestruturada. Essa modalidade de entrevista acontece a partir da elaboração de um roteiro 

com questões principais, abertas, complementadas por outras perguntas emergentes durante o 

processo, permitindo ao entrevistado falar mais livremente sobre aquilo proposto (Guerra, 
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2014). 

  A entrevista é uma interação provocada que se dá em um dado contexto e em uma 

relação constantemente negociada possibilitando a construção de versões da realidade, de 

posicionamentos. Durante uma interação conversativa, o locutor se posiciona e provoca o 

interlocutor a se posicionar também. Ao se posicionar, os tons são modulados, as histórias e 

os trechos a serem narrados são definidos, é feita escolha das figurações e dos personagens 

correspondentes ao posicionamento assumido diante do outro em uma interação que é de 

regulação mútua – nesse processo de interanimação, as posições são continuamente 

negociadas (Pinheiro, 2013). 

Como vem sendo colocado, ninguém produz sentido sozinho, o processo de produção 

de sentidos é sempre interativo. Os enunciados estão sempre em contato ou endereçados a 

outra pessoa, interanimando-se mutuamente, mesmo quando o diálogo é de natureza interna, 

via pensamento. Monólogos não existem nessa perspectiva (Spink, 2010).  

Na produção de sentidos, mesmo em uma situação de entrevistador e entrevistado, 

estão presentes diversos interlocutores cujas vozes se manifestam no momento da interação. 

As práticas discursivas estão sempre atravessadas por vozes e, por serem endereçadas, 

pressupõem interlocutores. No momento da interação, esses interlocutores podem mudar. 

Inclusive, várias vezes em um curto espaço temporal. De repente, a pessoa está falando com o 

entrevistador e passa a citar ou se colocar no lugar de outrem – um parente, amigo, vizinho, 

etc. (Spink, 2010, p.35). 

Ao ir às casas das idosas e dos idosos, em decorrência do pesquisador já ser um velho 

conhecido da comunidade, tendo existido ,assim, diversos contatos anteriores à pesquisa, a 

maioria das entrevistas ocorreu em uma atmosfera de familiaridade e informalidade. Peter 

Spink (2008) indaga se é obrigatório para os pesquisadores que entram a campo, tratá-lo e se 

comportar do mesmo jeito que se portariam no “isolamento” do laboratório ou da sala de 
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entrevista. Como afirmam Batista, Bernardes e Menegon (2014), a ciência é feita em todos os 

lugares, a cotidianidade e informalidade são práticas sociais como tantas outras, plena de 

relações de poder e vaivéns dos mais diversos interesses.  

A propósito, considerando esta intersubjetividade, é preciso enfatizar que ao ir a 

campo provocar as conversas, o pesquisador não foi para uma “coleta de dados”. Não havia 

nada maduro, pronto, por lá, esperando. Desse modo, tal termo (coleta de dados) não dá conta 

do processo aqui descrito. O pesquisador esteve imerso em uma “produção negociada de 

evidências”, como assinala Bosi (2012):  

(...) o que se processa nas pesquisas qualitativas pertence ao plano das construções 

intersubjetivas, imersas em relações sociais, e não a mera aplicação de técnicas. 

Aceitando-se tal concepção impõe-se considerar a dimensão ético-política nas 

decisões em pesquisa, entendendo-as como critério de qualidade (...) (Bosi, 2012, 

p.580). 
  

4.4. Produção negociada de dados e instrumentos de pesquisa. 

 

Além de um gravador portátil para registro e posterior transcrição, também foi feito 

uso de um diário de campo, em que eram anotados pontos referentes às vivências na 

comunidade, principalmente, na fase de realização da pesquisa. Nele, foram registrados locais 

e circunstâncias em que as entrevistas se deram, acontecimentos que mereceram destaque (ao 

crivo do pesquisador) durante, em momentos anteriores e posteriores ao encontro 

conversativo.  

Em visita à casa da pessoa idosa, quando em contato com essa, era iniciada uma 

conversa. Em primeiro lugar, era analisada a disponibilidade dela para prosear naquele 

momento. Mesmo tendo ocorrido agendamento prévio. Em seguida, perguntava-se como a 

pessoa estava se sentindo e era dado início a conversa.  

Normalmente, nos horários em que ocorreram as entrevistas, a maioria das idosas e 

dos idosos estava em casa. De modo geral, os diálogos aconteceram em espaços escolhidos 
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pelas e pelos entrevistados. Em algumas situações, com outras pessoas por perto ou durante a 

realização de atividades corriqueiras. Como a ideia era que a pessoa estivesse o mais à 

vontade possível, essas características não foram obstáculos. Pelo contrário. Foi uma 

oportunidade para fortalecimento de vínculos. Em uma das entrevistas, o idoso estava 

debulhando feijão e a entrevista/conversa aconteceu enquanto executávamos a atividade 

juntos. As perguntas provocadoras foram sendo colocadas e as falas aconteceram. 

Durante as entrevistas, quando o questionamento sobre dado ponto não era bem 

compreendido, reelaborávamos a pergunta. Quando outros pontos surgiam que não estavam 

previamente no roteiro, eram continuados. Em algumas situações a interação tornou-se 

bastante dinâmica. Menegon (2013) destacou que dependendo da informalidade alcançada, 

pode-se ter uma conversa bastante fluida e descompromissada, sem uma postura 

predominantemente defensiva, permitindo contato com práticas discursivas produzidas das 

maneiras menos esperadas. 

Em campo, no momento da produção negociada, foi informada a necessidade de 

registro da entrevista e perguntado se havia algum problema em gravá-la. O equipamento era 

sempre configurado um pouco antes da prosa. As conversas foram iniciadas por uma fala do 

pesquisador informando nome da pesquisa, localidade e data em que estava sendo realizada.  

Momentos antes do início da entrevista/conversa era explicitado do que se tratava 

aquele diálogo, quais os objetivos, bem como os princípios éticos que a permeavam. Foram 

dadas informações mais detalhadas sobre a pesquisa, sobre a garantia do anonimato, do não 

uso de alguma fala, bem como, a respeito da possibilidade de parar a entrevista/conversa a 

qualquer momento caso fosse solicitado.  

O diálogo acontecia. Após serem tocados todos os pontos previamente pensados para 

atingir os objetivos propostos pela pesquisa era perguntado se a pessoa gostaria de colocar 

algo mais. Assim, a entrevista/conversa era encerrada. Atento àquilo alertado por Sato e 
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Souza (2001), quanto a necessidade de atenção e cuidado para não sair do encontro com muita 

informação e pouca pesquisa.   

Primeiro eram feitas perguntas de cunho mais gerais, como nome, idade, onde morava, 

com quem morava e religião. Seguia-se com os tópicos essenciais para que os objetivos da 

pesquisa fossem alcançados. Eram doze. Três em cada um dos pontos centrais pré-

estabelecidos:  

Rural: Sentidos de Rural; Viver no meio rural; O Rural de hoje e Rural de ontem;  

Envelhecimento e Velhice: Sentidos de envelhecer; Sentidos de ser velho/idoso; 

envelhecer no meio Rural; mudanças com o envelhecimento;  

Trabalho, Família e Comunidade:  Atividade laboral desenvolvida ao longo da vida, 

condições de trabalho experimentadas; continuidades ou rupturas quanto ao trabalho e 

envelhecimento; Composição familiar; tratamento no seio familiar e da comunidade, 

continuidades e rupturas. 

 

4.5. Preceitos éticos e atenção à validade do estudo numa perspectiva construcionista 

 

A ética aqui compreendida está alinhada àquilo descrito por Cordeiro, Freitas, Conejo 

e De Luiz (2014), é mais do que algo prescrito em um código, é algo construído em parceria, 

“negociado, (re) significado por diferentes vozes” (p. 43). O enfoque dado está na 

responsabilidade ética de todos os envolvidos no processo quanto à definição das condutas, 

dos preceitos e dos valores na pesquisa. Em todas as conversas/entrevistas foram firmados 

esses acordos éticos. Não foi assinado nenhum termo impresso, isso suscitaria desconforto.  

Como já colocado, como forma de atenção a preceitos éticos foram tomadas algumas 

medidas. Foi feita uma divulgação e convite à população idosa da comunidade previamente. 

Àqueles e àquelas que se voluntariaram, foram prestadas informações detalhadas a respeito do 
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estudo. As pessoas idosas só participaram mediante manifestação de interesse. Sendo-lhes 

assegurado o anonimato, a possibilidade de pausas e desistência da entrevista/conversa a 

qualquer momento. Inclusive após o término. Foi informado que haveria uma devolutiva em 

um momento posterior a ser combinado.  

Quanto à validade do estudo, as implicações pessoais do pesquisador à investigação 

são um importante ponto que precisa ser destacado. Sendo, justamente, o fato de torná-las 

visíveis o critério de validade, objetividade e atenção ao rigor do viés de pesquisa em que o 

presente estudo se pauta (Spink & Lima, 2013).  

Como já colocado, existe uma relação prévia entre pesquisador e a comunidade onde 

foi realizado o estudo. Peter Spink (2008) enfatiza ao tratar dessas questões que ao se pôr 

como parte do “campo-tema” 
11

 o pesquisador se afirma ética e politicamente enquanto um 

profissional que quer dar sua contribuição estando disposto a discutir a relevância de seu fazer 

como pesquisador e psicólogo social, de modo horizontal. Como coloca o autor: 

“Horizontalmente, porque não há nenhuma grande verdade mantendo quentes as nossas 

costas; nenhum instrumento de inquisição que podemos mostrar para garantir obediência às 

nossas ideias” (p.76).  

Assim, faz-se necessária a identificação e reflexão sobre as vontades do presente 

pesquisador que atravessam a pesquisa. Embora, até aqui, nenhuma neutralidade tenha sido 

pretendida ou alegada.  Continuar-se-á a refletir. Já que o processo reflexivo fará parte do “kit 

pesquisa” até a escrita da última linha da dissertação. E, compreendendo a necessidade do 

exercício de explicitação da posição do estudioso, em acordo com o que trouxe Tindall (1994) 

                                                           
11

 Campo dos temas em que o pesquisador se coloca independente de lugar ou especificidade, pretendendo atuar, 

imbuído da vontade de ser relevante.  
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sobre a “reflexibilidade pessoal” e a “reflexibilidade funcional”, segue exposto o que foi 

produzido pelo exercício dessas reflexões durante esta pesquisa:  

1 - Quanto ao primeiro ponto sobre a reflexibilidade pessoal, a resposta para “Quem sou 

eu - pesquisador?” é: alguém que desejava ter a oportunidade de produzir conhecimento com 

os idosos da comunidade e deseja profundamente que esses conhecimentos possam permear 

futuras reflexões e ações. Bem como, pela atenção e contato oportunizados pela entrevista, 

que esta tenha permitido uma maior ligação entre os idosos da comunidade e o pesquisador, 

contribuindo com o trabalho psicossocial que vem sendo desenvolvido lá desde 2014. 

Esperava-se, ainda, que fornecesse recursos para o desenvolvimento, conclusão da pesquisa 

de mestrado e a obtenção do título de pós-graduação.  

2- Para a questão, ainda no primeiro eixo de reflexão, “Como meus interesses e valores 

incidem sobre o delineamento da pesquisa e sobre minhas interpretações?”: para atingir um 

maior grau de transparência nesse ponto será contada um pouco da biografia pessoal do 

proponente deste estudo, dos interesses, valores e do envolvimento histórico dele com a 

pesquisa e com a comunidade.  

Estudar psicologia em contextos rurais deu a oportunidade de mergulhar em um 

âmbito em que se identificava profundamente. A mãe e o pai do pesquisador vieram ainda 

jovens do campo, em busca de melhores oportunidades de vida em Natal, a capital do estado 

do RN. Ela é advinda da comunidade do Arisco do Sutero e ele de uma comunidade vizinha. 

Praticamente toda a família de um e de outro eram do “interior”. Por tabela, do pesquisador 

também. Não só dessas duas localidades, mas de outras no município de João Câmara, RN.   

Além do contato diário com duas pessoas que vieram da vida no campo, ao longo da 

infância e adolescência, o pesquisador viajava para casa de amigos e, principalmente, parentes 

– avós, tias, tios, primas e primos – residentes na comunidade rural em que foi realizada a 
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pesquisa. Durante vários finais de semana por ano e, principalmente, no período de férias 

escolares. 

  Desde criança, eram frequentes as temporadas no Arisco do Sutero. Inclusive, a 

relação com o campo e a comunidade, ao longo dos anos, provocaram reflexões sobre uma 

série de fenômenos que foram entrando em seu horizonte – natureza, vida em comunidade, 

diferenças linguísticas e culturais, relações de poder, etc. Obviamente, naquele tempo, 

percebidas em outros termos e sem coadunação com textos acadêmicos.  

No “interior”, como se referia àquele território, havia uma clara diferença na produção 

das subjetividades se comparado ao contexto do qual o pesquisador estava habituado. Lá, 

segundo observações do estudioso, chamava atenção a relação das pessoas com a natureza, 

com o trabalho e como  “passavam” sem perder o tino com muito menos recursos do que o 

pesquisador estava acostumado a viver.  

Na localidade, nas casas em que visitava, não se observava qualquer importância dada 

para marcas ou modelos dos bens de consumo. Tomando a termologia proposta por Karl 

Marx (1867/2013), era o valor de uso que prevalecia. A água era escassa e a comida 

racionada. Em toda ação que envolvia utilização desses recursos, pensava-se antes no uso de 

uma quantidade equilibrada com o número de pessoas que ainda iriam se servir. As casas da 

comunidade, quase que em sua totalidade, eram de taipa e construídas em mutirões realizados 

pelos próprios moradores. 

A energia elétrica chegou à comunidade no ano de 2006, o rádio era o meio de 

comunicação predominante. Poucas casas tinham televisão. Por funcionarem à bateria de 

carro e a recarga ser onerosa, o uso não podia ser continuado. Era limitado às novelas 

noturnas. Muitas vezes, a TV era desligada durante o intervalo comercial. À noite, um 

considerável grupo de pessoas se reunia para assistir televisão e conversar. Aquelas que não 

tinham TV deslocavam-se à casa das que possuíam. 
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A vivência na comunidade moldou, ao longo da vida, diversos posicionamentos do 

pesquisador. As pessoas que se desenvolviam ali possuíam valores e davam atenção a coisas 

diferentes daquelas que cresciam e viviam na “cidade”. Estavam adaptadas à natureza e 

condições que os circundava, tinham outras rotinas e costumes. Muitas atividades eram 

realizadas em grupos - buscar água, alimentar os animais, fazer refeições, buscar lavagem 

para os porcos, arrancar, raspar, moer, peneirar mandioca, “longos” deslocamentos para o 

quer que fosse (não pareciam tão longos), entre outras ações.  

Poucas eram as coisas feitas solitariamente. Até mesmo ir ao mato (ir ao banheiro), 

quando em deslocamentos, era compartilhado. O “banheiro” (o mato) estava por toda parte. 

As relações interpessoais pareciam acontecer de um modo bem mais fluido e seguro. O 

pesquisador observava que as pessoas que viviam ou “se criaram” naquele contexto, de modo 

geral, possuíam algumas características comuns: a disposição para o trabalho, a simplicidade, 

a solidariedade, a assídua manutenção e respeito aos vínculos familiares, a fé e a motivação 

diante dos “entraves” da vida.   

Durante uma visita à comunidade, após passar um período de três anos sem aparecer 

no Arisco do Sutero, devido à rotina de estudos e trabalho, em uma conversa informal com 

alguns residentes, chegou-se a percepção de que a comunidade estava se esvaziando, as 

pessoas, principalmente jovens, estavam indo embora buscando melhores condições de vida. 

Pois, segundo relatado pelos moradores, não enxergavam ali qualquer possibilidade de futuro. 

Segundo o que foi colocado, algumas pessoas da comunidade a deixaram para 

trabalhar como “moradores” para latifundiários em outras regiões, para viver na capital ou na 

zona urbana do município (na “Rua” como dizem), em casas de parentes, de “bicos” e alguns 

poucos tinham conseguido trabalho com carteira assinada. Alguns idosos, tendo adoecido, 

para ficar mais perto dos serviços de saúde, também se mudaram para a sede da cidade. A 
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população remanescente enfrentava uma série de carências e precários acessos a uma gama de 

direitos básicos.  

A perpetuação da comunidade estava ameaçada. Com isso em vista, engajado na 

mesma linha de pensamento que Martin-Baró (1996), “ainda que o psicólogo não seja 

chamado para resolver tais problemas, ele deve contribuir, a partir de sua especificidade, para 

buscar uma resposta” (p.7), um trabalho psicossocial foi iniciado na comunidade, no começo 

de 2014.  

Os primeiros passos estabelecidos foram a escuta às pessoas da comunidade, 

realizadas em visitas e conversas informais, e, em seguida, a busca por informações e 

parceiros. Dessa forma, procurou-se acesso a conhecimentos sobre as demandas e 

possibilidades apontadas, sobre as principais entidades que atuavam junto das pessoas que 

vivem no campo e da agricultura. Também acesso a informes sobre possibilidade de inscrição 

e andamento de políticas públicas amplamente conhecidas do Governo Federal para esse 

público específico - Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 

Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), Programa Nacional de Aquisição de Alimentação (PAA), entre outras.  

Enxergada a carência de simples operações técnicas agrícolas e de apoio por órgãos 

que têm por dever fazê-lo ou mesmo que se prestam a isso, foi possível observar durante a 

busca por parceiros que agentes das instituições tanto ligadas ao estado do RN, quanto ao 

município de João Câmara (EMATER, Secretaria de Esportes) e até mesmo ONGs que atuam 

na região, nem sequer tinham ouvido falar da comunidade, muito menos sabiam onde esta se 

situava. 

Ao longo do contato com o Arisco do Sutero, tem sido observado que as necessidades 

e demandas dos residentes não têm estado à visão durante a composição da agenda dos 

políticos da região.   
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Como vem sendo frisado, o pesquisador assume claramente uma posição política e 

tem vontade de colaborar na luta por essa transformação. Para ele, diria, é um objetivo de vida 

e esta pesquisa se coloca como um importante instrumento nesse caminho: a oportunidade de 

produção coletiva de conhecimentos e de fortalecimento de vínculos com a comunidade. Por 

isso, é mister uma boa análise e interpretação daquilo produzido durante as 

conversas/entrevistas, mais do que esperar que estas informações sejam utilizadas para 

orientar políticas públicas, intervenções de Organizações não governamentais (ONGs) e 

governamentais, elas servem para nortear uma ação em curso na comunidade em que o 

próprio pesquisador está inserido.   

Quanto ao público escolhido para produzir coletivamente a pesquisa, as pessoas 

idosas, sempre foi prazeroso ao pesquisador conversar com pessoas mais velhas e 

principalmente viventes no contexto rural - a riqueza que para esse é a possibilidade de 

contato com os modos de vida em outro tempo e por como, em muitos casos, as dificuldades 

eram experimentadas e vividas. Existia a vontade latente de poder ouvir os posicionamentos 

delas e deles. Por isso, quando o delineamento da pesquisa, antes configurado em “Jovens e 

pessoas idosas no meio rural”, precisou mudar devido às circunstâncias, tendo o pesquisador 

que escolher um dos dois recortes populacionais, sem titubear, o direcionamento às pessoas 

idosas foi selecionado.  

Ainda a respeito do delineamento da pesquisa, a convocação em um concurso público 

em outro estado colocou o desenvolvimento deste estudo em xeque. O processo de 

deslocamento, adaptação e mudanças de rumo nesta pesquisa ameaçaram bastante a 

construção de um projeto consistente para a segunda qualificação, a execução das entrevistas 

e, principalmente, a escrita da dissertação. Todavia, com o acolhimento, com a compreensão e 

ajustes propostos pelo orientador Jáder Leite foi possível dar continuidade ao estudo. Em 

moldes diferentes dos iniciais – antes era uma pesquisa com jovens (faixa etária de 15 a 29 
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anos) e idosos sobre os sentidos de rural produzidos, valendo-se de uma análise discursiva 

provocada a partir de imagens (fotografias) feitas pelos coparticipantes.  

3 - A última, correspondente ao eixo da reflexibilidade funcional, volta-se para 

comunidade e para a maneira como o “quem somos” influi no decorrer do estudo e nas 

conclusões. Esta, talvez, seja a mais difícil das três perguntas. Antes das entrevistas, as visitas 

e o contato com a comunidade, deu ao pesquisador a oportunidade de experimentar na 

vivência de alguns ritos da rotina dos moradores da localidade - o buscar d’água, a limpa de 

mato, o plantar, a confecção de forragem para os animais, entre outros - e no tratamento 

deferido por eles, a impressão de que é alguém bem vindo e de confiança.   

Após a realização das “conversas pontuadas pelas questões” fica a certeza do 

fortalecimento de vínculos, pelo menos por parte do pesquisador. Agora, ele é portador das 

histórias e de posicionamentos das idosas e idosos coparticipantes da pesquisa. Algumas 

narrativas expuseram trechos bem pessoais do trajeto de vida delas e deles. Muita luta e 

superação foram expostas. Embora já houvesse antes,  uma crescente admiração e estima por 

cada uma daquelas pessoas entrevistadas.   

 

4.6.  Processo de Análise. 

 

As entrevistas foram todas transcritas. As conversas foram escutadas à exaustão. As 

transcrições ajudaram a proporcionar outra visão sobre as entrevistas, bem como, para 

permear a estratégia inicialmente escolhida para facilitar a análise dos dados produzidos: o 

Mapa de Associação de Ideias.  

A escolha desse caminho inicial esteve diretamente atrelada ao referencial teórico-

metodológico em que se pauta a presente pesquisa, tendo em vista a relevância de se dar 

visibilidade à análise e ao contexto de coprodução das práticas discursivas. O uso do mapa 
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permite a possibilidade de sistematizar o processo de análise da linguagem em ação. Dando 

conta tanto da dialogia implícita na produção de sentido, quanto dos aspectos formais da 

construção linguística e os repertórios empregados nela.  

O uso dessa técnica, comumente, permite uma visualização privilegiada sobre os 

dados que vêm sendo produzidos para a pesquisa. Uma vez que respeita a ordem das falas, 

explicita a quem a fala é endereçada e quais os repertórios linguísticos usados para falar de 

determinado assunto. Servindo assim, para além de subsidiar o processo de interpretação na 

facilitação da comunicação das etapas implícitas a esse processo (Spink & Lima, 2013). 

Todavia, durante o processo de análise, após organizar as primeiras entrevistas em 

mapas de associação de ideias, a falta de familiaridade com o método inicialmente proposto e 

o incômodo gerado fez com que o pesquisador recorresse a um caminho menos 

“simplificador” do processo. Ele escutou repetidas vezes cada conversa, familiarizando-se 

com os momentos sem perder de vista a interanimação dialógica e os seus conteúdos. 

O trabalho de separação por categorias foi feito de maneira diferente da forma 

padronizada. Ao invés de criar um mapa com colunas referentes às categorias, na conversa, 

identificou-se a que categoria ou momento dado enunciado correspondia (primeiras 

associações, rural, envelhecimento, família, trabalho) e como se estava utilizando um 

programa de edição de texto (tipo word), colocava-se a palavra-chave no campo de pesquisa, 

indo direto para aquele momento.  

Os enunciados (momento da provocação do pesquisador até a última expressão do 

interlocutor) não foram perdidos de vista. Todavia, ao final, ao invés dos mapas, foi realizada 

uma análise categorial.  
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5. Depois de algumas entrevistas e prosas: discussão sobre os sentidos 

produzidos. 

 

Ninguém ignora tudo.  

Ninguém sabe tudo.  

Todos nós sabemos alguma coisa.  

Todos nós ignoramos alguma coisa.  

Por isso aprendemos sempre. 

PAULO FREIRE 

 

Visando tornar todo processo de realização da pesquisa o mais transparente possível, 

critério de validade na abordagem construcionista, será feita a descrição do caminho 

construído e percorrido durante a vivência no campo de pesquisa. As relações e rituais 

desenvolvidos ao longo desse contato de produção de conhecimento. Esse será o primeiro 

passo, aqui colocado, para interpretação (já iniciada) e discussão sobre os sentidos 

coproduzidos com idosos na comunidade do Arisco do Sutero.  Em atenção ao que salienta 

Spink e Lima (2013):  

A interpretação emerge, dessa forma, como elemento intrínseco do processo de 

pesquisa. Não haveria, assim, momentos distintos entre o levantamento das 

informações e a interpretação. Durante todo o percurso da pesquisa estamos imersos 

no processo de interpretação (p.82). 

  

Como anteriormente colocado, o pesquisador possui uma inserção de longa data no 

campo de pesquisa.  Existem relações de parentesco e proximidade com muitas das pessoas 

que vivem na comunidade. Três gerações familiares do pesquisador nasceram ou viveram lá 

(bisavós, avó e genitora). Desde criança, ele frequentava a localidade pelo menos duas vezes 
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por ano. Houve um período de ausência, de 2010 a 2013 em que mal via ou recebia notícias 

sobre as pessoas que lá viviam. Todavia, há cinco anos, o contato foi reestabelecido.  

Em 2014, quando começou a intervenção psicossocial, a presença no Arisco do Sutero 

se tornou regular. Pelo menos uma vez por mês o pesquisador se dirigia a comunidade, 

passando de dias a semanas por lá.  Nesse momento, costumava se alojar na casa de um primo 

de terceiro grau. Contudo, uma proposta de emprego em outra cidade, para trabalhar e residir 

em um latifúndio, fez com que o parente se mudasse junto com toda sua família. Logo, outros 

familiares ofereceram guarida.  

Um tio avô e a cônjuge dele passaram a prestar hospedagem. Tratam-se do casal de 

idosos Jurema e Juazeiro, também coprodutores na pesquisa. Assim, desde então, em todas as 

visitas à comunidade, seja para dar continuidade ao trabalho psicossocial, seja para realização 

da presente pesquisa, a pousada foi a residência do casal.  

É difícil não se alinhar a rotina do domicílio, adaptada para um maior proveito do 

período de luz solar. Todos os dias, o casal acorda quando ainda está escuro, alguns minutos 

antes de amanhecer. Jurema liga o rádio, lava a louça do dia anterior, “barre” os terreiros e dá 

comida às galinhas. Juazeiro sai de casa, vai andar pelo torrão onde vive e volta com uma 

equina que fora amarrada na capoeira
12

 no dia anterior. O animal serve como tração para a 

carroça em que o genro do casal vai buscar água ao terminar de ordenhar a vaca de leite que 

alimenta as três famílias avizinhadas. 

Normalmente, por essas horas, a movimentação no recinto despertava o pesquisador. 

Durante o dia, além das atividades dos idosos, as crianças, netos e netas do casal, 

movimentam o recinto. Existem duas residências vizinhas em que duas filhas do casal vivem 

com os respectivos cônjuges e filhos. Uma delas tem quatro crianças (três, oito, nove e onze 

anos de idade, respectivamente) e a outra duas crianças e um adolescente (meses de vida, seis 

                                                           
12

 Descampado, sem árvores, com algum pasto para os animais. 
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anos e dezessete). Ambas já tentaram a vida na cidade, mas retornaram para perto dos pais. 

Atualmente, juntamente aos genitores, compõem a empreitada coletiva para buscar acessos e 

melhorias das condições de vida na comunidade – a associação. 

A contribuição do pesquisador na residência era pôr água. Carregando com baldes da 

cisterna
13

 para os potes (água para beber) ou indo juntamente com o genro do casal buscar no 

barreiro – visando encher reservatórios para outros usos domésticos (lavar louça, roupa, 

animais, banho). Nunca pediram ao pesquisador para fazer tal serviço. Porém, foi um dos 

costumes aprendidos durante a vivência com pessoas advindas da comunidade: contribuir, 

assumindo uma parte na manutenção do todo, servir quando servido. Também, era algo 

mínimo, tomando a hospitalidade e o apreço deferidos pelo casal. 

Até julho de 2017, o barreiro de “Mundico” era o último ponto de abastecimento de 

água em tempos de estiagem para todos na localidade. Matinalmente e, alguns poucos, 

vespertinamente, os moradores da comunidade, em uma prática, prioritariamente, realizada 

por pessoas do sexo masculino de variadas faixas etárias, sozinhos ou acompanhados por 

crianças, dirigem-se pela rodagem ao reservatório de água.  

Deslocam-se cumprimentando a quem encontram ao longo da rodagem, dos terreiros 

das casas ou dos alpendres. Como os veículos são a tração animal, no transitar lento vão 

dando notícias e as recebendo. Às vezes, até param um pouco. Entre as pautas: pessoas, 

acontecimentos pessoais, familiares ou da comunidade.  

No barreiro, quando se encontram, é praxe conversarem enquanto enchem o (s) tambor 

(es), para quem está de carroça, ou os barris para quem está de jumento. Quem termina 

primeiro ajuda o outro. O pesquisador testemunhou durante a presença no campo todos esses 

rituais e participou deles. 

                                                           
13

 Benefício garantido pelo programa da ASA P1MCA. A cisterna acumula remanescentes das águas das chuvas 

mais aquela comprada periodicamente pelo casal e entregue por um caminhão pipa. 
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Figura 1 e 2 (Abastecimento hídrico diário e água do barreiro de Mundico - última estiagem). 
 

 

A água barrenta é utilizada para banho, lavagem de roupa, louça e para dar de beber 

aos animais. Nos últimos anos, graças à possibilidade de compra e do incremento de acesso a 

programas governamentais de distribuição de água, há ciência de poucas famílias fazendo uso 

da água do barreiro para bebida humana. Quase todas as casas da comunidade estão assistidas 

pelo programa “primeira água” promovido pela ASA (Articulação Semiárido Brasileiro), mas 

a escassez de chuvas tem deixado as cisternas vazias. 

    
Figuras 3 e 4 (Cisterna P1 e Transporte de água cedida por vizinhos - advinda de carro pipa). 

 

Aqueles com condições de comprar carradas de água têm feito. São, principalmente, 

pessoas idosas (com o advento da aposentadoria).  Quem tem costuma ceder o recurso hídrico 
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para parentes e se solidarizar com vizinhos. Todavia, nem sempre o prazo de entrega é curto, 

a água provida vem de fontes duvidosas e, por vezes, desconhecidas. As características de 

potabilidade comumente não são atendidas. Frequentemente, a água não é inodora ou insípida. 

Em época de estiagem, pelo que se pôde constar, as pessoas se dedicam mais à 

pecuária. O escasso pasto para o gado bovino e ovino faz com que precisem ir ao mato colher 

cardeiros
14

, retirar os espinhos e moer junto com mandioca e maniva (rama de mandioca) para 

fazer alguma alimentação para os animais. Embora algumas mulheres na comunidade 

exerçam essa atividade, normalmente, esse é um trabalho executado pelos homens (jovens, 

adultos ou idosos) auxiliados por seus filhos ou netos do sexo masculino.  

Ao que se pôde testemunhar, as mulheres, de modo geral, se ocupam de atividades 

domésticas (lavar louça, varrer, arrumar a casa e cozinhar) e da alimentação das aves 

(galinhas, guinés, patos e perus). Sendo comum vê-las assessoradas pelas filhas ou netas mais 

novas.  

Os dias em contato com o campo se passavam entre esses e outros costumes: a sesta 

após o almoço, a prosa ao entardecer, jogatinas de baralho e a reunião para a telenovela à 

noite. Como já colocado, muitas atividades na comunidade são realizadas em grupo. Ao final 

da tarde, há sempre pessoas conversando nos terreiros e alpendres das casas. No campo de 

futebol, construído pelas pessoas da comunidade, crianças, adultos, jovens e idosos se reúnem 

para assistir ou para a prática esportiva diária. Todos os dias, religiosamente, o idoso Juazeiro 

vai ao campo contemplar o jogo. 

 As reuniões da associação, sempre aos primeiros domingos de cada mês, além dos 

momentos de seriedade, também são uma ocasião de muita conversa e descontração. Havendo 

sempre a realização de um bingo para ajudar a arrecadar fundos para a empreitada coletiva. É 

                                                           
14

 Como se referem na localidade a uma planta de médio porte da família das cactáceas. 
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um momento em que se expõe e discute os enfrentamentos da comunidade e se aponta 

possibilidades para melhoria.  

Nesses e outros momentos conversas informais foram realizadas, laços e vínculos 

fortalecidos e as pessoas da comunidade informadas sobre a realização da pesquisa. 

Lembrando, que anteriormente, o formato dela incluía jovens, idosas e idosos na produção de 

sentidos em uma metodologia que envolvia registros fotográficos.  

No outro formato, houvera alguma resistência devido ao fato de terem que operar um 

aparato tecnológico – a câmera fotográfica. Quando informados que receberiam toda a ajuda, 

comumente, acalmavam-se e retornavam a voluntariedade. No momento de realização das 

entrevistas, as idosas e idosos foram reiterados sobre a atualização da metodologia da 

pesquisa.  

Na atual versão, demonstravam algum desconforto na presença do gravador. 

Infelizmente, esse incômodo chegou a atrapalhar alguns coprodutores da pesquisa, mas para a 

maioria, tal desconforto parecia desaparecer nos primeiros minutos de prosa. Antes de se 

iniciar a entrevista/conversa eram prestadas informações atualizadas sobre a quê se destinava 

aquele encontro e era firmado um acordo ético com o participante. Foi assim com cada um 

deles. 

A primeira prosa se deu na casa em que o pesquisador estava hospedado. Foi realizada 

com a idosa Jurema (feminino, 70 anos). Era uma tarde tranquila de domingo, estávamos 

sentados à mesa da cozinha. Quase não houveram interrupções. Foi de fato uma conversa 

bastante fluída, processo facilitado pelo vínculo e familiaridade. 

A segunda conversa se deu com Imbuzeiro (masculino, 85 anos), ele estava a debulhar 

feijões secos. O pesquisador já passara pela localidade algumas vezes e o sempre ativo idoso 

de oitenta e cinco anos estava ocupado. Naquela ocasião não foi diferente. Desse modo, foi-
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lhe perguntado se a entrevista/conversa poderia acontecer naquele momento, enquanto a 

atividade era executada. 

Uma vez assentido, o pesquisador tratou de retificar do que se tratava aquela pesquisa, 

o acordo ético foi firmado e a entrevista/conversa aconteceu enquanto debulhavam o feijão 

juntos no armazém da casa de taipa do interlocutor.   

Imbuzeiro mora com a esposa idosa, que se encontra enferma. É avizinhado por uma 

neta que os ajuda com as atividades domésticas e por um filho que vive em uma casa 

próxima, esporadicamente presta apoio em atividades relacionadas à agropecuária.  Mais uma 

vez, a prosa aconteceu de modo fluído.  

A terceira das treze conversas se deu com a idosa Macambira (feminino, 66 anos), o 

pesquisador fora a casa dela pela manhã e a encontrou na lida diária com os animais – estava 

amarrando um bovino na capoeira. Assim ficou combinada a visita mais tarde. Ao chegar ao 

local, no horário acertado, ela estava aguardando a chegada do pesquisador na sala da 

residência em que mora com um filho. Além desse, a idosa tem ainda outro filho e uma filha 

com seus respectivos cônjuges e netos residindo nas proximidades. Ventava muito, o barulho 

do vento gerou ruídos no registro do áudio, a conversa inteira se deu na sala. Ela no sofá e o 

pesquisador em um tamborete de madeira. Houve poucas interrupções.  

As três primeiras entrevistas foram realizadas em dois dias seguidos do mês de junho 

de 2017 (mais precisamente, nos dias quatro e cinco). Elas serviram como uma espécie de 

piloto. Alguns dias antes, o orientador da pesquisa, Jáder Leite, aconselhara a proceder desta 

maneira: indo com calma, tentando buscar a melhor forma de se comunicar e, depois dessas 

primeiras, verificar o que poderia melhorar no processo.  

 O pesquisador aproveitara um recesso ocorrido no trabalho para realizar esses 

primeiros contatos dialógicos e produzir sentidos junto às idosas e aos idosos da comunidade. 
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Após esse momento, voltou ao Ceará. Apenas no mês seguinte esteve novamente no Arisco 

do Sutero, ocasião em que foram realizadas mais dez entrevistas. 

Nesse primeiro período, foram identificados alguns fatores dificultadores. Entre eles, a 

falta de prática no manejo das entrevistas, o constante anseio por não acabar estragando ou 

subutilizando aqueles momentos assim como a busca por uma organização em que coubessem 

a pesquisa, em sua fase de campo (já preterida), algumas tarefas do trabalho (que precisavam 

ser acompanhadas remotamente) e a resolução de alguns trâmites burocráticos (da associação) 

referentes à intervenção psicossocial na comunidade, ainda pendentes e que não poderiam 

mais esperar.  

No dia nove do mês de julho, o pesquisador voltou ao Arisco do Sutero para passar a 

semana. Visitou várias casas ao chegar na localidade, reiterando informações sobre a 

realização das conversas/entrevistas aos idosos, verificando se continuavam disponíveis e 

voluntários, bem como, combinando o melhor dia para realização no transcorrer da semana. 

Todos, como de uma boca só, informaram que estavam aguardando. Na hora em que fosse 

possível para o pesquisador, seria também para eles.  

Assim, pela manhã da segunda-feira, dia dez de julho, o pesquisador foi a casa de um 

dos idosos para ter com ele uma conversa/entrevista. Ao chegar lá, o mesmo estava a caminho 

de uma coleta de cardeiros em uma mata nas redondezas do local. Como a simultaneidade 

com a atividade dificultaria a conversa, já que haveria batidas de facão e movimentação 

constante, foi perguntado se mais tarde haveria disponibilidade. Houve confirmação. 

Horas depois, no mesmo dia, ao retornar a casa do idoso, esse se encontrava moendo 

ração juntamente ao cunhado e, gentilmente, informou sobre uma possível demora em se 

desocupar. Nessa ocasião, também, não era viável realizar a conversa concomitantemente. 

Havia muito barulho. Novamente, o pesquisador perguntou se poderia voltar mais tarde. O 

idoso assentiu. Porém, ao retornar, no começo da noite, o idoso já se encontrava dormindo.   
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Na manhã do dia seguinte, onze de julho, o pesquisador voltou ao local em que o idoso 

morava, mas ele não estava. Viajara. Assim, o pesquisador partiu para realização de uma 

entrevista com outra pessoa idosa. Aproximadamente ao meio dia, o pesquisador se dirigiu a 

casa do idoso Velame (masculino, 72 anos). Lá ele se encontrava sentado no alpendre e o 

recebeu prontamente. Como de praxe, foi reiterado sobre do que se tratava aquela conversa e 

firmado o acordo ético. A prosa se deu de maneira bastante agradável.  

Velame já morou na capital durante muitos anos, mas como ele mesmo disse: “Mas 

que eu não dou minha morada aqui por a melhor que tiver lá na capital.” Exerce, para além 

das atividades agrícolas, a marcenaria, recebendo encomendas de moradores da comunidade e 

das adjacências. Reside atualmente e é casado com a idosa Xique Xique (feminino, 68 anos), 

sendo avizinhado por dois filhos adultos com seus relativos cônjuges, um neto e duas netas - 

ambos são crianças.   

Naquele momento, Xique Xique estava ocupada, passava de um canto a outro. Porém, 

disse que a noite faria uma visita à casa de Jurema, onde o pesquisador estava hospedado, e 

conversaria. Desta forma ficou combinado.   

Ao sair da casa de Velame, o próximo ponto foi a residência de um casal de idosos a 

um ou dois quilômetros dali. De todas as idosas e idosos do local, esse casal era o que o 

pesquisador tivera menos contato. Em outras ocasiões, o pesquisador fora a tal residência 

reiterar sobre a pesquisa. Todavia, encontrou as portas fechadas. Outrora, durante a fase de 

divulgação e convite, o pesquisador estava passando pelo local para resolver outras coisas, 

viu-os no alpendre de casa, aproveitou e os fez o invite. No momento, ele consentiu com a 

cabeça e disse “tá certo” e ela “se eu tiver por aqui, meu ‘fi’. Dá certo”. 

Comumente, segundo os vizinhos, apenas o idoso se encontra na localidade. A esposa 

dele vivia mais pela capital. Na ocasião da pesquisa, ao chegar ao local, o casal estava. Porém, 

o idoso se encontrava imerso em ocupações. Assim, a conversa foi realizada com a Sra. 



82 
 

Imburana (feminino, 73 anos), que prontamente se dispôs a prosear primeiro enquanto o 

marido trabalhava. A conversa aconteceu na cozinha da casa. Ela reiterou que passava 

temporadas no Arisco e outras na Capital.   

Após o término da entrevista, o idoso continuou ocupado, indo de um canto a outro 

carregando maniva, capim e preparando comida para animais. Com isso em vistas, o 

pesquisador decidiu voltar outra hora, saindo dali para uma casa próxima uns cem metros 

onde residia Mufumbo (masculino, 69 anos). Ele estava em uma rede, em um dos cômodos 

intermediários da casa, sentado à beira da televisão. Ao lado dele, fumo e cachimbo. A 

conversa aconteceu enquanto ele se balançava na rede e com o televisor ligado. Pedi 

gentilmente para que baixasse um pouco o volume. Ele atendeu a solicitação. Mais uma vez 

foi cumprido os procedimentos éticos de praxe e o acordo firmado. Várias pessoas entravam e 

saiam da casa durante a conversa. Apesar das interrupções, de modo geral, a conversa fluiu.  

Ao término da conversa/entrevista com Mufumbo, o pesquisador retornou a casa onde 

conversara com Imburana para tentar um diálogo com o marido dela. Todavia, ele continuou 

ocupado. Não parava. O pesquisador foi informado por Imburana que ela e o esposo estariam 

ausentes da comunidade nos próximos dias. Outro contato ficou inviabilizado naquela 

temporada pelo Arisco do Sutero. 

À noite, como prometera, Xique Xique foi à casa onde o pesquisador estava 

arranchado. A conversa/entrevista aconteceu na mesa da cozinha. A casa estava cheia, mas as 

pessoas não interromperam. Transitavam pela casa sem interagir com nenhum dos dois.  Essa 

conversa também foi bastante fluida, sem suspensões e distrações.  

No dia seguinte, mais três entrevistas foram realizadas. Como o pesquisador estava 

hospedado na casa de Juazeiro (masculino, 85 anos) a primeira entrevista do dia foi com ele. 

A conversa aconteceu à mesa. Embora houvesse familiaridade e o costume de conversar, ele 
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estava tenso. O pesquisador percebeu. Desligou o gravador, perguntou se estava tudo bem, 

deu um tempo e começou novamente. Mas ele continuou tenso.  

O gravador o intimidava. O pesquisador já vira aquilo acontecer em outro momento 

com Juazeiro, em uma gravação informal em que o coparticipante também autorizara o uso do 

dispositivo. Assim, a estratégia de parar e começar em outro momento não possuía muita 

validade. Aquele já era outro momento.  

Durante a pausa, o estudioso tentou descontrair e tirar o foco do aparelho que estava 

em cima da mesa. Foi dada continuidade a entrevista. Porém, Juazeiro falou pouco e se 

limitou a responder pontualmente às perguntas provocativas. Foi uma conversa bem travada. 

Corriqueiramente, as prosas com ele eram bem fluidas.    

Logo após o término da conversa, o pesquisador comunicou aos anfitriões que sairia 

para realizar outras entrevistas e Juazeiro disse que iria junto. O pesquisador não se opôs. 

Primeiro, o pesquisador se dirigiu a casa de Quixabeira (feminino, 60 anos de idade). Ela 

estava ocupada com os afazeres domésticos. Com a chegada dele, parou as tarefas para que 

tivessem a conversa.  

Todavia, ao iniciar entrevista houve muitas interrupções. Embora tenha parado 

inicialmente, ela estava muito ocupada, havia outras pessoas na casa, todas se colocando e 

interrompendo (a filha dela, o marido e Juazeiro). Quixabeira quase não falava. Percebendo a 

situação como imprópria, gentilmente, o pesquisador informou que pararia a conversa e 

perguntou se poderia voltar em um momento mais oportuno, em que estivesse menos 

atarefada. Ela consentiu e disse ser melhor mesmo. Assim, a casa de Angicos (masculino, 72 

anos) foi o próximo destino do estudo.  

O idoso vive em união estável com Coroa de frade (feminino, 63 anos). Ela estava na 

cozinha. Foi perguntado sobre a disponibilidade de entrevistá-la logo depois da conversa com 

Angicos. Ela informou que naquele momento não poderia e, ainda, relatou estar insegura 
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sobre o que dizer quando fosse a hora. O pesquisador tentou acalmá-la, explicitando 

novamente como se daria a entrevista/conversa, perguntou se poderia voltar outra hora. Ela 

consentiu. 

Ao chegar na residência, Coroa de Frade estava em afazeres domésticos e Angicos na 

sala assistindo televisão. Prontamente, ele se levantou e cumprimentou o pesquisador e 

Juazeiro. Manteve uma breve conversa ao amigo de longas datas e cunhado (Angicos é irmão 

de Jurema). Falaram sobre a saúde de Angicos, sobre a visita que era algo raro. Em seguida, 

dirigiram-se à mesa.  

Nessa ocasião, a conversa passou a ser somente entre o pesquisador e Angicos. 

Seguiu-se o protocolo ético, as perguntas provocadoras foram sendo colocadas e a conversa 

foi fluindo. Na ocasião, Juazeiro se encontrava por perto, passou um tempo em pé observando 

a conversa. Saiu e retornou um tempo depois. Fez alguns poucos comentários paralelos e se 

manteve observando. Coroa de Frade passou diversas vezes pelo local e parou em uma delas. 

Por vezes, da cozinha emitia risadas. 

Terminado o diálogo com Angicos, o pesquisador retornou à casa de Quixabeira. Ela 

estava mais desocupada e a entrevista aconteceu. Foi uma conversa bem travada, com 

interrupções e falas de outrem. A interlocutora se limitou a responder o que lhe era 

perguntado e disse não saber alguns dos pontos. Sobre as interrupções e as falas alheias, o 

campo é vivo e nem sempre é possível conseguir situações “ideais”.  

Durante o interstício de tempo de permanência na comunidade, o pesquisador ainda 

foi à casa de Quixabeira outras duas vezes, despretensiosamente, para verificar se as 

condições haviam mudado e buscar uma outra dinâmica para a conversa. Mas, não foi 

possível. Ela sempre estava ocupada.  

No dia que se seguiu, o proponente do estudo esteve pela comunidade buscando os 

outros idosos que já haviam demonstrado interesse para realização da entrevista. Teve notícia 
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de que um casal que se prontificara a participar, e até perguntara em diversas ocasiões quando 

aconteceria a pesquisa, que os dois estavam resolvendo assuntos pessoais em outro estado e 

que iriam permanecer ausentes da comunidade por semanas, talvez meses.  

Assim, restavam apenas três idosos dos que se prontificaram anteriormente. Mais uma 

vez, o tempo do pesquisador precisou ser dividido entre a fase de campo e as pendências da 

ação psicossocial realizada na comunidade. No dia dezesseis de julho, outras três entrevistas 

puderam ser realizadas.  

A primeira delas foi com Marmeleiro (masculino, 61 anos), ele estava na casa em que 

fica quando está no Arisco do Sutero.  O idoso é casado, mora também na “rua” (no centro 

urbano) e exerce atividade agropecuária na comunidade. Na oportunidade, estava em 

companhia da esposa. A conversa foi bastante fluida e se estendeu. Além dos propostos pelas 

questões norteadoras, uma série de outros pontos foi tocada: as empreitadas coletivas na 

comunidade, filosofia da educação, reflexões sobre organização social, entre outros. 

Após sair da casa de Marmeleiro, o pesquisador se dirigiu para a casa de Coroa de 

Frade.  Foi reapresentada a proposta, como de praxe, e firmado o acordo ético. Em outras 

oportunidades, a idosa costumava conversar com o pesquisador. Naquela ocasião, porém, 

mostrou-se insegura e preocupada com o desempenho. Relatou não saber o que falar. O 

pesquisador disse que a auxiliaria e faria algumas perguntas para ajudar. A conversa teve 

início e foi fluindo. Quase todos os pontos, previamente pensados para provocar as falas, 

haviam sido tocados.  

Embora, aparentemente bem e interagindo durante a conversa, inclusive rindo, houve 

um momento em que, após falar sobre as condições de vida na cidade e no “sítio”, das 

limitações enfrentadas na localidade onde vivia e ao ser perguntada sobre o que poderia 

melhorar na comunidade, ela disse: “é... mas num tem né... sei nem o que dizer”, fez uma 

expressão de desgosto, deu uma risada e pediu para parar por ali.  
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Imediatamente, o pesquisador largou a folha em que estavam as perguntas e 

interrompeu o roteiro de questionamentos. Quis saber como ela tinha se sentido ao participar 

da pesquisa e se todos os pontos tinham sido claros. Ela sorriu e disse que a conversa foi boa, 

que não tinha entendido alguns pontos, mas que o pesquisador tinha explicado. Pediu 

desculpas, disse que não gostava de estar contando essas coisas.  

O pesquisador informou que ela não precisava se desculpar e agradeceu por ela ter se 

disponibilizado. Após a entrevista, foi reiterado qual o intuito daquela conversa, sobre a 

garantia de anonimato e que, caso fosse desejo dela, as falas poderiam não ser utilizadas. 

Coroa de Frade disse ser desnecessário.  

Como este é um processo de reflexão e construção mútua, nesse contato 

especificamente, o pesquisador reconhece uma falha que passou despercebida na ocasião. 

Embora tenha largado o roteiro de questionamentos e dito que a entrevista seria parada 

quando a interlocutora manifestou tal desejo, ao “querer saber sobre como ela tinha se sentido 

ao participar e se ela tinha entendido todos os pontos”, sem dar por conta, a entrevista estava 

sendo continuada. Afinal, aquelas eram indagações e solicitaram posicionamentos. Fica o 

aprendizado para as próximas situações de pesquisa. 

Após sair da casa de Coroa de Frade, o pesquisador se dirigiu para aquela que seria a 

última conversa. Ao chegar à casa de Jucá (masculino, 71 anos), perguntou se naquele 

momento poderia realizar a conversa que combinaram anteriormente. Ele estava ocupado na 

lida com animais. Terminou o que estava fazendo e parou para prosear. A conversa se deu ao 

lado do chiqueiro dos porcos. Foi bastante fluida. 

Esse foi um traçado, com o máximo de detalhes a respeito da inserção do pesquisador, 

sobre a experiência no campo de pesquisa. Infelizmente, nem todas as entrevistas assumiram a 

fluidez de uma conversa, de uma prosa como se pretendia. Porém, foi possível observar aquilo 

já enfatizado por Menegon (2013) e Peter Spink (2008) sobre o campo se tratar de algo 
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imprevisível. Ademais, serão realizadas as análises discursivas tomando os sentidos 

produzidos sobre Rural e, na sequência, envelhecimento, velhice, pontos fundamentais para o 

estudo com os rurais escolhidos, bem como a centralidade dos atravessamentos trabalho, 

comunidade e família nas práticas discursivas analisadas. 

 

5.1.1. Sentidos de Rural  

 

Nesse primeiro ponto os sentidos de rural produzidos pelas idosas e idosos da 

comunidade foram investigados partindo das primeiras associações manifestadas nas práticas 

discursivas. Considerando as falas, aparecem compondo o repertório linguístico: agricultura, 

alimentação, água, trabalho, saúde, sítio, campo, mato, interior, área, tudo na vida, 

desassistido, tranquilidade.  

Pesquisador: Qual o sentido de rural? (Quando o interlocutor não entendia a pergunta, 

era complementada com outras duas: O que é rural? O que vem a cabeça quando você 

escuta “rural”? As primeiras entrevistas ajudaram também a identificar esses termos) 

 

Apois é. A minha resposta é eu trabalhar na agricultura, fazer alguma coisa de cereais 

pra eu botar dentro da minha casa, pra eu... quando chegar alguém lá de fora eu ter o 

prazer de dar (...) Água... É a alimentação que a gente cultiva pra ter e água, né?... 

Água pra gente beber, pra tomar banho, pra lavar roupa, se caso precisar dar a alguém 

a gente dá. É isso. (Jurema, feminino, 70 anos). 

 

Eu acho que o rural é muito bom pa pessoa, pa aquele que é agricultor, num é não? 

(...) Apois eu pra mim, o rural, aquele que diz “eu sou rural” então é porque ele é 

agricultor. (...) Eu pra mim que é. Porque a pessoa quando vai se aposentar as pessoa 
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pregunta logo “você é agricultor?”, então agricultor já tá dizendo que é de rural. 

(Macambira, feminino, 66 anos). 

 

... É só as vez de eu trabaiar, de eu produzir alguma coisa e graças a Deus, visse? 

(Mufumbo, masculino, 69 anos). 

 

Bom, porque eu nasci e me criei nessa área né?! Na área rural. Minhas atividades 

sempre foram na área rural, prantando, limpando e colhendo, e atividades do rural 

mermo. (...) Bom, eu entendo que o rural é a pessoa que nunca teve outra atividade na 

vida, a não ser na área rural. Por exemplo, morar numa comunidade, nasceu e criou-

se. Tô com setenta e dois anos nessa comunidade. Ai, eu me considero um rural, um 

rural desassistido. Né? Porque aqui ninguém tem ajuda de nada, só de Deus e mais 

ninguém. Certo? (Angicos, masculino, 72 anos). 

 

...Na agricultura?(...) Na minha cabeça, é trabaiar na agricultura, fazer o come para 

dar aos meus filhos vivendo na agricultura, né? Até hoje a gente vive, tamo vivendo, 

mas, até hoje, no trabaio ainda. (...) No mato pra mim tem saúde. Na cidade não tem 

saúde e no mato tem saúde. (Juazeiro, masculino, 85 anos) 

 

Ah, eu sei! Aqui a gente chama um campo ou sítio. É. (...) Aqui no campo, no nosso 

setor, o que merece é um poço. Que a gente sofre por água aqui. Viu? É. Se abrisse 

um poço aqui miorava muito. Viu? (Velame, masculino, 72 anos) 

 

Meu fi, rural pra mim é o interior. (...) Meu fi, pra mim o interior, pra mim, é tudo 

na vida.  (...) Pra mim, é tudo na vida. Porque foi aonde eu construí minha família. 
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Nasci no interior... Ali na Serra da Melosa, município de Riachuelo. Né?  Pra mim, eu 

não troco o meu interior por cidade de ninguém. Eu num troco. Troco não. (Imburana, 

feminino, 73 anos) 

 

É porque a cidade é a cidade, e a zona rural é o sítio. Né? Interior. (...) De bom ou 

ruim, assim... É porque olhe, na cidade a gente não tem obrigação como a gente tem 

no interior. O interior eu acho bem melhor, porque a gente planta, a gente planta tudo 

que a gente tem vontade, se a gente plantar um pé de cebola a gente já tá ajudando o 

marido, porque aquele pé de cebola a gente já num vai comprar, planta uma tomate, 

planta um pé de mamão, planta uma pinheira, tudo. (...) É desse jeito viu? aí é por isso 

que eu acho melhor na zona rural, pra gente trabalhar, do que a pessoa ir pra cidade.  

Eu num gosto de cidade não. Eu detesto. Eu num gosto não. (Xique Xique, feminino, 

68 anos) 

 

O rural que vem na cabeça é o interior. É porque num é que nem na cidade. Né? É 

assim um sítio. Num é que nem na cidade. (...) Negócio de planta, essas coisa assim... 

Né? (Coroa de Frade, feminino, 63 anos) 

 

É... É... Rural é o seguinte... Essa maneira assim... Na minha cabeça é o caba trabaia 

na agricultura. Que é a zona rural. Porque quando o caba trabaia numa firma. Aí não 

é. Aí é diferente. Né? Agora quando o caba trabaia na zonal rural, que é aonde eu 

moro... Pega o batente... (Imbuzeiro, masculino, 85 anos). 

 



90 
 

(...) De atropelo, mas também é um lado tranquilo, o setor rural é um lugar tão 

tranquilo, de tanta tranquilidade, embora que hoje até as coisa se arrepeia que hoje a 

tranquilidade tá pouca pra todo mundo. (Marmeleiro, masculino, 61 anos) 

 

É mato. (Quixabeira, feminino, 60 anos) 

 

Como é possível observar, as colocações estão transcritas ipsi literis como foram feitas 

pelos idosos e idosas.  Prezou-se pelo respeito às formas linguísticas presentes na 

comunidade.  Um detalhe importante de se colocar, atentando para o fenômeno dos gêneros 

de linguagem (speech genres), é que para muitos a palavra rural não era bem entendida. Uma 

vez que, como foi possível constar, ela parte de leituras externas (INSS, sindicato, órgãos 

oficiais). Quando perguntados sobre o rural, muitas pessoas demonstravam desfamiliarização 

com o termo. Nota-se uma relação com o pouco contato com essas leituras externas. Assim, 

observa-se também como ela (a pessoa) se referia ao território em que vivia: mato, sítio, 

interior e tentávamos por essa via.   

Nas práticas discursivas apresentadas, além dos termos em negrito, também é possível 

ver trechos que denotam associações em forma de figuras de linguagens, lugares comuns e 

descrições. Esses extratos apareceram durante a interanimação dialógica, no tempo curto, 

entre o pesquisador, os coprodutores e coprodutoras da pesquisa. Alguns trechos possuem a 

mesma base de ideias dos termos em negrito. Por exemplo, no trecho da fala de Angicos, 

masculino, 72 anos: “aqui ninguém tem ajuda de nada” traz um lugar comum ao termo 

desassistido.  

Reiterando, a busca pelos sentidos produzidos se objeta na identificação dos 

repertórios linguísticos. Entendendo estes como construções históricas e culturais, com 

atenção fixada nos tempos de fala.  Com isso em vista, a análise discursiva aqui realizada, 
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considera esses tempos, tomando cada um dos primeiros termos que apareceram associados 

ao rural - agricultura, alimentação, água, trabalho, saúde, sítio, campo, mato, interior, 

área, tudo na vida, desassistido, tranquilidade.  Embora remetam ao pretérito, o tempo 

vivido e o tempo longo se referem a um passado que será presentificado.  

O rural foi, nas práticas discursivas, associado à agricultura. Todavia, pelo que se 

pode constar a partir das colocações dos idosos, faz referência a uma agricultura que provê 

comida, trabalho, fortalecimento de vínculos e condições de vida. O grupo familiar e os que 

se avizinham são colocados em lugar primordial. Tomando uma das falas, trata-se de uma 

agricultura que garante um cultivo “Pra eu botar dentro da minha casa, pra eu... quando 

chegar alguém lá de fora, eu ter o prazer de dar” (Jurema, feminino, 70 anos).  

Não é simplesmente uma agricultura relacionada à produção e ao retorno financeiro. 

Viés que determinou, principalmente, no momento chamado “Revolução verde”, uma leitura 

do rural como um espaço apenas de produção, tendo seu desenvolvimento totalmente atrelado 

à evolução do agrícola e aquisição dos aparatos tecnológicos advindos de uma pretensa 

modernização (Wanderley, 2012).  

Há na comunidade rural do Arisco do Sutero, segundo se pode construir a partir das 

falas, da linguagem em ação, uma continuidade com aquilo historicamente abstraído como 

modo de vida camponês. Carvalho e Costa (2012) trouxeram que no transcurso da história da 

formação social brasileira, grupos com esses traços, em suas diferentes maneiras de existir 

construíram um universo social, político, cultural e econômico que se monta, perpetua e se 

sustenta na comunhão com outros agentes da sociedade. Alicerceando peculiaridades, tanto 

em relação ao modo de produção, à vida comunitária, bem como no convívio com a natureza.  

Daí, também, o enlace com outras três associações: alimentação, saúde e trabalho. É 

exatamente desse modo de vida, dessa forma de agricultura que surge a possibilidade da 



92 
 

produção de alimentos saudáveis para manutenção do núcleo familiar, para comercializar 

excedentes nos mercados e “ter para dar a quem chegar” como colocou Jurema.  

 

Chegou, chega aqui, eu digo ói: é pra ter isso aqui é pra gente, né só pra eu não. Num 

quero esse negócio de só pra eu não, que não tem futuro não. (...) tenho prazer de dar, 

graças a Deus nunca fartou pra eu. Nunca. Eu tinha uns amigo aqui. Aí eu dava de 

cem, duzentas pinha. Ele disse “homi, pegue isso pra tu vender”. Eu digo: dou. Num 

me faz falta não. Quanto mais eu dou, mais chega nos pés. Aí pronto. Dô tranquilo. 

Viu? (Mufumbo, masculino, 69 anos). 

 

Eu vim aqui, me casei e fiquei morando e trabaiando na agricultura (...) Minha renda 

aqui é eu plantar feijão, milho, roça (...) Vendo e como e tudo. (Juazeiro, masculino, 

85 anos). 

 

O feijão e o milho que eu faço é só pro meu gasto, é... Num tem venda não. (...) Crio... 

Crio ovelha, crio porco, crio gado, mas o gado agora tá pouco (...) Da agricultura eu 

como e do aposento eu como também. É. Aí, você sabe que quando o pai de famía tem 

as coisas, os fi também tem. Num é verdade? (Jucá, masculino, 71 anos). 

 

Ainda sobre a relação entre agricultura, trabalho, saúde e alimentação, no Brasil, a 

agricultura camponesa responde pela maior parte da produção de alimentos para o mercado 

interno. Oficialmente lida como agricultura familiar, como discutido no capítulo “Rural e 

Ruralidades”, de acordo com dados do último censo agrícola (IBGE 2006), responde ainda 

pela ocupação de quase a metade da população economicamente ativa no Brasil e é a base 

econômica da esmagadora maioria dos municípios brasileiros com até vinte mil habitantes, 

sendo noventa por cento do total dessas localidades. 
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 Embora seja tomada pelos valores dominantes como produto de uma agricultura 

subalterna
15

, a agricultura camponesa (agricultura familiar
16

 para as instituições 

governamentais e para alguns teóricos) se tornou gradativamente a principal alternativa para 

que a segurança alimentar e a soberania alimentar e nutricional do país sejam alcançadas 

(Carvalho & Costa, 2012).  

Essas expressões (Soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional) dizem 

respeito ao direito comum a uma alimentação digna, de maneira a assegurar a todas as pessoas 

condições de saúde
17

. Esse conceito se pauta na atenção ao vigésimo quinto artigo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). Todavia, no Brasil, uma 

considerável parcela da população não possui esse direito garantido, dada à equação entre 

desigualdade social e precariedade de acesso à alimentação (Rocha, Lima e Almeida, 2014). 

Juazeiro foi quem fez uma associação de rural com saúde. Ao que se pode constatar 

pelas informações colhidas em campo, Juazeiro não costuma recorrer a serviços de saúde, 

nem mesmo para realização de exames preventivos. Há certa resistência quando o assunto é 

médico, hospital e consulta. Ele esteve nesse âmbito, poucas vezes ao longo de toda a vida, 

apenas quando acometido por grave mazela e conduzido por outras pessoas. Todavia, quase 

nunca é acometido por doenças.  

A saúde associada ao rural por ele (Juazeiro) refere-se a uma condição advinda de 

todo um modo de vida (alimentação, trabalho, relações) possível no território onde vive. 

Juazeiro cuida dos animais, busca frutas fresquinhas direto do pomar que cerca a casa dele 

(pinhas, graviolas, imbus, cajus), visita e cuida da plantação, debulha feijão, entra nas 

                                                           
15

 Historicamente, por se dedicar a produção de alimentos, gerando um ínfimo retorno financeiro, ao contrário de 

uma destinada às commodities, à exportação. 

16
 Como já discutido no capítulo “Rural e Ruralidades”, embora usada por alguns teóricos e a língua seja algo 

vivo, carrega historicamente consigo um viés produtivista.  

17
 Aqui entendida como condição de pleno bem estar físico, psicológico e social. 



94 
 

aventuras que surgem (durante as visitas a campo, foi visto indo extrair mel de abelhas 

silvestres com amigos), dorme todos os dias a tarde, logo após o almoço, é uma pessoa muito 

respeitada e querida na comunidade, visita e é visitado pelos amigos regularmente, tem vários 

vínculos de amizade e adora prosear com quem chega.   

Juazeiro parece não se aperrear. Não briga com o tempo. Os dois (ele e o tempo) são 

amigos há 85 anos. É uma relação, aparentemente, muito saudável e durável. Promete muitos 

anos ainda. Ao que se pode observar, acontece algo similar com a maioria dos idosos na 

comunidade. Eles vivem as peculiaridades que o território lhes tem oferecido: autonomia, 

liberdade quanto aos horários, trabalho em algo que estão habituados e gostam, alguma 

condição para proverem a si e a família, contato humano e com a natureza, respeito e muitos 

vínculos.  

Por sua vez, a comunidade do Arisco do Sutero sofre com a precariedade de acesso e 

negligência àquilo ao que reza o artigo 196 da Constituição Federal sobre saúde como direito 

de todos e uma obrigação do Estado. Uma “saúde” que deveria ser garantida mediante 

políticas sociais objetivando a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como, 

com acesso universal e igualitário às ações e serviços visando sua inteira promoção, proteção 

e recuperação (Constituição, 1988).  

Sobre esse tópico, como trouxeram Arruda, Pessoa, Soares, Carneiro e Matos (2017), 

para uma atenção a vieses como o trazido por Juazeiro, bem como, um maior alcance de 

territórios, seria necessário que os poderes públicos considerassem as populações do campo 

como detentoras de demandas entrelaçadas ao seu modo de viver característico, à relação com 

a natureza, à cultura e ao trabalho. Utilizando-se de mecanismos dialógicos, participativos e 

permanentes praticados para de fato estarem oferecendo políticas públicas de saúde em toda 

sua abrangência. 
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Assim, a associação com tudo na vida também remete a esse tempo de socialização 

em um território que dá, apesar das adversidades, as condições necessárias para todo um 

modo de vida. Algo que só conseguiram, ao longo de toda a existência, encontrar ali. Muitas 

falas apontam para isso.  

Outro ponto surgido na interação dialógica, durante as conversas/entrevistas, foi à 

associação do rural à água. Algo que expõe uma peculiaridade dos rurais coprodutores da 

pesquisa, uma relação com traços ambientais do território onde constroem sua existência: o 

contexto do semiárido nordestino brasileiro. Marcado por períodos de seca e escassez hídrica, 

ocasionada pela carência e irregularidade de chuvas somadas a outros agravos de cunho sócio 

econômico:  

         Agora, a dificuldade mais aqui pior que tem só é a água, quando chove que faz 

água enche barreiro, tudo, é uma beleza. Mas, quando num chove. Há mais 

dificuldade... (Imbuzeiro, masculino, 85) 

 

         O que eu tenho mais vontade é que tivesse água. Né? Água. Que você sabe que 

a água é vida.  Se a gente tivesse água... Que a gente tem mais água franca, assim, na 

época do inverno. Mas, na época do verão, a gente sofre por água. Viu? A gente sofre. 

Sofre um bocado. Viu? (Xique Xique, feminino, 68) 

 

As políticas públicas de combate e convivência com as secas passaram por acentuadas 

mudanças no transcorrer dos dois últimos séculos. Desde o período colonial, os povoados 

instalados dentro das regiões de clima semiárido sofrem com os efeitos provocados pelos 

longos períodos de estiagem e irregularidade de chuvas.  

Segundo Campos (2014), as secas ocasionaram profunda escassez de alimentos, 

desestabilidade social e milhares de mortes humanas desde o período dos primeiros registros 
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oficiais (o ano de 1653) até aquele, ocorrido no século XX, conhecido como o período 

hidráulico da solução. Momento caracterizado pela construção de açudes e represas, de uma 

infraestrutura hídrica, incrementando as alternativas de perpetuação das sociedades, 

particularmente aquelas habitantes das regiões próximas aos rios intermitentes na parte norte 

do Nordeste brasileiro.  

Nesse período, houve uma expressiva redução das secas, dos impactos das estiagens. 

Não sendo mais registrados desde então os mesmos índices de desastres e de mortalidade de 

outrora. Todavia, ainda prevalecia, pelas autoridades públicas, uma visão de “enfrentamento” 

da seca.  

De acordo com Da Silva (2003), apenas a partir da segunda metade do século XVIII, 

as secas na região do semiárido brasileiro passaram a ser consideradas como problema 

nacional. Na seca que acometeu a região no ano de 1877, houve uma grande mortandade e 

uma série de sofrimentos à população dessas áreas. Todavia, prevaleceram os interesses dos 

coronéis. Tendo perdido rebanhos, precisando parar o prejuízo material e enxergando a 

possibilidade de ampliar o poder político ante o estado de calamidade instalado, fizeram-no 

usando a riqueza e a influência que detinham junto às autoridades governamentais, garantindo 

para si o domínio sobre o acesso à água, um recurso de vida ou morte e usando-o como moeda 

de troca para manter o jugo sobre as populações.   

Desde então, a seca tem sido posta a serviço dos mais poderosos, transformando-se em 

um grande mote para negócios e ampliação dos laços de influência política dos grupos 

abastados
18

, caracterizando um fenômeno popularmente conhecido como a “indústria da 

seca”. Há nessa perspectiva de enfrentamento um distanciamento entre seres humanos e 

                                                           
18

 As ações dos poderes públicos na perspectiva de enfrentamento eram pontuais e desconectadas, financiando a 

construção de infraestruturas hídricas e de serviços nas terras dos coronéis ou dos mais abastados com as 

chamadas frentes de emergências (Da Silva, 2003). 
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natureza. Em um embate pautado na crença da capacidade humana em vencer e domar a 

natureza, montados em uma matriz de modernidade que coloca a ciência e o tecnicismo à 

frente (Da Silva, 2003, p. 373). 

Hoje em dia, fala-se em convivência com a seca. A atenção, embora ainda sem a 

articulação e o alcance necessários, está centrada no desenvolvimento de estratégias que 

permitam uma adaptação humana às condições climáticas (cisternas, reaproveitamento 

hídrico, técnicas agrícolas sustentáveis adaptadas) e ações que envolvam outros acessos 

(renda, educação, saúde). Todavia, “há ainda muitos desafios, como a erradicação da pobreza, 

a eliminação das desigualdades regionais, aumentos de conhecimentos na gestão das águas, 

principalmente no que diz respeito à qualidade das águas dos reservatórios” (Campos, 2014, 

p.85). 

Alguns programas sociais têm reduzido significativamente os históricos impactos 

climáticos sobre as populações rurais do semiárido. O Projeto Água Doce, do Governo 

Federal, e outros implantados por redes de grupos civis contando com parcerias 

governamentais, as cisternas P1 e P1+2, as barragens subterrâneas entre outras tecnologias 

implementadas, estão entre os programas:  

Pesquisador: O senhor bota água todo dia? 

Boto não. Porque tem a cisterna. Mas quando não tinha a cisterna, eu me ataquei à 

meia noite pra ir buscar lá em Mané Rosa. (Imbuzeiro, masculino, 85 anos) 

Esse enunciado surgiu durante a conversa/entrevista com seu Imbuzeiro sobre a rotina 

dele. A busca pelo recurso água é algo que sempre o acompanhou durante toda a vida, assim 

como a outras pessoas idosas da localidade. A quem, do mesmo modo, “nasceu e se criou” em 

um território com o clima semiárido.  
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Mané Rosa é como se chama na comunidade um braço do rio Ceará-Mirim que passa 

a uma légua e meia da comunidade (nove quilômetros). Em tempos de estiagem e seca, antes 

das cisternas e da possibilidade de acesso via programa social ou compra de carradas de água, 

quando todas as fontes (os poucos açudes públicos e limitados barreiros) da redondeza 

secavam, não só os moradores do Arisco do Sutero como de outras comunidades dos 

arredores, iam a pé, em burros ou carroças, para essa que se torna a única fonte de água 

disponível a léguas de distância.  

As pessoas precisavam sair na madrugada para pegar uma boa posição na fila. No rio, 

que também estava seco, fora cavado à pá, um buraco no leito de mais ou menos dois metros 

de profundidade em que a água verte e é tirada balde por balde por uma pessoa que entra na 

abertura. Demoram-se, em média, trinta a quarenta minutos para encher um tambor de 

duzentos litros.  

Nos últimos anos, na comunidade do Arisco do Sutero, poucos foram os momentos em 

que moradores precisaram recorrer ao rio de Mané Rosa. Atualmente, eles (os moradores) são 

assistidos pelo programa “Operação Carro Pipa” do governo Federal e graças a outro projeto, 

o “primeira água” (P1) executado pela ASA (Articulação do Semiárido Brasileiro), que lhes 

construiu uma cisterna, os moradores têm como receber e armazenar água.   

Além da escassez e irregularidade de chuvas, o semiárido nordestino expressa 

múltiplas adversidades ambientais, solos rasos e frágeis, somados a fatores sociais e 

econômicos atribulados. Nos frequentes e duradouros períodos de estiagem, característica do 

clima semiárido, as condições de insegurança alimentar são agravadas (Rocha, Lima & 

Almeida, 2014).  

Outro fenômeno, bastante observável nos últimos anos na comunidade, 

correspondentes a um período de estiagem, foi o do aumento da incidência de pragas nas 

plantações. Havia uma carência de técnicas de manejo do solo. Na localidade não se fazia 
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adubação, por exemplo. De fato, ainda, um número reduzido de moradores adotam essa 

prática. Havia um crescente uso de agrotóxicos
19

 sem qualquer tipo de orientação ou 

indicação de uso por um especialista. O controle químico mais comum às pestes agrícolas no 

território, inclusive, é um produto de baixo custo e que, na verdade, é um carrapaticida.  

Esse fato tem acarretado, além do crescente risco de contaminação e desenvolvimento 

de doenças crônicas em quem faz a aplicação do composto (normalmente, sem qualquer 

equipamento de proteção individual), no consumo de uma alimentação intoxicada. O 

carrapaticida tem um tempo de permanência na planta muito maior do que os agrotóxicos 

comuns. Ademais, seu uso vinha sendo feito de maneira crescente ano após ano. Ou seja, a 

cada novo ciclo se usava uma quantidade maior da substância tóxica. Em decorrência dos 

efeitos colaterais causados pelo uso continuado nas culturas: morte dos controladores naturais 

(os predadores) e aumento da resistência das pragas ao composto: 

 

Homi, a minha renda hoje é fraca, porque os anos... os anos vai... desde, nós vamos 

 aqui, vamos supor que já entrou foi sete anos de ano mal. Seco pode se dizer. E vou 

levando assim, como Deus quer. Aí a renda daqui é o seguinte, no ano que chove, a 

gente faz um campo aí e faz um feijãozinho que a terra aí é fraca. (...) É bom pra roça, 

pra feijão, pra milho. Mas dá uma trambeeira
20

. (Imbuzeiro, masculino, 85 anos) 

 

         E sei que as chuvas tá sendo pouca. Antigamente, a gente prantava pouco pra dar 

muito e hoje se pranta muito pra dar pouco. (...) Tem a ver com inverno. E as terras 

                                                           
19

 Houve uma freada, graças a ações do processo de intervenção psicossocial, juntamente com pessoas da 

comunidade foi conseguida assessoria técnica. Aconteceu a realização de palestras sobre o risco da utilização 

desses químicos e uma oficina de confecção de defensivos naturais e orgânicos. A base de neem, pimenta, urina 

de animais, a partir da própria praga, entre outros.  Todavia, algumas pessoas na comunidade ainda fazem uso 

desse expediente. 

20
 Trambeio, na fala da região, quer dizer parafernálias, coisas inúteis ou que atrapalham. Praga. 
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também é doente. Né? Que a pessoa “pranta”. Antigamente, ninguém num 

envenenava. Tudo que se prantava, ninguém invenenava. Hoje, se invenena. Né? Pra 

ter as coisas. Só tem se invenenar. Se num invenenar, num tem. (Jurema, feminino, 70 

anos) 

 

Essas falas expõem a vivência de um território que tem se transformado ao longo dos 

anos, todavia, não tem dado as mesmas possibilidades de acesso ao conhecimento, à 

oportunidade de reflexão sobre as próprias ações e às de outrem que podem ser nocivas à 

saúde e degradar o meio em que vivem. É algo testemunhável o uso de técnicas agrícolas 

desconectadas com o cuidado e conservação dos recursos naturais.  

 Recentemente, com a comunidade tendo se organizado e conseguido o acesso ao 

programa da “segunda água”, os representantes da ASA ministrarão um curso de dois dias na 

localidade.  As aulas serão pautadas em questões relacionadas à convivência com o semiárido, 

valores e práticas agroecológicas, economia popular e solidária bem como sobre segurança 

alimentar e nutricional, sendo a participação do curso um dos pré-requisitos para acesso às 

cisternas do programa “Segunda Água”: reservatórios capazes de comportar até cinquenta e 

dois mil litros de água destinadas para a produção de alimentos.   

O acesso à água é a condição sine qua quon
21

 para se ter condições de, como disse 

Angicos (masculino, 72 anos), “plantar, limpar e colher” na comunidade. Além da 

possibilidade de atendimento às necessidades básicas, de asseio pessoal e de cuidado a 

outrem: “para beber, pra tomar banho, pra lavar roupa, se caso precisar dar a alguém a gente 

dá” (Jurema, feminino, 70 anos). 

                                                           
21

 Sem a qual não. Essencial.  
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A disponibilidade do recurso hídrico evidencia uma série de questões históricas e 

políticas que remetem a um tempo longo, tocante a fenômenos como a “indústria da seca”, 

aos “clientelismos” e “apadrinhamentos”.   

A partir do que se pode constar, os governantes locais costumam ir à comunidade 

apenas quando orientados por interesses politiqueiros. Normalmente, nos períodos de eleição. 

Como já vem sendo colocado, existe uma série de demandas negligenciadas. O que remete a 

outra associação feita pelas pessoas idosas: a de rural com desassistido: 

 

A gente é desassistido. Quem mora no campo sabe que as assistência que a gente tem 

deixa muito a desejar. Falta muita coisa. As coisa melhores, que vem pras prefeitura, 

ficam tudo concentrada. Normalmente, na zona urbana. (...) Pra zona rural fica muito 

pouca coisa. (Angicos, masculino, 72 anos) 

 

Era que nem um poço aqui... No nosso lugar, se aparecesse um poço, que desse uma 

água que a gente tomasse. Aí a coisa era outra viu? (Velame, masculino, 72 anos) 

 

Uma que o governo num ajuda... O governo num ajuda mais hoje o povo. (...) O 

governo era pra ter uma possibilidade de ter um empréstimo pro trabalhador agrícola 

trabaiar com mais condição. (Jucá, masculino, 71 anos) 

 

Quanto a essa desassistência, Carvalho (2008) aponta que a luta por direitos no Brasil se 

traduz pelo confronto ao clientelismo e ao patrimonialismo. Aquilo que a pesquisadora 

chamou de “cultura de carência” – geradora de uma dependência que é característica no 

Brasil.  



102 
 

Segundo a autora, esse embate se pauta na oposição aos moldes neoliberais intrínsecos 

às configurações capitalistas contemporâneas. Manifestados em discursos pseudo-

humanitários trajados no favor, na autodoação, na solidariedade e compaixão a outro ser 

humano ou a grupos em situação de pobreza material. Justamente, relegados à marginalidade, 

subjugados pela incapacidade de proverem suas próprias necessidades e preencherem as 

lacunas que lhes são legadas pela negação de seus direitos sociais por esses mesmos 

“benfeitores” (Carvalho, 2008, p. 19). 

Da Silva (2003) coloca que as questões estruturais, gênese da miséria na região, têm 

sido encobertas por uma culpabilização da natureza. Entre os fatores componentes dessa 

estrutura estão a concentração de terras, de recursos e de riquezas atreladas à exploração e 

precarização do trabalhador. Também o uso arbitrário da máquina pública, bem como o 

desamparo à região sob uma lógica econômica que rejeita os modos de vida tradicionais, 

firmando-se em uma pretensa busca por dinamicidade econômica.  

Angicos, autor de uma das falas supracitadas, nascido na comunidade, diante das 

adversidades de existência na localidade, partiu do Arisco do Sutero antes dos vinte anos de 

idade buscando melhores condições de vida. Durante essas andanças, Angicos teve a 

oportunidade de conhecer várias pessoas e realidades, tendo inclusive quase trabalhado no 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Costuma ler, escutar jornais e 

frequenta regularmente o sindicato dos trabalhadores rurais no município. No fluído da 

interação dialógica surgiu a pertinência do seguinte enunciado: 

 

      Pesquisador: Como era a participação do senhor na associação e como é a sua 

participação no sindicato? 
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       Bom... No sindicato, pra mim é único órgão que eu ainda sou conhecido como 

gente. Que eu chego no meu sindicato todo mundo conversa comigo, todo mundo me 

abraça, todo mundo me quer bem e eu quero bem a todos. É como na época que eu fazia 

parte da associação também, todo mundo gostava de mim e eu gostava de todos, saí 

porque a associação faliu tudo, aí eu me afastei, pedi afastamento né?! No exercício do 

meu mandato eu pedi afastamento, que eu vi que não ia pra frente. Se um queria ajudar, 

dez, doze não queria, queria só destruir, então eu ficava com raiva disso, aí desisti. 

(Angicos, masculino, 72 anos). 

 

Angicos já foi coprotagonista de muitas lutas quando compunha a direção da então 

“Associação dos Moradores do Arisco do Sutero”. A fala que associa rural a desassistido 

parte da posição de alguém que já esteve na briga por recursos e investimentos para a 

comunidade, testemunhando esses recursos sendo direcionados para outras camadas da 

população ou mesmo desaparecendo pelo caminho. Atualmente, mostra-se desacreditado nas 

empreitadas de transformação. Embora convidado, não faz parte das ações coletivas de 

transformação na comunidade. 

Velame (masculino, 72 anos) também esteve à frente da associação. Atualmente, está 

entre as cinco pessoas idosas (das dezoito existentes na comunidade) que compõem a ação de 

retomada do associativismo na comunidade juntamente com gente de outras faixas etárias. 

Suas colocações partem de alguém que também já esteve na luta pela garantia de direitos e 

acessos para as pessoas da comunidade 

Outro ponto ainda ligado às falas que associam rural à desassistência, diz respeito à 

disponibilização de crédito rural. Por lei, o crédito rural é instituído desde a década de 

sessenta no Brasil. O decreto de Lei 4.829 de 05 de novembro de 1965 traz em seu artigo 

primeiro que: “O crédito rural, sistematizado nos termos desta Lei, será distribuído e aplicado 
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de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o 

bem-estar do povo (Lei n. 4.829, 1965, art.1).  

De acordo com Santos e Braga (2013), nos anos de 1970 a 1990, o crédito foi 

distribuído em função do tamanho dos estabelecimentos agrícolas dos solicitantes. Deste 

modo, os grandes proprietários tiveram maior acesso aos créditos e aqueles que não podiam 

oferecer as devidas garantias arcaram com restrições de acesso. Na década de noventa, com a 

criação do PRONAF (Programa Nacional da Agricultura Familiar), entendeu-se que a 

agricultura familiar carregava consigo peculiaridades e que o grupo assim lido, sob os 

critérios anteriores, estavam em zona de exclusão.  

Construções sobre o crédito rural não foram exploradas durante as entrevistas. Todavia, 

ainda hoje, é possível perceber certo estigma sobre tomar empréstimo pelas pessoas da 

comunidade. Em encontros coletivos buscando possibilidades para a escavação de um poço 

com recursos advindos dos residentes na localidade, muitas falas apontavam para a sensação 

de um risco de um empréstimo, o temor pela penhora dos poucos bens que possuíam, do 

banco vir e tomar tudo. Esse discurso era manifestado principalmente pelos mais velhos.  

Além da entrevista/prosa com Jucá, o acesso ao “crédito rural” também apareceu na 

entrevista/prosa com Marmeleiro. Uma pessoa, um rural, que construiu sua existência 

trabalhando e vivendo no campo e na cidade tem uma visão diferente do acesso ao crédito na 

atualidade. Ele que possui um estabelecimento agroindustrial, uma casa de farinha da 

comunidade (agora pouco utilizada, porém outrora bastante movimentada), teve sua renda 

incrementada por muitos anos pelas “congas” 
22

 recebidas ante a concessão do recinto. 

Marmeleiro também trabalhou no comércio por vários anos, vendendo farinha, carne e outros 

excedentes agrícolas.  

                                                           
22

 Parte da produção na qual tem direito o dono da casa de farinha, embora varie, era, normalmente, equivalente 

a dez por cento da produção. 
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Marmeleiro aprendeu, segundo relatou, todos os ofícios com o pai. Embora o genitor 

dele não fosse o cerne da conversa, na fluidez da interação, a curiosidade a respeito dos 

modos de vida, das vozes do genitor, que certamente atravessavam o coprodutor da pesquisa, 

levou a conversa para o seguinte ponto:  

 

         Pesquisador: Ele negociou com o banco? Ele pedia empréstimo?  

Pedia empréstimo. E era naquelas época tão difícil. Porque, hoje, há facilidade. Tem 

muita facilidade hoje, muitas, eu até peguei algumas, mas naquelas época os banco era 

longe era... você ia pegar algum empréstimo em Natal, em Macau, o Banco do Brasil 

não tinha em todas as cidade, era aquela dificuldade e num tinha seguro de nada. 

(Marmeleiro, masculino, 61 anos)  

 

Ficou clara então uma quebra de continuidade temporal. Há uma comparação entre 

momentos em que prevaleciam, em nível de governo, políticas de créditos diferentes das de 

hoje. Como já colocado, na época do genitor de Marmeleiro, a maioria dos agricultores estava 

em escanteio. Hoje, ao que se pode constar na comunidade, há uma fragilidade pontual de 

acesso a informações sobre créditos rurais.  

Há algum tempo, a pedido do coletivo organizado na comunidade, um representante de 

um banco Estatal veio ao Arisco do Sutero prestar informações a respeito de diversas linhas 

de créditos rurais. Várias pessoas na comunidade solicitaram e conseguiram financiamento 

para melhoria das condições de trabalho e para criação de bovinos, aves e ovinos. No 

momento da interação dialógica, foram compartilhadas com Jucá informações, pelo 

pesquisador, sobre em quais entidades poderia buscar apoio nesse sentido e sobre algumas 

linhas de créditos conhecidas.  
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Ainda sobre essa questão da associação entre rural e desassistido, há, sim, um tipo de 

assistência com a qual as pessoas idosas da comunidade sempre puderam se valer: a divina. 

Existe no grupo com o qual se realizou o estudo a presença muito forte da crença nesse 

suporte transcendental. Vários eventos ao longo da vida narrados pelas idosas e idosos são 

cruzados por esse aspecto. Esse tem sido um grande atravessamento na comunidade, dizendo 

respeito a um tempo longo de construção social mediador da produção de sentidos: 

 

Pesquisador: Quais são os principais problemas que o homem do campo enfrenta? E o 

que é que o senhor aponta como soluções? (No fluído da conversa, conversou-se a 

respeito desse contexto de desassistência). 

 

 “(...) Tô com setenta e dois anos nessa comunidade. Aí, eu me considero um rural. Um 

rural desassistido. Né? Porque aqui ninguém tem ajuda de nada. Só de Deus e mais 

ninguém. Certo?” (...) Os principais problemas que o homem do campo enfrenta, não 

adianta nem eu falar porque não vai resolver, porque depende da vontade de Deus e 

não depende da vontade dos homem. Então, se a gente tivesse inverno regulamente 

todo ano, a gente vivia sem precisar de governo, sem precisar de prefeito, sem precisar 

de ninguém. Mas infelizmente Deus quer assim, é assim que a gente veve, a gente 

não espera por nada, por assistência de homem da terra, só a vontade de Deus 

mesmo. (Angicos, masculino, 72 anos).  

 

Pesquisador: Como é a sua rotina? 

 

Pedir a Deus pra me recuperar. Né? Pra eu viver minha vida tranquilo sem 

aborrecimento, sem aperrei, sem maldade. Sabe? Eu ainda num pedi uma coisa pra 
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num ver. Aí as vez meus amigo vem aqui toda tarde, quando dá de quatro pra cinco 

hora, essa calçada dai do banheiro é cheia. Eles bebendo, os menino meus amigo. 

Sabe?... Aí eu digo: rapaz, graças a Deus o que eu peço a Deus, vem. Aí, eles diz: aí 

tem muita fé em Deus. Né? Eu digo: graças a Deus. (Mufumbo, masculino, 69 anos). 

 

Como já vem sendo exposto, há um trabalho com viés de escuta, organização coletiva e 

transformação em curso na comunidade. Também, no contexto supracitado, no contato com a 

comunidade, a postura assumida pelo pesquisador, na atividade de psicólogo social ou 

enquanto ser humano mesmo, principalmente, durante a intervenção psicossocial, tem sido a 

de provocar a intersolidariedade e a mobilização. Concatenado aquilo trazido por Ribeiro 

(2010) ao colocar o  processo de emancipação como latente às comunidades subjugadas.  

E esses homens e mulheres despossuídos, ao serem colocados em contato uns com os 

outros, começam a desenhar, embora nem sempre com caracteres nítidos, um projeto de 

revolução como alternativa para a emancipação da humanidade. No entanto para que a 

emancipação aconteça, os povos oprimidos dependem uns dos outros, ou seja, precisam 

construir a intersolidariedade (p.303). 

 

Nesse aspecto, a mobilização e engajamento à luta por transformações, em especial, 

com as pessoas mais velhas da comunidade têm encontrado obstáculos.  A forte crença em 

uma força superior que tudo rege e guia tem colocado pessoas da comunidade em um estado 

de submissão ao acaso e de aceitação sobre as próprias condições de subjugo. Algo que os 

tem feito aceitar e direcionar suas energias para esse clamor ao invés do alarido aos serviços 

públicos buscando garantia de direitos e acessos, mesmo quando convidados.   

Martin Baró (1998) ao falar de aspectos psicológicos do latino-americano, apontou a 

religiosidade como uma via encontrada pelas pessoas para convivência com realidades 
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atrozes. Porém, em certas situações acríticas, trazem um fatalismo diante das condições de 

opressão, fomentando uma compreensão cimentada da realidade explicada a partir de uma 

ordem divina e naturalizada. O que acaba por colocar as pessoas como sujeitos passivos 

diante dos infortúnios territoriais, resultantes e agravados por toda uma estrutura social, 

inclusive o acesso a um direito constitucional é lido como obra divina: 

 

(...) Só num cai de fome porque Deus num quis... (...) Graças a Deus e agora é todo 

mundo rico! Que tem o dinheirinho que o governo dá (...) E tenho graças a Deus, o 

meu pão todo dia, que eu num tinha, agradeço todo dia a meu Deus. (Macambira, 

feminino, 66 anos) 

 

Graças a Deus sou... Sou aposentada. Agradeço muito a Deus que me aposentou 

nesse lugar né? Porque eu vim trabalhar, trabalhei muito pra muita gente aqui né? 

Graças a Deus que Deus me aposentou né? Foi Deus que me aposentou. Porque 

hoje você tá vendo até difícil pra aposentar hoje tá. Pra aposentar. Hoje tem que 

chegar seus sessenta e cinco anos, setenta né? Digo, tá vendo? E eu não, graças a 

Deus, quando chegou minha idade de sessenta... De cinquenta e sete anos me 

aposentei. Graças a Deus (Imburana, feminino, 73 anos). 

 

Imburana é mulher, oficialmente tomada como uma trabalhadora da agricultura 

familiar. Aposentou-se aos cinquenta e sete anos de idade, quando deveria ter se aposentado 

aos cinquenta e cinco (INSS, 2018).  

As idosas e idosos da comunidade expressam em suas falas bastante religiosidade. A 

maioria é de religião católica. Há continuidade em relação ao que citou Martin Baró. Todavia, 
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há também rupturas. Para alguns, na localidade, a religiosidade serviu como uma força motriz 

para a busca de melhoria nas condições: 

 

         (...) Aí fui trabaiando, fui levando a vida e até que peguei um ano que Deus me 

ajudou, só num lembro que ano foi, parece que foi na entrada de... No começo do real. 

Parece. se eu não tô enganado. (...) E eu achava que eu, eu digo, vô trabaiá, vou fazer 

uma cisterna, mas fiz, graças a Deus. Deus me ajudou e eu fiz a cisterna.  (Imbuzeiro, 

85 anos) 

 

A respeito desse tópico (religião e religiosidade), entre o grupo social coprodutor da 

pesquisa apenas uma pessoa é evangélica. Na comunidade, há uma igreja evangélica. A 

maioria dos outros participantes se declarou católico, assistem missas pela televisão e as 

frequentam, esporadicamente, quando um devoto de uma comunidade vizinha passa em sua 

caminhoneta buscando as pessoas já que na comunidade não existe igreja católica. Todavia, a 

religiosidade é algo marcante nas falas: “Deus”, “Jesus”, “Graças a Deus”, “Foi Deus”, “Jesus 

é quem sabe” são expressões bastante recorrentes durante as conversas e denotam essa ligação 

profunda com algo que os transcende.  

Ainda sobre o rural desassistido, há no Arisco do Sutero uma continuidade com aquilo 

expresso pelos dados do IBGE (2010) que o Nordeste Brasileiro é onde se verificam os 

maiores índices de analfabetismo do país. Atingindo, principalmente, as populações residentes 

nas áreas rurais, idosas, de cor negra e parda e do sexo feminino. Entre as treze pessoas 

entrevistadas cinco são alfabetizadas. Desses, duas mulheres e três homens, tendo dois 

prosseguido até os primeiros anos do ginásio, ambos homens.   

A educação foi e é um outro direito básico negado para as pessoas entrevistadas desde a 

juventude. Embora a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 
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Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e a própria Política Nacional do Idoso (PNI) rezem 

sobre a garantia de educação para esse grupo social, na comunidade segue um elevado 

número de pessoas idosas que continuam sem alfabetização ou acesso a qualquer tipo de 

educação escolar fornecida pelo Estado. Peres (2011), ao analisar a velhice e o analfabetismo, 

apontou a inexistência de políticas públicas efetivas de educação com esse foco:  

       A falta de indignação pública (e política) diante da exclusão social que atinge os 

idosos é legitimada pela dissociação estrutural e histórica entre velhice e educação, que 

foi exacerbada pelo sistema capitalista. O velho não é visto pela sociedade como sujeito 

passível de ser respeitado (e exercer) o seu direito à educação, mesmo sendo este 

garantido pela nossa Carta Magna, a Constituição de 1988. (p.655)  

 

Recentemente, no ano de 2017, uma professora do município, em uma empreitada 

coletiva com outro parceiro, passou a dar aulas voluntariamente e de forma gratuita na 

comunidade. Idosos e adultos passaram a ser alfabetizados. As aulas ocorreram em um grupo 

escolar desativado da prefeitura municipal e sediado na localidade. Ao ser contatado, o 

governo municipal forneceu carteiras escolares. Nada mais. 

Já contando com a participação de 12 pessoas, algumas idosas, e o número crescia 

semana a semana, infelizmente, a ação levada a cabo pela professora encerrou pouco mais de 

dois meses após o início. A professora veio a entrar em morbidade grave, passando a lutar 

contra um câncer durante todo o ano de 2017. Vindo a falecer em janeiro do corrente ano em 

decorrência do agravamento da doença.  

Quando descobriu a enfermidade, passou a atividade para duas primas. Todavia, as 

pessoas do Arisco do Sutero se evadiram. Agora, elas prestam o mesmo tipo de educação 

solidária em uma comunidade vizinha, onde proporcionam o acesso a momentos de produção 

de conhecimentos, alfabetização e letramento a pessoas idosas, jovens e adultos.  

 Ainda, entre as associações com rural que apareceram nas práticas discursivas das 

pessoas idosas estão sítio, mato, campo e interior: 
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     Meu negócio era a agricultura, trabalhar no campo, rapá mandioca, era plantar, era 

apanhar feijão, é assim. (Jurema, feminino, 70 anos) 

 

       Aqui eu chamo sítio. (...) É um terreno assim sem ser fazenda, porque tem a 

fazenda que é grande e aqui é só três, sete hectares, ai é um sitiozinho né? De fruta e de 

minhas planta. (Mufumbo, masculino, 69) 

 

Estas associações remetem aquilo trazido por Wanderley e Favareto (2013) em que o 

campo é tomado como a unidade elementar do rural, composto por lugares abertos, pouco 

habitados, em que as grandes fazendas e as comunidades rurais são dois tipos distintos de 

composições sociais originados pela presença humana em contato com a natureza, remetendo 

a um tempo longo de utilização desses repertórios: 

     Tratam-se de pequenas comunidades de vizinhos, reconhecidas sob denominações 

distintas, conforme as regiões: “bairros rurais”, em São Paulo, “colônias”, no Rio 

Grande do Sul, “sítios”, no Nordeste (Wanderley e Favareto, 2013, p.426). 

 

Nas falas em que o rural é colocado como lugar, tomado por suas características espaço-

territoriais, a associação de rural com interior¸ ao que se pode constar, trouxe apontamentos 

de uma relação direta com o urbano. Também é ouvido o clássico termo: zona rural. Tomando 

as interações dialógicas, quando interior apareceu nos enunciados, cidade também esteve 

presente justamente representando esse contraponto:  

   

É porque a cidade é a cidade. E a zona rural é o sítio. Né? Interior. É porque, olhe!... 

Na cidade, a gente não tem obrigação como a gente tem no interior. (Xique Xique, 68 

anos). 
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Interior. É porque num é que nem na cidade. Né? É assim um sítio. Num é que nem 

na cidade. (Coroa de Frade, feminino, 63 anos).  

 

Na relação entre rural e cidade (urbano) colocada, é verificada uma oposição entre 

essas duas instâncias. Porém, ao contrário dos clássicos discursos que dualizam esses dois 

entes, pondo o primeiro como um lugar de atraso, de falta, de escassez (Carneiro, 2008), nas 

falas ouvidas essa lógica é marcada por um enaltecimento do rural devido à possibilidade de 

desempenho da agricultura, da pecuária, de um modo de vida ao gosto das idosas e idosos da 

comunidade. Tanto que em muitas falas essa preferência pela vida no interior é manifestada 

e, em algumas, o “desprezo” pela vida na cidade também: 

 

          Meu fi, pra mim o interior, pra mim, é tudo na vida.  (...) Pra mim, eu não troco 

o meu interior por cidade de ninguém. Eu num troco. Troco não. (Imburana, 

feminino, 73 anos) 

 

         Deus me livre! Deus me livre de cidade. Cidade pa eu ir lá e voltar. (...) Posso 

morar, que a pessoa não pode dizer: nem pão não comerei, nem dessa água beberei. 

Né?! Mas tenho vontade não... De morar na rua não. (...) Aqui a gente pode criar um 

bichinho, pode prantar um feijão, pode prantar um milho, pode prantar uma macaxeira 

e lá na cidade ninguém pranta nada. Tudo é comprado.  (Jurema, feminino, 70 anos) 

         (...) Na cidade a gente não tem obrigação
23

 como a gente tem no interior, o 

interior eu acho bem melhor, porque a gente planta, a gente planta tudo que a gente 

                                                           
23

 Trabalho, tarefas, atividades. 
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tem vontade... (...) Eu num gosto de cidade não. Eu detesto. Eu num gosto não. (Xique 

Xique, feminino, 68 anos) 

 

Ainda dentro dessa linha espaço territorial, apareceu uma referência que remete a uma 

leitura setorial de rural. A associação de rural com área e mato.  Como também frisou 

Delgado et al (2013), no Brasil, predominou um olhar ao longo da história sobre o rural que o 

coloca como tudo aquilo que está fora do perímetro urbanizado das cidades e estritamente 

ligado à produção agropecuária. A associação com mato também vem nesse bojo, no tocante 

àquelas áreas ainda sem uma gama de edificações específicas, onde há a predominância de 

florestas, de vegetação, do mato.  Angicos (masculino, 72 anos) coloca: “Na área rural. 

Minhas atividades sempre foram na área rural, prantando, limpando e colhendo, e atividades 

do rural mermo”. Dando a entender justamente essa continuidade com o tempo longo.  

Todavia, ao continuar sua fala, é possível compreender que ele está se referindo a algo 

permeado por toda uma dinâmica de poderes. De um lugar onde moram, nascem e crescem 

pessoas. Há uma vida em comunidade que poderia ser diferente caso houvesse uma 

assistência de quem detêm o poder para isso.  Corroborando com Viegas (2002), muito mais 

do que um setor, uma área, um segmento, o rural é um território. Quanto a associação com 

mato, também é possível estabelecer outra continuidade. Àquela que aponta para uma das 

nuances da vida camponesa: o contato com a natureza (Abramovay, 2000; Wanderley & 

Favareto, 2013). 

Outro repertório que também figurou entre as primeiras associações foi: 

Tranquilidade. Ao que se pode observar, referências a essa ideia, no sentido de segurança, 

estiveram principalmente nas falas de rurais que também residem ou já moraram na cidade em 

algum momento da vida. Todavia, na dinamicidade do tempo curto, essas falas apresentam 
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contradições. Em um primeiro momento, se afirma que o rural é um espaço tranquilo. A 

interanimação dialógica continua e, em seguida, os interlocutores colocam ressalvas: 

 

(...) O meio rural era um meio tão tranquilo, você morava na comunidade rural, você 

morava tranquilo, você nem imaginava em... Em mal elemento, pessoas mal. Hoje, tá 

todo mundo nervoso, essa violência não tá só na zona urbana não. Saiu de brejeiro... 

Pra zona rural, o pessoal da zona rural num tá mais tranquilo não, já foi.  

(Marmeleiro, masculino, 61 anos) 

 

 (...) Na cidade é, agora mesmo é muita violência e a gente aqui é mais tranquilo, é já 

num é nem mais tranquilo como era, que agora a gente dorme, mas é tudo nervoso, 

vendo a hora a qualquer momento a pessoa ser atacada, devido a bandidagem que é 

grande, viu? (Xique Xique, feminino, 68 anos) 

 

          É que aqui é mais tranquilo. Né? Mais tranquilo de que na cidade. (...) Hoje, 

só é ruim divido essas coisas que acontece, viu? No tempo véi num tinha, a gente 

passava necessidade, mas a gente podia dormir debaixo de um pé de Quixabeira, de 

um cajueiro. Num tinha quem bulisse com a gente. Mas hoje é o cara trancado e o 

caba arrombando as porta. De primeiro, a gente sofria, mas não tinha essas coisas que 

tem hoje. Viu? É. (...) O cara dorme bem trancado e vai dormir assombrado. Viu? (...) 

Eu mesmo sou um que quando vou dormir... Tem noite que eu vou pensando que o 

caba chegar e arrombar minhas porta, viu? É. (Velame, masculino, 72 anos) 

Velame já sofreu um assalto enquanto morava em outra localidade. Xique Xique, 

casada com ele, testemunhou os acontecimentos. Na verdade, o assalto começou no Arisco do 
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Sutero e foi ao encontro dele. Tratava-se do dinheiro de um sobrinho que estava guardando. O 

sobrinho foi abordado em casa, na residência em que Velame mora atualmente no Arisco do 

Sutero. Os criminosos ao perceberem que o dinheiro não estava com ele, amarraram-no e o 

levaram até a casa do tio para pegar o montante. Foram momentos de muito terror. Houve 

inclusive disparos de arma de fogo, para intimidá-lo. 

Há, aproximadamente, três anos houve uma onda de delitos dessa natureza na 

localidade e adjacências, cessando com a prisão de um dos suspeitos. Foi uma onda em 

muitos anos na comunidade, em que nunca houvera registros de crimes dessa natureza. 

  Atualmente, a cidade de João Câmara é marcada por alguns roubos e se tornou alvo 

de crimes violentos motivados, principalmente, por questões ligadas ao tráfico de drogas. 

Recentemente, em um dos bairros mais perigosos da comunidade, houve uma chacina em que 

seis pessoas foram executadas. Toda semana há notícia de alguém assassinado sob os mesmos 

modus operandi.  Os jornais e programas sensacionalistas tem feito a parte deles na difusão e 

ampliação da sensação de medo entre as pessoas.  

Alguns idosos colocaram o território onde vivem como um lugar de calma e 

tranquilidade por outras razões: “aqui é calmo e lá na cidade é uma zuada que ninguém pode 

nem sossegar, nem de dia, nem de noite. Uma zuada que parece, Deus me defenda!” 

(Macambira, feminino, 66 anos). Coroa de Frade (feminino, 63 anos) também colocou: “É. Eu 

acho melhor assim por causo que é mais calmo né? Num tem agitação que nem...”. 

Essas foram as primeiras associações com rural que apareceram nas falas das pessoas 

idosas da comunidade. Adiante, os sentidos produzidos sobre envelhecimento. 
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5.1.2. Sentidos de envelhecimento  

           

Sobre os sentidos de envelhecimento produzidos pelas e pelos rurais durante as 

conversas na comunidade do Arisco do Sutero, entre as primeiras associações estiveram: ser 

velho, idade, trabalhar menos, viver muito, experiência, tranquilidade.  

 

Pesquisador: O que é envelhecer? 

 

É a pessoa ser velho. (Jurema, feminino, 70 anos). 

 

É, só pela idade né? (Mufumbo, masculino, 69 anos). 

 

O envelhecimento é a gente passar aquele tempo daquela idade. Né? Que passou de 

novo pra velho, aí é idosa.  (Xique Xique, feminino, 68 anos).  

 

É... é... é... que eu estou envocado
24

. É que eu trabalho, eu tô trabaiando pouco agora 

né?! Num é como de primeiro. Nera?! Tô vivendo como Deus quer. (...) É. Trabaiar 

menos. (Juazeiro, masculino, 85 anos). 

 

Experiência... É... Experiência e tranquilidade. (Marmeleiro, masculino, 61 anos). 

 

É, pode ser a pessoa vai trabaia, vai lutando pela vida, vai lutando pela vida e a palavra 

de envelhecer vem se explicar que o caba viveu muito (...) É! Viveu muito. (Jucá, 

masculino, 71 anos) 

                                                           
24

 Abismado, desconfiado, arretado, preocupado.  
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A respeito da associação entre envelhecimento e ser velho: o envelhecimento aparece 

aqui como um estágio em que se tem início um processo. Sendo a marca de uma etapa da vida 

em que já se é velho e a partir de onde se fica ainda mais velho. Jurema (feminino, 70) fez 

essa associação e, logo em seguida, coloca uma imagem futura dela, dali a alguns anos. 

Denotando uma processualidade iniciada do ser velho em diante.   

Durante a dinâmica da conversa/entrevista, o pesquisador perguntou se ela (Jurema) se 

via enquanto uma pessoa que envelhece. A coprodutora da pesquisa completou: “Vejo. Me 

vejo sim. Uma pessoa velhinha. Já pensou eu ficar com uma bengalinha?! Andando...”. 

(risos).  

Ao mesmo tempo em que, na interação dialógica, foi possível observar a imagem 

como um objetivo. Essa mesma projeção coloca o avançar do processo, o envelhecimento, 

como marcado por uma série de decadências físicas. Segundo Doll (2012), as transformações 

fisiológicas levam o organismo a menores reservas das capacidades físicas e maiores 

dispêndios de “energia” quando em novas situações ou a desafios que exigem adaptação. 

Aspectos ambientais, estilo de vida, trabalho, prevenção e alimentação também influenciam 

significativamente o envelhecimento. Ocorrem transformações irreversíveis, mas nem todas 

são assim. 

Vale salientar que no construcionismo, não se nega a existência de um limite para o 

tempo de vida humana, bem como, a ocorrência de transformações físicas ocorridas ao longo 

da existência dos seres humanos. Todavia, esse “fato” é construído, implicado e vivido por 

seres humanos, por sua vez, também edificados de acordo com regras e normas, com o 

cosmos coletivo, com o arcabouço cultural do grupo ao qual estão inseridos.    

Sobre a associação entre envelhecimento com idade, há, ao que se pode constar, uma 

permanência com padrões que definem o cruzamento de uma linha de anos vividos para se 
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estar em envelhecimento. Foi colocado por boa parte das coprodutoras e coprodutores que as 

pessoas se tornam idosas a partir dos sessenta anos de idade. Uma continuidade com os 

discursos institucionalizados de tempo longo, presentes na maioria dos países 

industrializados. Entretanto, Xique Xique (feminino, 68 anos) colocou uma ruptura com esses 

discursos padronizantes: “Acho que passou dos quarenta já é idosa”.  

Outras falas associam o envelhecimento a um processo que se inicia ainda na infância 

e que “retorna” a ela. Macambira (feminino, 66 anos coloca): “Envelhecer eu acho que é 

porque a pessoa é pequeno, ai de pequeno tem que ficar véio, tem que ficar um veinho bem 

véio assim... morrer, vai virar criança de novo (risos). Eu acho que é assim”. Macambira ainda 

completa: “É, porque num vai ficar em cima de uma cama?! Com o povo cuidano dele como 

quando ele era pequenininho.”  

Embora, a infantilização seja algo bastante recorrente em nossa sociedade e, como 

colocou com Gusmão (2001), está ligada à pessoa idosa não se comportar de maneira 

esperada
25

 , ao juízo do pesquisador, o posicionamento de macambira é uma colocação ligada 

ao cuidado à pessoa idosa em estágio avançado no processo de envelhecimento.  

Ao contrário de um menosprezo e de um incômodo por qualquer desordem ao cosmos 

social, é uma fala que denota zelo. Xique Xique (feminino, 68 anos) expressa linha de ideia 

similar ao dizer: “Uma pessoa idosa... Ela merece muito respeito. A gente tem que tratar as 

pessoa idosa, como se trata uma criança, porque... Porque é pra ser assim mesmo”.  

A coprodutora da pesquisa continua: “Porque tem muita gente... Que uma pessoa idosa 

eles discrimina. Diz assim: Ah, aquela mulher véa! Ou: Aquele homi véi ! Mas, não é assim. 

A gente tem que respeitar. Porque a gente é novo. E feliz do que fica velho. Né?” Esse 
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 Representando um problema social e uma ameaça à ordem instituída. 
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posicionamento denota que, diante da série de adversidades enfrentadas, viver muitos anos é 

algo digno de admiração e estima.  

Macambira e Xique Xique são idosas bastante ativas e autônomas, algo comum na 

comunidade entre essa camada etária da população local. As únicas possíveis exceções são as 

pessoas idosas que não puderam participar da pesquisa e se posicionar a respeito. Há, sim, 

uma única pessoa idosa que sabidamente se encontrava enferma. Mas, recebendo os cuidados 

da família. Ao que se pode observar a partir das visitas a campo e reforçar com as interações, 

não foi constatado nenhuma idosa ou idoso em um lugar de inatividade ou isolamento.  

  Esse ponto, liga-se à uma outra associação feita com envelhecimento: trabalhar 

menos. Mais uma vez, o trabalho ocupa um lugar central na vida nas produções discursivas 

dos coprodutores da pesquisa. Como já colocado, as pessoas idosas continuam ativas, 

realizando atividades ligadas à agricultura, à pecuária, ao contato com a natureza, ao cuidado 

da casa e da família. Todavia, essa diminuição tem a ver com a intensidade e maneira com 

que desempenham. Para eles, diferentes de outrora.   

 Imbuzeiro (masculino) aos oitenta e cinco anos costuma limpar, plantar e colher três 

mil covas de terra (um hectare). Mesmo com uma limitação em uma das pernas. Algo imposto 

não pelo processo de envelhecimento, mas por um acidente há poucos anos com um animal de 

tração. Ele (Imbuzeiro) e outros idosos relatam diminuições principalmente nas capacidades 

físicas advindas do processo de envelhecimento. Falam de uma menor resistência (cansam-se 

mais rápido) e da diminuição da força. Alguns contam estarem tendo mais dificuldades com a 

memória de médio e curto prazo.   

 Baltes e Smith (2006) apontam que eleger, aperfeiçoar e compensar novas estratégias 

tem sido visto como a forma pela qual as pessoas idosas têm conseguido ser mais ativas e 

adquirido mais bem estar. Elas têm administrado essa “escassez” das reservas físicas, tosando 

quantidade e valorizando aspectos qualitativos.  
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Na velhice, a arte de viver consiste numa busca criativa de novos e menores territórios 

do que aqueles que se administrou no passado. O mesmo vale para as culturas. 

Culturas que oferecem aos idosos novas formas de seleção, otimização e compensação 

são as que mais os ajudam a maximizar os ganhos da velhice. (Baltes & Smith, 2006, 

p.25).  

 

Envelhecimento entre os coprodutores do estudo foi associado ainda a viver muito. 

Na comunidade, há histórico de pessoas que atingem idades bastante elevadas. No ano de 

2012, faleceu uma mulher da comunidade que estava com cento e cinco anos de idade. A 

idosa era bastante respeitada por todos. Ao longo da vida, exerceu uma gama de atividades, 

era conhecedora de diversos processos de produção artesanal, teve vários cônjuges e criou 

muitas filhas e filhos. Tendo adoecido subitamente e morrido algum tempo depois. Porém, até 

tal momento, levava uma vida extremamente ativa (dando conta das atividades domésticas, 

artesanais e agrícolas). 

Tomando os últimos cinco anos, viveram na comunidade, quatro pessoas octogenárias. 

Atualmente duas são encontradas. Em meados 2014, aos oitenta e seis anos, uma mulher 

idosa que também viveu de modo bastante ativo, sendo igualmente respeitada e integrada aos 

ritos da comunidade, teve um mal cardíaco súbito e veio a falecer.  

Em outubro do ano de 2017, outra pessoa, com oitenta e dois anos, veio a falecer. 

Vivera tendo algum contato regular com a comunidade até os últimos dois anos de vida. Logo 

após mudar para o centro urbano continuou trabalhando e indo ao Arisco do Sutero, mesmo 

aposentado. A morte se deu em decorrência de complicações renais. Quadro clínico 

manifestado alguns anos após se mudar para a cidade com a esposa. Momento em que 

assumia, entre outras mudanças, um modo de vida menos ativo (deixou os trabalhos na 

agricultura e em contato com a natureza) e com mais isolamento. Passou a ir poucas vezes à 

comunidade.  
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Por fim, apareceram como primeiras associações para envelhecimento experiência e 

tranquilidade. Paula (2016) coloca que classicamente em decorrência da experiência advinda 

com o enfrentamento das adversidades a sabedoria sempre esteve associada à velhice. 

Inclusive no oriente, o nome Lao Tsé, do grande filósofo chinês se traduz para “velho sábio”. 

O autor trata da impossibilidade de sabedoria em tempos de capitalismo para os idosos, 

apontando uma série de desembocaduras que inviabilizam uma vida serena na atualidade.  

Marmeleiro (masculino, 61 anos) foi quem trouxe em seus repertórios essas duas 

associações. A afirmação que se segue pode soar especulativa, mas, possivelmente estava 

fazendo referência ao modelo de velhice que possui na família: o falecido pai dele. Como 

trouxe (Spink, 2013) somos um conjunto de vozes que nos atravessam (do tempo de 

socialização e do tempo longo) e se presentificam no momento da interação.   

O pai de Marmeleiro faleceu com quase noventa anos de idade, de um mal cardíaco 

súbito. Era uma pessoa bastante ativa, respeitada e muito conhecedora das dinâmicas de uma 

vida de trabalho, família, contato com a natureza, saberes populares bem como religiosos. Ele 

era um tipo de curandeiro na região, uma referência nos momentos de angústia daqueles que 

viviam sem assistência alguma do Estado. Muitas pessoas o procuravam para uma reza, 

indicação de uma erva e palavras acalentadoras.  

O pesquisador teve a oportunidade de conhecê-lo antes de seu falecimento há alguns 

anos, também de recolher informações sobre esse quando em visitas a campo. Durante a 

conversa com Marmeleiro, ele citou bastante os “saltos” devido a experiência adquirida que o 

pai dava. Por exemplo, sendo um pequeno agricultor se deslocava a outros municípios para 

conseguir empréstimo para financiar a produção.  

O pai dele era bastante sereno e tranquilo. Uma pessoa que alcançara a paz que 

expressava pela experiência acumulada ao longo dos anos e a distribuía. Sendo muito 

admirado e respeitado por todos nas adjacências. Assim como o filho.   
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Além desses repertórios apresentados e discutidos, algumas falas usam figuras e 

lugares comuns as práticas discursivas já apresentadas para associar o envelhecimento a um 

processo que dura toda a vida. Também para uma etapa penúltima antes da morte. No 

próximo tópico, serão apresentados os sentidos produzidos sobre velhice, sobre ser idosa ou 

ser idoso.  

 

5.1.3. Sentidos de velhice (ser idosa ou idoso) 

 

Compreendendo a importância deste atravessamento na vida dos coprodutores da 

pesquisa, investigou-se quais os sentidos de ser idoso ou idosa. Entre as primeiras associações 

apareceram: velho, sofrimento, martírio, prazer, idade, criança, trabalhar pouco. 

 

Pesquisador: O que é ser idoso ou idosa? 

 

É um véi que nem eu. (...) É. O caba fica véi, aí meu nome é idoso, porque é véi. 

(Mufumbo, masculino, 69 anos).  

 

Ser idoso é o camarada ter aquele prazer na vida porque viveu aquele tempo, porque 

tem deles que com cinquenta, sessenta anos morre né? E outro deles que o camarada 

chegou aos oitenta passou pra noventa, chega até cem, é uma beleza. (Imbuzeiro, 

masculino, 85 anos) 

 

Meu filho, uma pessoa idosa, pra mim, de muito sofrimento, é sofrimento. 

(Imburana, feminino, casada) 
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Bom, pra mim é uma pessoa que já chegou aos sessenta anos em diante, eu considero 

uma pessoa idosa. (...) Quando cai na idade de sessenta anos em diante (Angicos, 

masculino, 72 anos). 

 

Ser idoso porque eu fui menina pequenininha e hoje em dia tô da minha idade que tô e 

tô viva, porque num é todo mundo da minha idade que tá vivo não, tem muitos da 

minha idade que já tem morrido (Macambira, feminino, 66 anos). 

 

Para mim? Uma pessoa idosa é como se diz... É como uma criança. Trabalho pouco. 

Não trabalho como eu trabalhava né?! Mas, trabalho ainda... como agricultor 

(Juazeiro, masculino, 85 anos). 

 

É... Um pouquinho de martírio... Sabe? A pessoa idosa num tem saúde não. 

(Marmeleiro, masculino, 61 anos) 

 

A velhice não é algo concebido e vivido da mesma forma em todas as sociedades 

humanas. Santos (2010) semantiza que a velhice é um estado que distingue a condição do ser 

humano idoso, diferente do envelhecimento que se trata de um processo. Uma gama de 

estudos realizados em diversas sociedades de matriz não ocidental retrata variedade de 

construções tanto do envelhecimento, quanto da velhice (Schneider & Irigaray, 2008).  

A primeira associação, com velho, refere-se ao tempo vivido da socialização. 

Mufumbo (masculino, 69 anos), ao afirmar “meu nome é idoso”, está aludindo a uma maneira 

como ele é lido, catalogado por referências externas, principalmente as oficiais. Imbuzeiro se 

lê como uma pessoa velha. Não como um idoso.   



124 
 

Esse ponto remete também a um tempo longo de construção e uso desses conteúdos 

linguísticos, bem como a um embate entre essas formas cotidianas e os termos inseridos por 

usos oficiais. É uma negociação entre esses dois gêneros de fala (o coloquial e o formal) que 

se presentificam no momento da interanimação dialógica.  

Assim como quando o convite era sobre a produção de sentidos de rural, em alguns 

momentos as pessoas com que se manteve a conversa/entrevista fizeram referência a leituras 

externas, em momentos de interação com entidades específicas: INSS, sindicato, governos. O 

termo rural, assim como as palavras idosa e idoso trouxeram consigo esse arcabouço de 

“leitura externa”. Outras palavras que se referiam ao rural e estavam no uso cotidiano entre as 

pessoas idosas eram: mato, sítio, campo, interior. Elas apareceram entre as primeiras 

associações com rural, também quando os idosos produziam sentido e se posicionavam em 

outras falas.  

Ao se perguntar “o que é ser idoso?”, embora os repertórios linguísticos sejam 

diferentes (o do pesquisador e o das pessoas com que se teve a conversa/entrevista) o intuito 

foi o de abarcar os sentidos de algo que, no presente estudo, nos repertórios escolhidos para 

conduzi-lo, pelo pesquisador, é lido como também equivalente à velhice.  

Observou-se essa tensão, com vieses institucionalizados desses termos, digamos 

assim, tanto para “idoso”, “idosa”, quanto para “rural”, principalmente, entre aquelas pessoas 

que não costumam sair da comunidade, que não costumam ter esse contato com entidades 

que, para fins estatísticos, costumam “catalogá-los” como idosos. Ou seja, pessoas que em seu 

tempo de socialização pouco tiveram a oportunidade de experimentação desses outros gêneros 

discursivos.  

Entre os coprodutores, velho foi colocado como aquela pessoa que viveu muito. É um 

lugar desejado. Em todas as falas aquelas e aqueles entrevistados se percebem como velhos. 

Não colocam isso no enunciado provocado pela pergunta: “o que é ser idosa ou idoso?” Mas, 



125 
 

em outros momentos enquanto produziam sentidos e se posicionavam durante a conversa, 

colocaram esse repertório para falar de si no momento da vida atual ou daqui há mais alguns 

anos. Usam as expressões: “velhinha (o)”, “bem velha (o)”, “mais velha (o)” para falar desse 

futuro.  

Outra associação surge atrelando velhice a idade. O uso desse repertório diz respeito 

ao cruzamento de uma linha etária a partir do qual a pessoa tornar-se-ia idosa. Outras 

produções discursivas trouxeram os sessenta anos como essa fronteira.  Em consonância com 

os padrões oficiais versados em uma série de artifícios (Estatuto do Idoso, Política do Idoso, 

Constituição Federal, entre outros). 

Embora, tenha-se construído em nossa sociedade, oficialmente, o início da fase em 

que a pessoa é lida como idosa aos sessenta anos e para fins desta pesquisa foi o que se 

tomou, houve posicionamentos que romperam com esse constructo social. Para Xique Xique 

(feminino, 68 anos) essa fase começa ao passar dos quarenta.  

Angicos (masculino, 72 anos), embora também tenha trazido em sua fala, 

inicialmente, o padrão oficial, ao pôr a velhice como uma fase de perdas e, para ele, marcada 

pela falta de saúde, colocou que “hoje, quando o caba passa dos cinquenta anos, tá todo 

derrengado. Todo torado, todo arrebentado”. Doll (2012) expõe que, na velhice, a maior 

vulnerabilidade às doenças decorre do estresse advindo pelas modificações físicas que levam 

o corpo a ter menos reservas e maiores dispêndios para se adaptarem a novas situações ou a 

desafios, especialmente, os de maior amplitude.   

Apesar desse apontamento, as produções discursivas analisadas também vetorizam 

para a compreensão de que a velhice é algo inerente a cada pessoa, não é algo determinístico, 

e depende de um contexto de vida. Foi visto o posicionamento de que a falta de saúde na 

velhice vem de uma conta que se acumula na juventude e depois se paga quando se é idoso:  
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A pessoa idosa num tem saúde não... Vareia... Nada é igual... Nenhum ser humano 

veio pra ser igual. É tudo desigual. Mas, sempre a velhice, ela vem acompanhada de 

pobrema.  É a acumulação da mocidade, alguns pobrema de saúde o caba acumulando 

na mocidade, na mocidade, tá forte, tá resistente... “não, isso aqui é banal”, pronto, 

acumulou. Aí, vem pagar na idade, pronto, é isso que tô sentindo hoje. (Marmeleiro, 

masculino, 61 anos) 

 

No tempo curto da interação dialógica, no processo de construção de posicionamento, 

da contradição, da escolha de repertórios, montado no exercício de dar sentido ao que é ser 

idoso, Marmeleiro vai se colocando e refletindo sobre suas próprias colocações: “A pessoa 

idosa não tem saúde”. Depois, “vareia”, “é tudo desigual”. Na sequência, “Mas, sempre a 

velhice vem acompanhada de pobrema”. E fala a origem daquelas considerações derradeiras: 

ele mesmo. Ou seja, uma pessoa com um contexto específico. 

Marmeleiro divide sua existência entre o território rural e o urbano, identifica e aponta 

diferenças entre um rural vivido ontem e hoje. Inclusive, neste ponto tocante ao 

envelhecimento e a maneira como se vive a juventude que faz a dívida para pagar na velhice. 

Segundo ele tem a ver com modo de vida, com as tecnologias e com a alimentação. As 

pessoas de antigamente, colocando essa comparação intergeracional, viviam muito mais 

tempo. Por muitos anos, mesmo enfrentando uma série de faltas e precariedades maiores dos 

que as de hoje. 

Imburana (feminino, 73 anos) também colocou essa posição de que ser idoso é 

sofrimento. Todavia em sua fala, dá a entender que apenas sob algumas condições a pessoa 

idosa sofre: quando perde a autonomia, não tem a família para cuidar dela e mora em um rural 

como aquele experimentado na comunidade: desassistido. Ou seja, é algo restrito a certas 

condições, inclusive territoriais, de abandono, de falta de cuidado e precariedade quanto a 
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serviços de atenção à saúde. “Gente velha nesse lugar é como eu digo a você. Quando é um 

velho que ainda pode andar, ainda pode ver, tudo bem. Tem a família prá cuidar, tudo bem. 

Agora se um velho cair aqui no lugar e não tiver quem cuidar, meu filho, aí o negócio aqui é 

apertado, viu?” 

A expressão “cair de velho” também conota esse estado inevitável trazido com o 

avançar do processo de envelhecimento. Há diversas posições entre as pessoas coprodutoras 

da pesquisa que apontam para um estágio de velhice em que a pessoa arcará com sérias 

limitações. Baltes e Smith (2006) considerando estudos realizados em países desenvolvidos e 

focando em pessoas com idades maiores do que oitenta anos
26

, lidas como “velhas-velhas” ou 

da “quarta idade”, a vida nessa faixa etária acarreta um nível de imprevisibilidade e 

vulnerabilidade tomando aspectos biológicos e sociais que diferencia essa faixa etária da 

“Terceira Idade” (“velhice inicial”, “velhos jovens”), marcada por aspectos mais positivos.  

Ainda segundo os autores, os velhos-velhos estão no limite de sua capacidade 

funcional, o que acarreta limitações para as intervenções tanto referentes à produção científica 

quanto à de ações públicas para acolhê-los. Sendo o envelhecimento detentor de uma face de 

ganhos e outra de perdas, nessa fase etária (quarta idade) há mais perdas (Baltes e Smith, 

2006, p.8).  

Entre os entrevistados, dois são octogenários. Um deles toma medicamentos para 

pressão arterial, não tendo diabetes, colesterol ou mais alguma doença crônica, o outro não se 

queixa de nenhum transtorno fisiológico. Ambos falam de um decréscimo nas capacidades 

físicas, assim como todos os outros idosos entrevistados, sendo todas pessoas que realizam 

muitas atividades durante o dia. A maioria das queixas diz respeito à diminuição da força 

física e da resistência muscular. Juazeiro (masculino, 85 anos), em um momento em que se 
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 Embora a idade com que a pessoa é concebida como “velha-velha” ou da “quarta idade”, varia de acordo com 

concepções que toma aspectos individuais ou tomando aspectos sociais ligados a qualidade e expectativa de 

vida, sempre, nesse último caso considerando uma constante estatística (Baltes e Smith, 2006, p.11).   
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posicionava a respeito do contraste entre a vida no rural e a na cidade colocou: “No mato pra 

mim tem saúde... Na cidade não tem saúde e no mato tem saúde”. 

Como anteriormente trazido, outras pessoas octogenárias ou mais velhas já falecidas, 

que podem ser lidas como “velhas velhas” ou “da quarta idade”, também levavam uma vida 

bastante ativa e sem muitas limitações impostas pela saúde, até onde se sabe. Eram todas 

muito respeitadas e integradas à vida em comunidade.  

De modo geral, na localidade, a velhice é tomada como algo natural. Algo que é sim 

uma última etapa de quem caminha para a morte. Todavia, as pessoas idosas parecem aceitar 

e até se orgulhar de chegar até essa fase. Imbuzeiro (masculino, 85 anos) coloca que é um 

prazer ter conseguido viver oitenta e cinco anos. É motivo de orgulho ter conseguido ante 

tantas adversidades e denota em seu posicionamento sentir apreço por quem consegue viver 

ainda mais. 

Na comunidade, os arcabouços e construções sobre o envelhecimento, a velhice e o 

caminhar para a morte estão atravessados por constructos de tempo vivido e longo. Por sua 

vez, marcados pela religiosidade e aceitação das adversidades impostas, ao longo dos anos, e 

pela vida no contexto rural em que estão inseridos (semiárido nordestino brasileiro, 

precarizado, desassistido).  

Algo que vai na contramão daquilo trazido por Santos (2010) quanto ao processo de 

envelhecer, em que ao não se aceitar a finitude (a morte), o ser humano tende a também negar 

a velhice. Fase da vida em que, inevitavelmente, as idosas e idosos mais se aproximam do fim 

(da morte) e, deste modo, ela (a velhice) tornar-se-ia um peso para suas vidas.  

Segundo Menezes e Lopes (2014), a velhice, ao ser lida como algo negativo no 

contexto social, acaba por agravar nas pessoas idosas aquilo sentido como perda, fragilizando 

os arcabouços internos acumulados por toda a vida. No Arisco do Sutero, a velhice e a morte 

são aceitas, naturalizadas e até contempladas. Parecem representar a vitória no enfrentamento 
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de uma vida de adversidades, o tempo peregrinando em caminhos iluminados pelo poder 

divino até o encontro com o próprio Deus. Algumas produções podem ilustrar esse 

posicionamento do pesquisador: 

 

Aí, o caba já tá com oitenta, tá no fim da vida. Oitenta e cinco, eu já tô graças a Deus 

com oitenta e cinco! Mas, tem uns aí com noventa anos né? Mas, né todo mundo que 

tem a facilidade de chegar aos noventa. Mas, eu... Graças a Deus, me considero já que 

vivi muito... (Imbuzeiro, masculino, 85 anos)   

 

Porque tem gente que num quer nem ser velho, eu vejo mesmo, mulher, que se bate 

comigo: “Eu vou lá dar valor a véi”. Eu digo: Pois eu agradeço a Deus a minha 

velhice. Tantos novo que já foi na minha frente. Antes do tempo. Né não? Pois é. O 

caba sai e não volta mais. Eu agradeço a Deus. (...) Eu num tenho medo de morrer não, 

meu filho. Tenho não. Eu saio lá de casa, digo ao meu povo: ói! Se, eu vou essa 

viagem, se Jesus disser que eu venha, eu venho. (Imburana, feminino, 73 anos) 

 

Vejo. Me vejo sim. Uma pessoa velhinha, já pensou eu ficar com uma bengalinha?! 

Andando... (risos) (Jurema, feminino, 70 anos) 

 

Eu penso assim, quando a gente já passa a ser idosa... Já tá mais perto de ir pro 

cemitério. Já tá bem pertinho de morrer. A gente espera já a qualquer momento. (...) A 

gente trabalhando pra ir pro céu. Né? É tão longe. Mas é perto pra quem faz o 

caminho. Porque nós quem fazemos o caminho pro céu. É. Nós é quem faz... Fazemos 

boas obras, né? Se num fizer, lá vai pra outro cantinho. É. (Xique Xique, feminino, 68 

anos).  
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(...) A pessoa é pequeno, aí de pequeno tem que ficar véio, tem que ficar um veinho 

bem véio assim... morrer. (Macambira, feminino, 66 anos).  

 

Finalizando as primeiras associações com velhice, entre os repertórios utilizados para  

a provocação “o que é ser idoso ou idosa?”, apareceu criança. Mais uma vez a palavra 

criança aparece. Todavia não diz respeito a um viés de infantilização da velhice
27

, mas faz 

referência a outra associação: trabalhar pouco. Ao julgo de Juazeiro (masculino, 85 anos), a 

atual forma de trabalho e a intensidade com que desempenham se assemelham ao de uma 

criança. Imbuzeiro também se queixou da diminuição da capacidade laboral. Embora, como 

anteriormente colocado, todos os anos, planta o seu roçado e, absolutamente, não para.  

Mais uma vez, o trabalho se mostra ocupando um papel central na vida daquelas 

pessoas idosas rurais, que envelheceram e envelhecem em contato com o território rural. 

Juazeiro é bastante ativo, percebe-se como bastante aquém para o padrão de trabalho que 

esteve a vida inteira acostumado. Todos os idosos e idosas entrevistados relataram 

transformações em suas capacidades laborais com o passar da idade, com exceção de Angicos 

(masculino, 72 anos) que se encontra acometido por uma doença renal, mas, esse ano, ainda 

quis colocar um roçado sendo convencido do contrário pela família. É dele a fala de que 

“gostaria de ter envelhecido com saúde”. Ser trabalhador ou trabalhadora (disposto(a) e 

robusto(a)) é algo muito valorizado.   

No próximo tópico, será feita uma análise dos posicionamentos das pessoas idosas do 

Arisco do Sutero sobre “viver no rural”, tomando a vivência de um rural do passado e sua 

                                                           
27

 Embora o fenômeno da infantilização da velhice seja algo visto na sociedade detentora dos traços de 

modernidade ditados pelos padrões de uma sociedade de consumo (Minayo e Coimbrá, 2011). As Festinhas da 

terceira idade, a medicalização da idade, a alocação de um lugar de inutilidade para as pessoas idosas estão entre 

os artifícios que alimentam e retroalimentam essa estrutura.   
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presentificação em relação a um rural vivido hoje. Também, a supracitada dualidade entre a 

vida rural e uma urbana esteve presente na atenção do pesquisador assim como tal embate se 

manifesta nas produções de sentidos e posicionamentos das pessoas idosas. 

 

5.1.4. Viver o Rural: Ontem e Hoje 

A vida aqui só é ruim 

Quando não chove no chão 

Mas se chover dá de tudo 

Fartura tem de montão 

Tomara que chova logo  

Tomara meu deus tomara (...)  

       JOSÉ GUIMARÃES  E CORUMBA 

 

De acordo com as narrativas com as quais se entrou em contato durante a fase de 

campo, a vida de cada um dos rurais coprodutores da pesquisa sofreu diversas modificações 

ao longo dos anos. As mudanças são lidas como positivas. Todos têm a própria terra para 

viver e possuem alguma renda para prover outros acessos, o que garante condições básicas, 

para muitos deles, lidas como mais que suficientes, para proverem vida para si, para a família 

e para quem chegar. Sentem-se em um verdadeiro “céu na terra” (Xique Xique, feminina, 68 

anos).  

Reiterando, buscou-se nessa pesquisa provocar posicionamentos a respeito de um rural 

experimentado e vivido. Como trouxe Spink (2010), são as posições disponíveis nas 

interações, nas práticas discursivas, que determinam a produção identitária daqueles que estão 

falando. A ideia de posicionamento, tomando o viés construcionista social, é tomada como 

uma noção mais viva do que identidade. Ao invés de algo contínuo, montados nessa noção, 
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compreende-se que as pessoas se posicionam sobre um determinado assunto de maneira 

diferente, organizando sua narrativa em acordo com cada contexto argumentativo específico.  

Posicionar-se é um exercício dotado de fluidez e obedece ao jogo de forças, às 

relações de poder intrínsecas a cada situação. Assim, a produção de sentidos é ao mesmo 

tempo uma produção de pessoas em interação, de selves (Spink & Medrado, 2013). O 

pesquisador, através das perguntas propostas, solicitou às idosas e aos idosos que se 

posicionassem sobre o viver no rural, conhecendo assim, nas condições em que se 

estabeleceram o diálogo, que ruralidades são essas com que se entrou em contato. 

Os coprodutores da pesquisa ocupam um lugar distinto por aquilo que viveram e 

testemunharam sendo eles uma fonte de saberes sobre a própria história da comunidade em 

que vivem. O pesquisador perguntou às idosas e aos idosos do Arisco do Sutero sobre o rural 

de ontem e o rural de hoje experimentado na comunidade, também construções acerca da vida 

rural e da vida urbana. O intuito da provocação continua sendo a investigação em busca 

continuidades e rupturas, tomando aqueles três tempos (curto, vivido e longo). Nas interações 

dialógicas, nas falas sobre esse rural vivido no passado e no presente apareceram:  

  

Pesquisador: Existe diferença entre o rural de ontem e o rural de hoje?  

 

Pois o rural de ontem... Que nem diz você, pra mim, eu fui muito sofrida. Só num caí 

de fome porque Deus num quis. Mas se chegasse na casa de mãe o que nóis tava 

bebendo era água fervida. Porque num tinha o que comer. Isso na casa de mãe. Na 

minha, eu nunca vi isso não. Graças a Deus! E, agora, é todo mundo rico! Que tem o 

dinheirinho que o governo dá, então é muito bom o de hoje, o passado eu pra mim 

num foi muito bom não. O passado foi muito ruim. Ruim mesmo! Eu num achei bom 
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não. Agora esse presente eu acho bom. Que eu num vou dizer que eu num acho. Eu 

acho. Com toda dificuldade eu ainda acho melhor. (Macambira, feminino, 66 anos) 

 

É não, o rural de ontem foi mais sacrificado, hoje não, a coisa é mais favorável, graças 

a Deus. (...) Rapaz, a diferença do passado é porque no passado o negócio era mais 

limitado, mais difícil e hoje não, tudo é mais favorável, o povo acha... Tem gente que 

acha, mas hoje é tudo mais favorável, com todo sacrifício do inverno fraco. 

(Imbuzeiro, masculino, 85 anos) 

 

Essas e outras falas ouvidas remetem a um tempo de sofrimento, de escassez profunda, 

de condições ainda mais precárias do que as testemunhadas hoje (exploração, profundo 

machismo, miséria). Ou seja, colocam o viver no rural atual como muito melhor em diversos 

aspectos do que os experimentados no passado. A aquisição das terras de morada, de vida e de 

trabalho é um atravessamento percebido em quase todas as narrativas. A fé e a religiosidade 

também é algo presente. Além da própria terra, todas as pessoas entrevistadas são possuidoras 

de uma renda garantida. São cobertos pela Seguridade Social e experimentam o rural de uma 

maneira diferente das outras faixas etárias nesse aspecto. Por exemplo, tomando a fala de 

Imburana (feminino, 73 anos):  

 

(...) Tudo era mais difícil, meu filho. Porque... Quantas vezes eu num fui daqui pra 

João Câmara de pés, de duas hora da madrugada? Pra voltar no carro que vinha pra 

Pedra Preta. (...) É. Por isso que eu digo, é o que eu acho difícil aqui, esses momento 

que falta uma coisinha, uma misturinha, uma coisinha, tem que esperar pro sábado. 

Porque é quando tem o carro da feira, né? Aí eu não, eu no dia que eu quero ir na feira, 

eu tendo meu dinheiro e o carro de Ari, eu vou qualquer um dia. 
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Os recursos advindos da aposentadoria dão às pessoas idosas uma maior mobilidade 

territorial se comparadas com aquelas de outras faixas etárias. Por exemplo, a escassez de 

transportes é algo relativamente sanável. Uma vez que podem contratar um serviço de 

transporte (carros de fretes ou mototaxis) devido a renda certa. Todavia, esses serviços 

continuam precários. Muitas vezes são veículos sem manutenção adequada, com bastante 

irregularidade, com condutores nem sempre habilitados. 

A escassez de água, como já abordado, é um problema de menor intensidade para os 

idosos e para quem vive ao seu redor. Pela “bagatela” de cento e cinquenta a duzentos e 

cinquenta reais, dependendo da qualidade e da fonte da água, pode-se conseguir um carro pipa 

com dezessete mil litros de água. Dependendo do uso, normalmente, para consumo 

doméstico, chega a durar vários meses.  

Também graças ao aposento, insumos para a agricultura familiar, diárias (de serviços) 

para ajudar na lida com os roçados também têm sido um incremento, garantindo alguma renda 

para os mais jovens - trabalhadores diaristas. “Plantei e paguei o meu cunhado pra limpar. Aí 

pronto, num falta nunca pra eu, graças a Deus num me falta nada” (Mufumbo, masculino, 69 

anos). 

Sobre o Rural de ontem e de hoje, Quixabeira (feminino, 60 anos) colocou não ter 

diferenças. Ela é uma pessoa de hábitos simples, vive com uma das filhas e o marido em uma 

casa de taipa impecavelmente pintada de branco, com o interior decorado e organizado com 

móveis e retratos familiares. Não costuma sair da comunidade. Mora avizinhada por dois 

irmãos e sobrinhos. Sempre que procurada estava ocupada em atividades domésticas. Quando 

perguntada, apenas disse que não mudou. Não falando mais nada a respeito.  A mesma 

posição de sequência pode ser observada na fala de Mufumbo (masculino, 69 anos): “Rapaz, 
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eu acho que é mudado por causa da minha doença. Mas, se não fosse isso, era a merma coisa. 

Porque o que eu via eu tô vendo”.  

Mufumbo mora em uma casa de taipa com estrutura antiga, de chão batido, tem 

móveis rústicos (feitos por ele mesmo com estacas e varas), passa boa parte do dia deitado em 

uma rede. Também é uma pessoa de hábitos simples. Costuma sair pouco dos arredores de 

casa. Recebe diversos amigos no lar todos os dias. Alguns chegam a dormir e a passar 

temporadas na residência dele. Outrora, Mufumbo era conhecido por sua habilidade com a 

caça e não faltava comida advinda dessa atividade na residência dele. 

Atualmente, Mufumbo mora entre as casas das filhas. Uma delas se mudara 

recentemente. Elas também vivem da agricultura e se ajudavam mutuamente. Apesar das 

limitações de mobilidade impostas por uma diminuição da acuidade visual, o contato com a 

natureza, o trabalho na agricultura, a relação com a comunidade e família permanecem 

centrais na vida dele. Ainda sobre continuidades e rupturas tomando o tempo de vida do 

idoso, sobre o rural de ontem e de hoje, Mufumbo colocou: “(...) As mesmas beleza minha. 

As mesmas. Num falta nada pra eu. Nada. Meus filho tudo gosta de mim, Ave Maria”. 

De modo geral, as pessoas idosas da comunidade possuem hábitos simples, costumam 

realizar atividades com as quais já estão habituadas. Pelo que Mufumbo e Quixabeira 

colocaram, parecem continuar tendo tudo que sempre precisaram ao alcance para o modo de 

vida que levam. Embora, algumas melhorias e acessos estejam disponíveis, como narrado 

pelos outros (renda, transporte, variedade de comidas). Ao julgo do pesquisador, esses 

posicionamentos sobre equivalência entre os dois momentos estão relacionados a isso. 

 Diante de uma adaptação aos modos de vida, aquilo percebido pelos outros como 

caracterizadores de um rural de hoje, para esses dois estão no pano de fundo. O olhar deles 

parece permanecer centrado naquelas práticas e caminhos que continuam a seguir. Nas 

atividades domésticas, no cuidado e organização da casa, na recepção de amigos, na 
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hospitalidade, na vida pelas redondezas. Quando perguntada sobre a rotina diária, Quixabeira 

colocou: “Eu acordo cinco horas (...) De tarde eu num “durmo” não. (...) Acordo. Aí, vou 

fazer as coisa: fazer café, fazer o fogo, fazer as coisa... Varrer as porta, a casinha... Somente. 

Botar água nos pote, na cisterna (...) Vou dormir de oito hora pra sete hora”.   

As outras pessoas idosas colocaram transformações entre o rural de ontem e o rural de 

hoje. Posicionam-se de modo positivo sobre viver no rural e as condições de vida em 

comparação com outrora. Macambira (feminino, 66 anos) observa: “Com toda dificuldade eu 

ainda acho melhor”. Ela narrou que chegou a “comer” água quando morava na casa da mãe. 

Hoje em dia, em decorrência da aposentadoria leva uma vida com muito mais acessos do que 

antes: 

   

A vida antes era sofrida demais. Era sofrida, camarada. Quando pegava um ano 

favorável, o caba fazia... O agricultor que dava pra fazer o milho e o feijão, era muito 

bem. E quando não tinha, rapaz, era o caba passar bem imprensado. Sofrido mesmo, 

sem nada. Pois é, hoje não. Hoje pra mim a vida hoje tá uma beleza. (Imbuzeiro, 

masculino, 85 anos) 

 

O tempo curto, o da interação dialógica, é também o momento das contradições 

(Spink, 2013). Na fala de Angicos (masculino, 72 anos) sobre esse ponto (rural de ontem e 

rural de hoje), foi o que se observou. Em outro momento da conversa/entrevista em um 

enunciado em que foi indagado sobre “problemas e soluções para a condição da comunidade” 

expressou sua descrença em ações humanas capazes de transformar condições de vida, apenas 

as ações divinas poderiam fazê-lo. Naquela hora, seguiu falando da negligência sofrida ao 

território onde vive. Todavia, ao ser provocado a se posicionar sobre como “era” viver e como 

“é” viver no rural, colocou: 
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Eu acredito que hoje tá mais fácil de que ontem. Ontem, ninguém tinha assistência 

de nada. Hoje, você tem assistência do governo, do estado, do governo federal, do 

prefeito, da prefeitura... Você tem assistência de muitas coisas hoje que antes você 

não tinha. Antes você não sabia nem pra que existia prefeito, nem governo, nem 

presidente, nem nada e hoje todo mundo é assistido alguma coisa desses “órgão,” né? 

 

Angicos ainda colocou que as condições de vida experimentadas por ele, além do 

acesso a renda advindo da aposentadoria, na atualidade, melhoraram muito devido ações 

governamentais: 

 

Hoje, aqui tá uma maravilha! Eu posso dizer que tô morando no céu em vista quando 

eu nasci. Hoje, você tem energia, que isso aqui não tinha energia. Era todo mundo 

numa lamparina de gás. Hoje, devido o governo Lula... Foi quem trouxe energia: o 

“Programa Luz Para Todos”. Hoje, toda casa que você chega tem uma geladeira pra 

você tomar uma aguinha fria. Compra uma comida, uma carne, bota na geladeira, 

passa a semana comendo uma carnezinha. Embora, que é desgostosa, porque botou na 

geladeira, perde o gosto. Mas, hoje, a vida é outra, em vista do meu tempo de criança. 

Hoje, a vida é outra. Você pode dizer que tá rico. Num é como no meu tempo de 

criança que a situação era cruel. Não tinha ajuda de nada. Hoje, nós veve aqui. Nós 

veve num céus aberto. (Angicos, masculino, 72 anos) 

 

Além das práticas discursivas de Angicos, em outras falas, foi possível observar que as 

condições de vida experimentadas hoje, quando comparadas as que levavam quando na 

juventude, inclusive, ao olhar para a vida dos mais jovens de hoje, colocam o momento atual 
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como um tempo de riquezas. Relatam o acesso desses à condições de vida, a bens e serviços 

que antes estavam bem distantes deles como algum transporte, algum acesso a serviços 

médicos (quando em enfermidade). Embora sejam na atualidade precários, antigamente eram 

nulos – inexistentes. É nesse ponto que Angicos se refere a alguma assistência.   

A alimentação também assume um papel fundamental na fala de determinadas 

pessoas. É exposto como uma diferença positiva se comparada à vida dos mais jovens (que 

vivem o rural de hoje, com acesso a comidas advindas de outras procedências) e até se 

confrontada de outras camadas sociais que não têm acesso à mesma natureza de alimentos 

produzidos pela agricultura camponesa: 

 

Hoje, a gente vê, meu filho, as coisas hoje o povo tão muito rico, meu filho. Hoje, num 

tem mais gente pobre no mundo não. Viu? Porque o povo hoje, os pobre de hoje, às 

vez come mais melhor de que os rico, meu filho. Pois é. Eu mesmo num troco o meu 

feijão da minha casa por feijão rico de ninguém não. Viu? Como os meu. Pois é. 

(Imburana, feminino, 73 anos). 

 

Hoje, é diferente meu filho. O povo, hoje, é tudo rico. Os meu filho foram criado, eles 

num sabem o que é comer feijão puro. Nunca comeram e, antes, nós trabalhava 

alugado. A mistura do feijão, ou que fosse da fava, era rapadura. Feijão com rapadura 

e o povo era tudo sadio e forte. Tinha sustância de trabalhar. Hoje, o povo só come é 

galeto véi. Esses cumer véi. Tudo sei lá... A poder de medicamento. É tudo comida 

fraca. Eu acho. Ainda hoje eu num como essas comida não. Só como meu feijão 

branco com rapadura. (Xique Xique, feminino, 68 anos). 
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A agricultura ocupou e ocupa um papel fundamental na existência, perpetuação deles e 

de seu núcleo familiar na comunidade, sendo um dos fatores porque a vida rural é mais 

atrativa para eles. Quando perguntados sobre a existência de diferenças entre esses dois 

territórios, foi colocado o rural como um lugar de vida muito mais calmo (sem zoada) e 

seguro (embora tenha perdido um pouco desse status ao longo dos anos). O modo de vida, a 

possibilidade de produção dos próprios alimentos, de trabalhar e viver em contato com a 

natureza, longe da poluição também foram colocadas como uma grande diferença.  

 

Pesquisador: Existe diferença na vida urbana (da cidade) e na vida rural? Qual ou quais? 

 

Que no campo eu trabalho e faço o comer. Na cidade, eu não faço. Tudo 

"imprensado". Né? Nasci no... na agricultura e na agricultura estou e vou morrer na 

agricultura. (Juazeiro, masculino, 85 anos).  

 

Ah! Pra mim, existe muita diferença viu?! Que aqui na zona rural até o ar que a gente 

respira é um ar livre e morar na cidade você só “veve” com a mente poluída. Só 

“veve” com... Respira poluição e aqui na zona rural tudo que você respira é natural. 

Então eu não troco minha moradia aqui na zona rural pela cidade de jeito maneira. É o 

melhor canto de se morar. No sítio com condições de morar no sítio, porque hoje a 

gente mora no sítio, mas passando dificuldade muito, porque num tem assistência de 

nada as assistência que a gente tem é muito pouca, mas mesmo assim eu prefiro o sítio 

do que a cidade (Angicos, masculino, 72 anos). 

 

Rapaz, a diferença da cidade, pra mim, é porque na cidade é mais perigo. É mais 

dependioso das coisas e aqui na zona rural... Com qualquer coisa você tá. O caba 
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passa. Né? Agora, a dificuldade mais aqui pior que tem só é a água. Quando chove que 

faz água enche barreira tudo... É uma beleza. Mas, quando num chove, há mais 

dificuldade... Tombém, o camarada na rua às vez falta água também. (Imbuzeiro, 

masculino, 85 anos) 

 

Existe, porque na cidade é... Agora mesmo é muita violência e a gente aqui é mais 

tranquilo... É. Já num é nem mais tranquilo como era, que agora a gente dorme, mas é 

tudo nervoso. Vendo a hora, a qualquer momento, a pessoa ser atacada, devido a 

bandidagem que é grande, viu? (...) Porque na zona rural... Eu acho bom porque eu 

fico mais a vontade. Devido a minhas criação e na cidade a gente num pode criar, né? 

Num tem como criar. É isso que eu acho bom aqui, na zona rural (...) É porque... Ave 

Maria! Pelo amor de Deus! Aqui pra mim, eu morando assim no interior... Pra mim é 

os céus aberto. Eu num gosto de cidade não. Num gosto de jeito nenhum. Eu vou em 

mês em mês em João Câmara. Mas, me dá logo dor de cabeça. Já a vontade de vir 

mimbora pra casa. Pra mim, é uma benção morar aqui. Visse? Eu gosto demais do 

interior.  (Xique Xique, feminino, 68 anos). 

 

Homi, eu acho bom aqui. Porque aqui é calmo e lá na cidade é uma zoada. Que 

ninguém pode nem sossegar, nem de dia, nem de noite. Uma zoada que parece... Deus 

me defenda! Quando eu chego daquela rua, eu chego com dor de cabeça. Porque eu 

não gosto de zoada. Eu só gosto de tá assim: calmo. Ói! (Macambira, feminino, 66 

anos).  

 

         Rapaz, a diferença que eu acho é somente a seguinte: A zona... A zona urbana é 

aquela turbulência de... De zoadeiro, som, aquela... A zona urbana é aquela agitada, 
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agitação do formigueiro urbano. Como diz a história. Já a zona rural é aquela 

tranquilidade, muitas vez durmo aqui, tudo tranquilo. Né? As diferenças são essa. Mas 

existe outras diferença, por meio de... de... de... Vamo dizer... De conforto. Na cidade, 

se você tiver o dinheiro, tem tudo a favor. Tudo... No interior, às vez você tem o 

dinheiro e falta... (Marmeleiro, masculino, 61 anos). 

 

A ideia não era expor várias falas. Todavia, é um trabalho censurável e ingrato trazer 

aquelas que são mais “significativas”. São produções tão carregadas de histórias, de afetos, de 

sentidos.  Entre os seis falantes que tiveram suas práticas discursivas expostas, três sempre 

viveram no rural e outros três já tiveram experiência de morada no urbano: Angicos na década 

de sessenta, Xique Xique até o começo dos anos noventa e Marmeleiro ainda divide sua 

existência entre os dois territórios.   

Além dos aspectos que tornam a vida rural atrativa, nas falas apareceram revezes, 

como as limitadas possibilidades de renda, o precário acesso à água, a serviços e a 

desassistência se comparada com o urbano. Todavia, ao que se pode constar a partir de 

posicionamentos como o colocado abaixo, de uma pessoa que também residiu durante muitos 

anos em um centro urbano, para os idosos, a balança tem pendido para um dos lados quanto à 

atratividade: 

 

          O caba me dê dois salário ou três pra eu ir morar lá na capital, que eu não vou 

não, viu? Vou nada. Ficar por aqui mesmo ganhando dez tom e quinhento réis, de que 

ir morar lá. (...) Eu não dou minha morada aqui por a melhor que tiver lá na capital. 

Viu? (Velame, masculino, 72 anos) 
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A experiência com a vida na cidade, de uma moradia no urbano aconteceu para 

Velame na capital do estado. Assim, como foi possível observar em outras falas durante a 

conversa/entrevista, ao se referir ao urbano utilizou diversas vezes o termo capital. Através 

das narrativas pessoais das idosas e idosos, foi possível também se deparar com várias 

referências no tocante à história da comunidade.  

As famílias que migraram de outros municípios buscando melhores condições de vida 

e tiveram que arcar com condições ainda mais precárias do que as atravessadas pelos idosos 

ao longo da vida e aquelas enxergadas na atualidade. Como já afirmado, os coprodutores da 

pesquisa são uma fonte da história viva da comunidade. Lembrando que na pesquisa 

construcionista o viés é sempre multidisciplinar – embora esta se pretenda uma empreitada do 

campo da psicologia, a produção de conhecimentos, assume um conteúdo classicamente visto 

na história (narração de fatos e acontecimentos), na antropologia e sociologia (aspectos da 

vida e organização do grupo humano, por vezes, assumindo um viés etnográfico). 

Os lugares sociais expressos nas produções discursivas demonstram uma história de 

jugo e submissão. Todos os coprodutores da pesquisa, atualmente, moram em terras próprias. 

Todavia, no passado estiveram à mercê dos latifundiários da região para ter onde viver e 

produzir para si e para a família. Como meeiros, “alugados” (como diaristas), alguns até em 

cargos mais elevados na escala de emprego: dois dos idosos foram encarregados
28

. Muitas são 

as falas que denotam a submissão aos latifundiários da região de outrora.  

Trabalhos executados juntamente com toda a família e desde a infância: “(...) Quando 

a gente era pequena, que eu comecei a trabalhar no campo com cinco ano de idade. A gente ia 

pro roçado limpar mato mais papai. A gente saia, só fazia escovar os dente e ia trabalhar” 

(Xique Xique, feminino, 70 anos). 

                                                           
28

 Responsável por fazer os outros trabalharem, por garantir que as ordens sejam cumpridas. Essa posição era de 

muita responsabilidade e confiança. 
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Além daquela imposta pelas condições econômicas, outras impostas pelo sexo. Em 

uma das narrativas é exposto como o machismo fez com que Imburana (feminino, 73 anos) 

fosse privada dos estudos ainda na infância: “Ele disse que eu tava muito sabida, tava 

aprendendo muito. E eu ia aprender ler que era pra escrever pros namorado, e me tirou da 

escola com nove de escola. Me tirou da escola com nove dia de escola. E de lá pra cá nunca 

mais”. 

A cimentação de certos lugares, em acordo com a reprodução da cultura (tempo longo) 

do machismo e do patriarcalismo também é vista em diversas narrativas. Tendo o viver, o 

trabalho e a produção por ser do sexo feminino (menina, moça, mulher) postos em 

subalternidade dentro do seio familiar. Além de serem impedidas de estudar, de sofrerem 

restrições de namoro, de serem obrigadas à castidade para o matrimônio e, quando casadas, 

levadas pelos maridos (em busca de formas de vida), muitas vezes, sem direito a voz.  

Todavia, é possível ver também fraturas nas narrativas quanto à reprodução desses 

pontos. Até aqui, as instâncias comunidade, família e trabalho apareceram confirmando sua 

centralidade. Porém, buscando dar maior corpo a discussão sobre esses importantes 

atravessamentos, julgou-se necessária a criação do próximo tópico.  

 

5.1.5. Pessoas idosas e a vida no rural: comunidade, família e trabalho. 

 

Os sentidos de envelhecimento e velhice produzidos na comunidade permearam a 

construção de posicionamentos sobre como é envelhecer naquele rural encontrado no Arisco 

do Sutero. As conversas/entrevistas, as perguntas provocadoras geraram uma série de 

narrativas sobre a trajetória e vida de cada uma das pessoas idosas coprodutoras da pesquisa. 

Uma verdadeira viagem no tempo e um registro vivo com uma série de eventos que 

constroem a linha biográfica da comunidade.  
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A maioria das idosas e idosos nasceu no Arisco do Sutero (Angicos, Mufumbo, 

Quixabeira, Xique Xique e Jurema). Tendo as famílias nas quais vieram ao mundo migrado 

em busca de melhores condições de vida. Advindas de municípios norte-rio-grandenses ou do 

estado da Paraíba, mais precisamente, do município de Florânia.   

Outra parte das pessoas idosas nasceu em São Tomé do Potengi e veio ainda criança 

para a comunidade (Juazeiro, Velame, Jucá) ou na adolescência (Imburana). Há também 

quem tenha vindo do município de Jardim de Angicos (Imbuzeiro), do município de 

Riachuelo (Imburana) e de comunidades vizinhas (Marmeleiro e Coroa de Frade).   

A comunidade é recente. Segundo se pode levantar com os idosos mais velhos, ela 

começou a ser povoada no começo do século passado. Por volta da década de 1920-1930. A 

maioria das terras foram adquiridas por posse. Tratava-se de uma grande área de floresta da 

caatinga. Naquela época, quem chegava pegava um pedaço de terra, até então sem dono. 

Como os acessos eram ainda mais precários, ao invés de arame farpado usava-se facheiros ou 

dedinho
29

 como cercas vivas para delimitar a gleba de cada família.  

Quase sempre eram pessoas de mesma família, avizinhadas. Não há registros de 

embate motivadas por acesso à terra na comunidade. Os primeiros habitantes do Arisco, até 

onde se pode levantar, eram grupos de irmãos, primos, parentes. Quem chegava anunciava 

outras pessoas da família sobre a disponibilidade de terras para viver na comunidade. A partir 

das diversas histórias de vida com que se teve contato, foi possível ao pesquisador traçar uma 

série de interpretações sobre como foi envelhecer na comunidade rural e como está sendo. O 

olhar é sobre traços do tempo de socialização, do tempo vivido pelas pessoas e dessas 

ruralidades construídas nesse processo.  

                                                           
29

 Faxeiro é um tipo de cactácea de grande porte e Dedinho é o nome popular do aveloz uma arbórea adaptada ao 

clima e que cresce rapidamente, possuindo uma copa bastante fechada e entrelaçada. 
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A renda é um grande problema enfrentado por quem constrói sua existência no rural 

brasileiro. Como vem sendo colocado, todas as trajetórias ouvidas são marcadas pela 

passagem de períodos de extrema miséria (fome, exploração, mortalidade, seca). Jurema 

(feminino, 70 anos) conta que era comum ela e os irmãos comerem os bagaços dos cajus que 

o pai chupava.  

Ele que passava dias fora, viajando, tentando arranjar renda para pôr dentro de casa 

(era violeiro nos tempos de estiagem). Inclusive, veio a falecer em uma dessas viagens e a 

família só tomou conhecimento do ocorrido quando ele já estava sepultado há uma semana. 

Angicos (masculino, 72 anos) que é irmão de Jurema, relata que os pais iam léguas em busca 

de água, trazendo-a em potes pesados e em quantidade escassa. 

Considerando também informações levantadas nas idas a campo, entre as idosas e 

idosos entrevistados, há poucos relatos de mortes de parentes e amigos na idade adulta ou 

adolescência durante a vida na comunidade. Estas, quando ocorrem, normalmente acontecem 

por acidentes. Todavia, as histórias de mortalidade infantil são incontáveis.  

Jurema (casada com Juazeiro) teve quatorze filhos dos quais “se criaram” 

(sobreviveram) sete. Imbuzeiro (masculino, 85) juntamente com a esposa, que não pôde ser 

entrevistada, tiveram dezoito filhos, morreram cinco. Coroa de Frade (feminino, 63 anos, 

casada com Angicos) teve cinco partos tendo criado duas filhas, Imburana (73 anos) teve oito, 

criando seis filhos e filhas, Macambira (viúva) teve onze e criou cinco e Xique Xique 

(feminino, 68 anos, casada com Velame) pariu vinte e cinco pessoas, das quais apenas treze 

estão vivas. É a dor da perda de uma filha (o), gestada (o), esperada (o), algumas vezes 

acalentada(o) e criada (o) multiplicada (o) por treze. A serenidade ante a narração dos 

sofrimentos experienciados e o bom humor presentes apontam para uma enorme capacidade 

de resiliência.  
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A propósito, embora, queixem-se da diminuição da força e resistência física, essa 

“força”, diante das perdas e o enfrentamento ou aceitação das adversidades, é algo marcante 

entre as pessoas idosas da comunidade. Nesse ponto, a religiosidade tem um papel muito 

importante na vivência desses lutos e desventuras. Quando perguntada sobre como é 

envelhecer na comunidade rural do Arisco do Sutero, Jurema (feminino, 70 anos) colocou: 

 

         Era mais ruim. Hoje tá muito melhor porque o caba tem seu dinheirinho. Ai se 

adoece um, só se não quiser, mas se quiser,  vai prá um médico aqui, vai prá um 

médico em Natal, mas se cuida né? E antigamente não tinha recurso. Morreu uma 

pessoa, num sabe de que, dum câncer, mas não sabia de que era. Porque num tinha 

quem descobrisse o que era. Hoje tá muito evoluído porque se pessoa sente alguma 

coisa, vai pro médico, de repente o médico faz exame e descobre o que é aquilo ali e 

antigamente ninguém sabia. Quantas criança não morreu quando era nova antes dessa 

vacina. Antes dessa vacina. Essa vacina protegeu muitas criança. Porque antigamente 

morria. No mês de maio, morria muita criança. Morria bastante mesmo e agora depois 

da vacina deixou de morrer gente. O que é? É porque evoluiu. Antigamente morria 

sabe lá de que, deu uma disenteria, só Deus sabe de que era, ninguém num ia ao 

médico, como é que ia saber o que tinha aquela criança. Pois é. (Jurema, feminino, 70 

anos).  

 

Ainda sobre a mortalidade infantil, segundo Jurema, o mês de maio era conhecido por 

ter as semanas carregadas de cortejos fúnebres dos anjinhos (crianças falecidas). Toda semana 

passavam um ou dois enterros, às vezes três. Em conversa realizada fora do momento de 

entrevista/conversa, durante as visitas a campo, segundo uma concepção comum expressada 
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por Jurema: para cada sete filhas ou filhos que “Deus levou” se forma um coral de anjinhos 

que passa a olhar e guardar a todos aqui na terra, especialmente a mãe e a família.  

Cidade, Moura e Ximenes (2012), ao realizarem um estudo sobre a categoria pobreza 

tomando o contexto da América Latina e do Brasil, relatam que a postura adotada por aqueles 

que estão em um local de opressão, muitas vezes fatalizando acontecimentos, no ponto em 

questão postos na ordem divina, são estratégias adotadas ante uma realidade atroz. 

Geralmente, a única via à mão para suportar tamanhas adversidades.  

Continuando a discorrer sobre os tempos de extrema vulnerabilidade enfrentados, 

Imbuzeiro (masculino, 85 anos) narrou ter passado fome com os filhos. Sem renda e sem ter 

de onde tirar comida. Trabalhou muito tempo para fazendeiros, mas o que ganhava, mal dava 

para alimentação. A propósito, todos os idosos e idosas relataram ter trabalhado para 

fazendeiros em algum momento da vida. Muitas vezes saiam da cidade de João Câmara para 

isso.  

 Jucá (masculino, 71 anos) e Velame (masculino, 72 anos), também irmãos, relatam ter 

se virado com café e farinha na infância, junto aos familiares, durante dias. Ambos, quando 

adultos, saíram da comunidade com os filhos e cônjuge para um centro urbano buscando 

melhores condições de vida, morando alguns anos na capital, retornando tempos depois.   

Imburana viveu a possibilidade de ruptura desse lugar colocado às mulheres por 

imposição da vida: ficou viúva jovem e sem renda. Na fluidez da conversa/entrevista foi 

provocada uma reflexão que punha em choque esses discursos de tempo longo de “lugares de 

homens e de mulheres” com o que ela vivera. Momento em que as condições a obrigaram ao 

exercício de uma atividade restrita pelos papéis socialmente construídos de gênero. Foi-lhe 

perguntado: “Será que homens e mulheres não têm a mesma capacidade de trabalhar? 

Mulheres não podem mesmo executar as atividades ditas de homem?”.  
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Provocada, ela posicionou-se da seguinte forma: “E eu num era de trabaio não, 

menino! Eu era de casa, eu era dona de casa. Assim quando eu era mais meu pai. Eu vim 

tomar de conta de roçado quando meu marido morreu, porque ou trabaiava ou os filho morria 

de fome”.  

A reflexão foi proposta, no tempo curto, o da interação, ela foi convidada a 

presentificar aqueles discursos de tempo longo e refletir sobre os momentos em que suas 

práticas foram de encontro a esses discursos. As imposições da vida a levaram a ruptura desse 

“lugar” subvalorizado (cuidado da casa e trabalhos domésticos) e não reconhecido como 

trabalho até mesmo por ela (como pode ser observado na fala supracitada, “eu não era de 

trabalho”) que desempenhou as atividades ditas de homem para ter como alimentar os filhos.  

Outras idosas na comunidade também tiveram que fazer o mesmo. Todavia, ainda 

parecem respeitar nos discursos esses lugares. Xique Xique se viu obrigada a trabalhar 

quando criança para ajudar a manutenção da família. No núcleo em que nasceu, eram a mãe, o 

pai e mais quatro irmãs, só existia o genitor dela para fazer “os trabalhos de homem”.  

Xique Xique relata uma criação de muito trabalho, alimentação precária e escassez: “A 

vida era trabalhando no roçado, trabalhando no campo mais papai (...) Era limpando o mato, 

plantando, carregando garrancho de algodão, era assim”. Na juventude, também teve que 

trabalhar como mão de obra alugada: “O ganho, a gente trabalhava, apanhava algodão assim, 

por quilo, era no peso, eu apanhava oitenta quilos todos os dias de algodão”.  

Em uma de suas falas Xique Xique também expressa um lugar de subalternidade ao 

falar do próprio trabalho e produção ante o do marido: “(...) a gente planta, a gente planta tudo 

que a gente tem vontade (...) tudo aí se a gente for comprar, aí já num tá ajudando o marido, e 

a gente faz essas plantação. Aí pronto já tá ajudando o marido. Num é não?”.  

Estudos apontam que as mulheres habitantes de território rural figuram entre a parcelas 

mais vulneráveis a uma série de abusos de natureza física, psicológica e sexual (Cordeiro, 
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2012). Quando perguntada se já se sentiu discriminada por ser mulher ou se percebe 

diferenças de oportunidades entre homens e mulheres, se percebeu sendo impedida de fazer 

ou falar algo por ser mulher, Xique Xique se posicionou: “Não, não, não... Tá bom eu ser 

mulher mesmo, graças a Deus! Eu me sinto feliz em ser mulher”. 

As falas das coprodutoras denotam uma naturalização dessa estrutura e uma vida 

“harmonizada” a essas condições de subordinação que são históricas e socialmente impostas. 

Outros relatos colocam a aceitação a certas atitudes que se fossem delas (das mulheres) 

certamente seriam imperdoáveis: “O véi inda deu umas aprontada por aqui. Mas, eu nem 

liguei isso. Entrego nas mãos de Deus e tô por aqui né?”. Essa fala é de Imburana (feminino, 

73 anos) ao se referir a práticas extraconjugais do marido. De Siqueira (2015) aponta que, em 

geral, as mulheres agricultoras do semiárido nordestino vivem sobre a égide de uma cultura 

sexista e patriarcal.   

Homens e mulheres envelhecem em condições distintas em nossa sociedade. No Arisco do 

Sutero, não há essa ruptura. Não há organização política feminina na comunidade. Não existe 

qualquer ação ou movimento social aparelhado por e para as mulheres.  

Outro tema de elevada importância e que costuma carregar uma série de tabus em 

nossa sociedade é o da sexualidade do idoso. Como colocado por Almeida e Patriota (2009) é 

um dos pontos tocantes às pessoas idosas mais negligenciadas, estando, historicamente, 

impregnado de preconceitos e mitos construtores de toda uma concepção negativa sobre esse 

ponto e pela própria negação da sexualidade do idoso. Havendo na sociedade uma concepção 

sobre a sexualidade que a coloca como uma prerrogativa dos mais jovens, como algo que 

sofre o desgaste dos anos, provocando nas pessoas de mais idade uma perda pelo interesse 

sexual. 

Algumas falas trouxeram apontamentos do relacionamento conjugal, quando se 

posicionavam sobre a família. Não foram feitas perguntas provocativas sobre a sexualidade do 
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casal. Todavia, durante a fala sobre a velhice e as continuidades e rupturas quanto à 

juventude, apareceu na produção discursiva de Imbuzeiro (masculino, 85 anos), ao falar de 

coisas que fazia aos vinte, trinta anos e que, hoje, não pode mais, foi identificada uma 

continuidade ao supracitado:  

 

      Pesquisador: O que seriam? Que coisas seriam essas que o senhor fazia com vinte, 

trinta anos e a vontade é a mesma, como assim? Se sente a vontade para falar? 

 

      Imbuzeiro: Rapaz, é porque você sabe que hoje o caba tem vontade de fazer e num 

pode... Devido as força... Num vai. As vez o caba tem até a coragem, mas a força num 

dá... entendeu? (risos) 

 

A sexualidade não foi um ponto explorado pelo pesquisador e pela pesquisa. Todavia, 

foi identificada outra continuidade com aquilo trazido por Almeida e Patriota (2009), ao 

estudarem a sexualidade de idosas: a presença de um tipo de educação repressora, 

principalmente, aquelas que as idosas recebem ao longo da vida. Imburana (73 anos, 

feminino) conta ter deixado de estudar aos nove anos de idade porque o pai temia que ela 

fosse aprender a escrever para os namorados, sendo este tipo de educação que inibe 

manifestações de sexualidade em todas as fases da vida (Almeida & Patriota, 2009, p.19). 

Embora, a coloquialidade nem sempre tenha sido possível, em algumas das 

conversas/entrevistas fica clara a seriedade assumida pelos coprodutores, talvez porque o 

proponente a estivesse assumindo também, por mais que buscasse um clima de informalidade.  

O pesquisador, que estava sempre frequentando a comunidade, nunca tinha sido visto por 

aquelas pessoas no papel de um entrevistador. Além de toda circunspecção, ficava claro o 

cuidado mais específico com certas informações. Principalmente, para alguns no tocante ao 
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financeiro. Xique Xique (feminino, 68 anos) e Velame (masculino, 72 anos) foram evasivos 

nesse ponto, percebendo-se uma postura defensiva por parte deles, quando perguntados sobre 

os usos possíveis do aposento, quais os acessos que estavam sendo possibilitados devido à 

renda. 

Sobre esse ponto, a aposentadoria, como vem sendo colocado na vida dos idosos e, 

principalmente, das idosas possui uma série de subjugos. Desta forma, o aposento surge como 

um grande aliado àqueles aspectos precarizados, garantindo autonomia, algum acesso a 

transporte e a outros serviços, principalmente, para as mulheres idosas. Como afirma Jurema 

(feminino, 70 anos): 

 

         A qualidade de vida tá melhor de que antigamente. A qualidade de vida tá 

melhor. (...) Porque a maior parte dos idosos são tudo aposentados e antigamente se o 

“caba” “num” tivesse alguma coisa pra vender “num” tinha de que viver. Num tinha 

de que viver. (...) Tinha que trabalhar “mesmo”. (...) Se trabalhasse, tinha aquele 

bocado prá comer. Se num trabalhasse, num tinha. (Jurema, feminino, 70 anos). 

 

 

O advento da aposentadoria, algo que garantiu uma melhor possibilidade de vida para 

a população rural, como assinalam Beltrão, Camarano e Mello (2004), desempenha um papel 

importante na redução da pobreza, empodera os idosos, principalmente as mulheres, afeta a 

dinâmica familiar, o arcabouço produtivo e a economia familiar rural.  

Embora possa suscitar um tipo de violência comum entre os idosos, a violência 

econômica, não apareceu nas falas qualquer indício desse tipo de abuso por parte dos filhos 

ou parentes próximos. Também na comunidade não há notícias a esse respeito. Apareceu sim, 
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na fala de Macambira (66 anos, feminino) a alusão a algo que levantava suspeitas, mas 

praticado pelo Estado, por uma instituição que parece cobrar juros abusivos dela:  

 

        Esse empréstimo eu faço todos os ano pra comprar comer pros bicho. Porque 

quando chega na seca eu num tenho de onde tirar comer pra esses bicho, eu tenho que 

fazer empréstimo pra comprar comer pra eles. Mas é empréstimo pouquinho, num é 

muito não, num é dois mil nem três mil, ai vai comer o dinheiro do mundo todo?  

 

No momento da interação, da conversa/entrevista houve um compartilhamento de 

conhecimentos e ela foi informada sobre como poderia proceder, a buscar apoio e orientação 

no sindicato ou uma consultoria jurídica na defensoria pública. Essa fala também coloca em 

evidência aquilo sobre a necessidade de se tornar o crédito rural mais acessível. Endosso que 

na comunidade já houveram encontros com pessoas das instituições bancárias para falar e 

demonstrar as linhas de créditos existentes. 

A possibilidade e o tempo de acesso a esses benefícios variam dentro da comunidade 

em acordo com as idades entre os idosos. Nenhum se aposentou antes da Constituição de 

1988 que trouxe distinção para os trabalhadores rurais, garantindo o direito dos homens se 

aposentarem aos sessenta anos e das mulheres aos cinquenta e cinco. Porém, algumas falas 

testemunham momentos de muito sofrimento para aqueles que envelheciam em contato com o 

rural em outros tempos: “O pessoal, naquela época, mais bem atrás... Num tinha nem essa 

história de aposentadoria rural. Eu sei que era um martírio pra muitos velhos, que eu via 

muitos velhinhos, assim, sem poder trabalhar trabalhando ainda. Porque era o jeito, assim no 

pesado” (Marmeleiro, masculino, 61 anos). 

Os idosos são bastante respeitados na comunidade, há uma série de vínculos 

estabelecidos entre as pessoas idosas e os mais novos. Tudo se estrutura para a criação de uma 
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grande família. Se não por vínculos de consanguinidade, a partir de rituais religiosos. 

Madrinhas, padrinhos, compadres, comadres (de vela, de imbigo
30

, de fogueira, de batismo), 

algo que também acontece e é passado pelo contato intergeracional para os mais jovens. Nas 

festas juninas são muito comuns essas cerimônias (simples) impelidas pelos mais velhos.  

Oliveira Jr. e Prado (2013) colocam esse fenômeno como dentro daquilo que seriam os 

“mínimos sociais”. Por sua vez, dizendo respeito a uma série de relações sociais ou de formas 

de inter-relações edificadoras de uma organização de ajuda mútua, contribuindo com a 

sobrevivência e perpetuação do coletivo em face a condições precárias de existência.  

Há na comunidade uma ruptura com aquilo colocado por Siqueira (2001) ao ressaltar a 

geração de interdependência das pessoas idosas aos mais novos, o que acabaria por gerar um 

decréscimo do status social do idoso e enfraquecer seu autoconceito. Falas sobre diferenças 

quanto a tecnologias surgiram pouco durante a conversa.  

Em um dos momentos colocada como “um problema”, como um dos fatores de 

adoecimento. “Eu num sei o que é que tá acontecendo não, se é a mudança, se é a mudança de 

tecnologia que tá trazendo... É ... tão querendo culpar as comida, a juventude hoje é toda 

doente, antigamente o pessoal mais velho num era assim não, uma mudança diferente” 

Marmeleiro (masculino, 61 anos). 

 No Arisco do Sutero, embora haja uma série de trocas com os mais novos sobre 

conhecimentos como manusear telefone celular e consertar a antena de televisão, os idosos 

ainda são referência para uma série de eventos e atividades tocantes ao contato com a natureza 

e o trabalho na agricultura camponesa. Eles possuem bastante adaptação à vida naquele 

território, advinda justamente dos anos de vida e experiência acumulada.   

                                                           
30

 Imbigo e não umbigo, em respeito às formas linguísticas presentes na comunidade. 
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O trabalho como valor é uma marca observada na comunidade, principalmente entre 

as pessoas idosas. Muito mais do que uma forma de prover sustento e alimentação, é um 

recurso social. A referência quanto às mudanças nesse atravessamento se faz presente nas 

práticas discursivas, principalmente naquelas ao se posicionarem sobre o que se transformou 

durante o envelhecimento. São comuns queixas quanto à mudança de intensidade no exercício 

das atividades corriqueiras. Todavia, ao que se pode constar, eles possuem muita autonomia e 

continuam com um papel fundamental na organização do trabalho familiar. No caso das 

mulheres idosas, o trabalho doméstico predomina, mas algumas também executam trabalhos 

na agropecuária. Principalmente em épocas específicas, plantio, apanha e debulhagem dos 

cereais. Os homens idosos se dedicam mais aos trabalhos que dizem respeito à produção de 

alimentos e de excedentes para comercialização, bem como para o próprio comércio. 

Como já colocado, as casas de pessoas idosas na comunidade são cercadas pelas de 

seus familiares. Muitas das falas dos idosos apontam para uma apreciação dessa presença que 

traz a possibilidade de ver diariamente filhas e filhos, netos e netas. Acompanhando e 

contribuindo para a criação, o processo de socialização, e desenvolvimento desses últimos. 

Desenvolvendo toda uma relação de cuidado mútuo e desenvolvimento de vínculos.  

Como traz Marin (2008), é importante ressaltar que o camponês ao trabalhar (ao 

executar ações de transformações da natureza) não produz apenas bens materiais, mas uma 

visão de mundo própria, que se manifesta em seus saberes, formas de fazer, tecnologias, 

artesanato, culinária, crenças, religiosidade e costumes. E, como aqui se quer enfatizar, nos 

processos de socialização das novas gerações.  

Além do bem estar propiciado às pessoas idosas, essa troca, dá uma contribuição 

fundamental, criando outro fator para a perpetuação das famílias dos mais novos na 

comunidade: a certeza do apoio, de que os filhos estão sendo bem cuidados, caso precisem se 

ocupar eventualmente com outros afazeres: “Cuidar de menino, que não falta na minha porta 
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né? É o que não falta. E eu sou feliz com isso. Sou feliz com isso. Me fazem raiva, mas, eu 

passo né? Tô passando”. Jurema (feminina, 70 anos).  

Na comunidade, os idosos possuem um papel ativo na manutenção e vivência da 

família. As dinâmicas das casas avizinhadas normalmente se inter-relacionam. Por exemplo, 

como  anteriormente citado no momento em que se falou da entrada e contato do pesquisador 

com o campo de pesquisa. O equino que foi comprado com o dinheiro do aposento de 

Juazeiro (masculino, 85 anos) serve as outras duas casas que arrodeiam a dele (das filhas, 

genros e netos). Ele é o responsável pelo cuidado ao equino, por trazê-lo e equipar a carroça.  

O genro e o neto vão pegar água e abastecem ambas as casas e garantem água para os 

animais. Eles se ajudam sempre que veem um serviço a ser feito e podem fazê-lo. Mesmo que 

não possam, dão notícia uns aos outros de uma formiga que está comendo a roça, do cocho 

que está precisando de manutenção, por exemplo. Como foi dito, o trabalho para além da 

questão da produção é um processo que envolve uma organização social. Aquela gleba é algo 

mantido por e para as famílias que moram nela. Nada é feito sem a consulta, informação ou 

autorização dos idosos. 

Essa inter-relação no trabalho, ou de formas de organização mais solidária, vai além da 

prerrogativa de dividirem o mesmo terreiro. É comum as pessoas da comunidade se reunirem 

para executar atividades juntas. Por exemplo, Velame e Jucá também executam trabalhos de 

carpintaria. Um faz principalmente móveis mais finos (tamborete, mesas, armários) e o outro 

utensílios agropecuários mais rústicos (cangas, carroça e acessórios dela). Quando vão buscar 

madeira, matéria prima para esse afazer, vão juntos na mesma carroça, precisando um do 

outro para pôr a carga na carroça.  

Outro exemplo ocorre quando é época de farinhada organizada por algum núcleo 

familiar específico, para fabricação da farinha do ano, os de outros núcleos são convidados. 

Jovens, adultos, idosas e idosos se reúnem para realizá-la em uma troca de trabalho conhecida 
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na comunidade como “empeleita”. Quando for a vez do outro grupo organizar a farinhada, 

àqueles que foram ajudados antes, agora ajudarão. 

A vida dos idosos na comunidade, na família e ante o trabalho apresenta uma série de 

continuidades com aquelas identificadas como fatores que compõem um envelhecimento 

ativo e saudável pela OMS (2005, p.13): “Envelhecimento ativo é o processo de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. 

 

6. Considerações Finais  

 

Sertão, argúem te cantô  

Eu sempre tenho cantado  

E ainda cantando tô  

Pruquê, meu torrão amado  

Munto te prezo, te quero  

E vejo qui os teus mistéro  

Ninguém sabe decifrá  

A tua beleza é tanta 

Qui o poeta canta, canta  

E inda fica o qui cantá.  

 PATATIVA DO ASSARÉ 

 

O presente estudo fixou como objetivo principal identificar os sentidos de rural que 

permeiam a vida dos idosos e idosas da comunidade do Arisco do Sutero, situada no 

município potiguar de João Câmara (RN). Em sintonia com a missão de convidar à produção 
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de sentido sobre aquele “rural” experimentado e vivido na localidade, guiado pelo desejo de 

produzir conhecimentos e gerar, quiçá, formas de transformação social na localidade. 

Agricultura, alimentação, água, trabalho, saúde, sítio, campo, mato, interior, área, tudo na 

vida, desassistido e tranquilidade estiveram entre os sentidos de rural produzidos. 

Nesta pesquisa, muito da história da comunidade foi registrada de forma escrita. Algo 

até então nunca feito. Pelo menos, até o presente momento, nada foi encontrado nesse sentido 

ou foi apresentado. Fatos e acontecimentos, particulares e comuns, vivenciados naquele 

território ao longo dos anos, que marcaram e atravessaram a vida de cada um dos treze 

coprodutores da pesquisa, agora, seguem em um registro organizado para se perpetuar para 

além da oralidade e dos atuais limites espaço-temporais.  

O presente estudo revelou um rural com continuidades e rupturas àqueles já 

vislumbrados pelo Brasil e pelo mundo, tomando a revisão literária. Viu-se pelos sentidos 

produzidos juntos a população idosa da localidade um rural atrelado à produção agrícola. 

Porém, de um modo em que a família e as relações comunitárias ocupam um lugar central nos 

nortes do cultivo. Estando mais (esse modo) ligado à produção de alimentos para utilização 

familiar e para ter como ofertar a quem chegar do que para a geração de retornos financeiros. 

Na localidade, a agricultura se aliança à geração de trabalho (um valor social na comunidade), 

à alimentação e à saúde.  

É possível enxergar nos sentidos produzidos, um rural correspondente a todo um 

território de socialização que proporcionou e proporciona, apesar das adversidades, as 

condições necessárias para uma forma peculiar de vida. Algo que as pessoas idosas, mesmo 

tendo se aventurado por outros lugares, só enxergaram ou só conseguiram encontrar ali ao 

longo de toda a existência.  

Tomando o mote das adversidades, o rural também apareceu como um lugar 

desassistido. De acessos escassos e sob o traçado de um espaço permeado por relações de 
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poder em que aqueles que governam, fazem-no para si, valendo de meios utilitaristas (toma lá, 

da cá, apadrinhamentos, clientelismos).  

Nesse contexto, a aposentadoria vem como um recurso que acaba por garantir aos 

assistidos pela política pública uma série de serviços negligenciados pelos poderes instituídos 

e oferecidos pela iniciativa privada (acesso à água, transporte, serviços médicos). Estendendo, 

para além das pessoas idosas, também para os familiares e amigos que moram em seu 

entorno. Promovendo possibilidades de vida e permanência na localidade.   

Os discursos produzidos também evidenciam a essencialidade do acesso aos recursos 

hídricos para existência desse rural e desses rurais. Acesso que é um drama vivido na 

comunidade há muitas gerações e traço que liga as pessoas do Arisco a um cenário mais 

amplo: o contexto do semiárido nordestino brasileiro. Território onde milhões de rurais 

constroem sua existência atravessada pelo fenômeno da seca e da escassez hídrica, ocasionada 

pela carência e irregularidade de chuvas somadas a outros agravos de cunhos políticos e 

socioeconômicos. 

Evidenciou-se também o contato com a natureza, com a possibilidade de viver dela, da 

transformação de suas paisagens para produção de alimentos e insumos (instrumentos, cabos 

das ferramentas, carvão, lenha, etc) para a manutenção doméstica. As pessoas idosas, na 

comunidade, administram e contribuem ativamente para a manutenção da gleba, do lar e da 

família. Em contato com filhos e filhas e participando da criação dos netos e netas.   

A relação cidade/campo (urbano/rural, zona urbana/zona rural, centro/interior) 

também apareceu. Além de uma referência geográfica, o urbano (cidade, rua) é colocado 

como um território onde normalmente as pessoas recorrem quando precisam de uma 

assistência médica, para comercializar excedentes, adquirir insumos, bens de consumo ou 

outros serviços. Porém, segundo o que se pode observar, é um lugar preterido e desprezado 
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pelos idosos e idosas da comunidade, por não oferecer as mesmas formas de vida, também, 

por peculiaridades ligadas a falta de tranquilidade e sossego.  

  Ademais à meta principal deste estudo, buscou-se também conhecer os sentidos 

produzidos sobre envelhecimento e velhice presentes na comunidade. Também, como essas 

pessoas negociavam, a partir desses sentidos, questões tocantes à família, vida na comunidade 

e trabalho.  

O envelhecimento é visto como um processo natural, uma etapa da vida humana e que 

começa a partir de determinada idade (com variações), que traz imposições físicas 

(decréscimo de força e resistência), principalmente, percebidas no desempenho laboral. Mas, 

também traz ganhos como a experiência, a tranquilidade diante da vida, o respeito e a estima 

por ter conseguido enfrentar e viver uma vida, tomando aquele contexto específico, cheia de 

adversidades. 

Assim, como o processo de envelhecimento, quanto à velhice foi possível testemunhar 

que ser velho ou velha é algo tomado como natural. Também, dependendo de como se dá o 

envelhecimento, a velhice traz sofrimentos, caso não haja amparo, cuidado, respeito, atenção 

e família. A diminuição da intensidade das atividades laborais também surgiu como uma 

marca dessa que foi colocada como uma etapa da vida.  

Entre os coprodutores da pesquisa, os termos velho e velha não carregam consigo um 

cunho negativo, o peso de algo que tem que ser negado ou evitado. Pelo contrário, ser velho 

ou velha é algo que denota respeito, orgulho, traz a satisfação por ter vivido muito e a 

admiração pela possibilidade de viver mais.   

Os velhos e velhas da comunidade possuem um lugar essencial. Não só por proverem 

renda, advinda da aposentadoria, sendo um vetor de movimentação da economia local, por 

serem voz ativa nos rumos para manutenção da família, participarem das atividades laborais e 

da criação dos netos e netas. Mas, por deterem todo um arcabouço proporcionado pela 
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passagem de muitas adversidades, tendo muito para contar e para ensinar nos contatos 

intergeracionais. Os idosos e idosas constroem a história da comunidade ao mesmo tempo em 

que são portadoras dela, uma fonte viva de muitas narrativas dos tempos presentes e remotos.  

Quanto ao rural, as ruralidades, envelhecimento, velhice e outros pontos tocados na 

presente pesquisa, vale sinalizar questões que podem ser estudadas ou mais bem 

aprofundadas. Apontamos aspectos ligados à intergeracionalidade, à participação em 

movimentos sociais, aos projetos de vida na velhice no contexto rural. Assim, provocar 

reflexões, produzir conhecimentos, mobilização e, quem sabe, políticas públicas que venham 

a dar maior cobertura a esse grupo populacional que vive a velhice com autonomia em um 

ambiente em que são respeitados e integrados, podendo continuar a fazer o que gostam e viver 

como estão habituados, compartilhando responsabilidades com os demais, participando 

ativamente e, inclusive, contribuindo para o bem estar e permanência das gerações mais 

jovens. 

Engajado com a construção de uma sociedade mais atenta aos diversos modos de ser e 

garantidora de acessos para todos, compreendendo a amplitude das questões que envolvem o 

rural e as ruralidades, longe de finalizar, pontuamos aqui a presente dissertação... Que este 

seja o primeiro de vários outros estudos propostos por este pesquisador, a partir das lentes do 

Construcionismo Social, sobre o rural e as ruralidades!   
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APÊNDICE 

 

Roteiro de Entrevista (roteiro base) 

 

 

1. Qual seu nome ? 

2. Qual sua idade ? 

3. Onde nasceu? 

4. Qual o seu grau de escolaridade?  

5. Tem religião ? Qual ? 

6. Qual seu estado civil ? (É casado (a), união estável, solteira (o), etc) 

7. Há quanto tempo estão juntos? (caso sim) 

8. Onde mora ?   

9. Há quanto tempo? 

10. Com quem mora atualmente? 

11. Tem filhos? Quantos ? 

12.  Qual o sentido de rural? 

13. O rural de ontem é igual ao rural de hoje? 

14. Existe diferença entre o rural e o urbano? Qual (is)? 

15.  Qual o sentido de envelhecimento? 

16.  Houve mudanças na sua vida com relação a essa questão do envelhecimento? (Coisas 

que você fazia ou que deixou de fazer ou coisas que você faz agora que não fazia 

antes) 

17.  Qual o sentido de ser idosa (o)? 

18. Você poderia me falar um pouco sobre o seu dia-dia? 

19.  Como você obtém sua renda?  

20. Quais atividades você já exerceu na vida? 

 

 

 


