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Se soubéssemos algo daquilo que se vai escrever, antes de 

fazê-lo, antes de escrever, nunca escreveríamos. Não ia valer a 
pena. [...] Escrever, apesar do desespero. Que desespero, eu 
não sei, não sei o nome disso. Escrever ao lado daquilo que 

precede o escrito é sempre estragá-lo. 
E é preciso aceitar isso: 

estragar o fracasso significa retornar para um outro livro, 
para um outro possível desse mesmo livro. [...] A escrita vem 
como o vento, nua, é de tinta, a escrita, e passa como nada 

mais passa na vida, nada, exceto, ela a vida! 
 

Marguerite Duras (1994 p.26 e 27) 
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RESUMO  

                     

AS VELHICES QUE HABITAM OS SERTÕES: 
CARTOGRAFIA DOS MODOS DE ENVELHECER E MORRER NO SEMIÁRIDO 

PIAUIENSE 
 
 

Este estudo apresenta imagens e narrativas dos agricultores e das agricultoras 
idosas do Semiárido Piauiense, desenvolvidas durante a realização do trabalho de 
campo entre os anos de 2010 a 2012, nas cidades de Simões, Francisco Santos, 
Picos e povoados (Angical dos Domingos, Lagoa dos Félix e Chapada dos 
Mocambos), que compõem o Território Vale do Rio Guaribas, parte da macrorregião 
de Picos. Inspirada na prática etnográfica e com uma caixa de ferramentas na mão 
(caderno de campo, gravador, filmadora e máquina fotográfica), adentrei as trilhas 
do sertão piauiense com o objetivo de dialogar com os trabalhadores e as 
trabalhadoras idosas e seus familiares, para conhecer e analisar seus modos de 
vida, observando que sentidos e significados da velhice são compartilhados, como 
percebem as marcas corporais impressas pelo envelhecimento, por que 
permanecem na roça após aposentadoria, como vivenciam a morte e simbologias do 
morrer entre outros aspectos. Assim, o trabalho de observar, escutar e escrever as 
narrativas ofereceu um rico e instigante campo de interpretações, aberto a tessituras 
teóricas e metodológicas no âmbito das Ciências Sociais, particularmente para a 
antropologia visual e a sociologia. Os significados atribuídos ao envelhecimento e à 
morte no contexto rural abrem outras possibilidades de diálogos e estudos, uma vez 
que as experiências de velhices cartografadas sugerem o reconhecimento de uma 
velhice sintonizada à paisagem, ao território e às práticas de convivência com o 
semiárido, pois as relações sociais, os modos de vida e os valores compartilhados 
expressaram a lógica desse pertencimento. 
 
 
 
Palavras-chaves: Velhice, Morte, Cultura, Cartografias, Imagens e Sertão Semiárido. 
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ABSTRACT 
 

 
OLD AGES THAT INHABIT SERTÕES: 

CARTOGRAPHY OF AGING AND DYING MODES IN SEMIARID FROM PIAUÍ 
 
This study presents images and narratives of elderly farmers of Semiarid from Piauí, 
developed during the course of field work between the years 2010 to 2012, in the 
cities of Simões, Francisco Santos, Picos and villages (Angical dos Domingos, Lagoa 
dos Félix and Chapada dos Mocambos), which comprise the territory Vale do Rio 
Guaribas, part of the macro-region of Picos. Inspired by the ethnographic practice 
and a tool box in hand (field notebook, recorder, camcorder and camera), I entered 
the backcountry trails of Piauí in order to dialogue with older workers and their 
families to know and analyze their lifestyles, noting which meanings and senses of 
old age are shared, how they perceive the body marks printed by aging, for which 
reasons they stay on the farm after retirement, how they experience death and dying 
symbologies among others. Thus, the work of observing, listening and writing 
narratives offered a rich and exciting field of interpretations, open to theoretical and 
methodological tessituras in the ambit of the social sciences, particularly for visual 
anthropology and sociology. The meanings attributed to aging and death in the rural 
context open other possibilities for dialogue and study, since the old ages 
experiences mapped suggest the recognition of an age attuned to the landscape, the 
territory and the practices of coexistence with the semiarid region, because the social 
relations, ways of life and shared values expressed the logic of belonging. 
 
 
 
Keywords: 
 
Old Age, Death Culture, Cartography, Images and Semiarid Sertão 
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INTRODUÇÃO 

 

No sertão sempre há trilhas a seguir 

Vim gastando meus sapatos, me livrando de alguns pesos, 
perdoando meus enganos, desfazendo minhas malas, 

talvez assim, chegar mais perto. 
 

Ana Carolina &  
Totonho Villeroy 

 

             E, entre a diversidade de trilhas, que poderia percorrer para mapear os 

sertões, escolhi enveredar e seguir os passos dos agricultores idosos, residentes no 

Semiárido piauiense, para, como diz a canção: “talvez assim, chegar mais perto” e 

visualizar a velhice sertaneja e suas representações sobre o envelhecer e o morrer. 

Durante o exame de qualificação, fui instigada a pensar sobre quais trilhas do sertão 

eu estava me referindo, confesso que fiquei insegura, e até pensei em enveredar por 

outros caminhos, mas ao retornar para os povoados, foi possível ver e sentir com 

meus próprios olhos, outras veredas que poderia ter direcionado meu olhar, como 

por exemplo: as trajetórias da juventude rural, a questão agrária, a religiosidade, a 

agricultura familiar, etc. Certamente, provocariam ricos e instigantes debates, 

contudo, a minha disposição e atenção, estavam voltadas para mapear e cartografar 

o cotidiano dos idosos agricultores e com eles poder apresentar ao universo 

acadêmico, possíveis impressões de um ethos1 sertanejo de envelhecer e morrer 

que habita o Semiárido piauiense. 

             Assim, com delicadeza, sensibilidade e disposição, entre idas e vindas, 

durante dois anos, aportei nas casas e roças dos agricultores de Lagoa dos Félix, 

Chapada dos Mocambos e Angical dos Domingos. Aprendendo a conviver com as 

contingências, desprendendo-me de imperativos saberes sobre a velhice, 

encantando-me com outras marcas e visões do Semiárido, repassadas através das 

narrações e histórias de vida dos idosos agricultores e de seus familiares. 

             Transitando por entre os tempos da memória e da vida que seguia, muitas 

vezes, estacionei para perguntar: É possível se falar de proximidade, de convivência 

                                                 
1
 Para designar os modos de vida dos idosos, suas práticas cotidianas e valores compartilhados. Conforme 

expressa Geertz sobre o sentido de ethos de um povo – “o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo e 

disposições morais e estéticas – e sua visão de mundo”. (1989, p.104). 
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com o múltiplo, com o diferente nestas terras do sertão? Tem lugar para a alteridade 

nas calçadas e alpendres destes sertanejos, quando reúne as diferentes gerações?   

Até que ponto, hábitos, valores e costumes vivenciados pelos idosos são 

apreendidos pelos mais jovens? Como a geração de idosos rurais se encaixa nos 

novos padrões de envelhecimento?  Por que permanecem trabalhando em suas 

roças, mesmo quando se aposentam? Por que curiosamente, eles constroem seus 

túmulos, visitam e fazem sua manutenção antes de morrerem? Por que preferem ser 

enterrados em seus quintais ou terrenos, quando existem os cemitérios públicos? 

São questões que ressoam em minhas proposições ao longo do texto, são ecos do 

movimento que empreendo durante as entrevistas e filmagens, como forma de 

captar sutilmente as pulsações da vida dos agricultores, nos entremeios de suas 

falas, gestos e paisagens.  

             As representações2 dos sertões que os idosos agricultores me ofereceram 

nesse, demorado percurso investigativo, são indicadoras de um tempo e de um 

espaço, delineados pelo agir potencializado de mulheres e homens trabalhadores, 

que encontram na lida com a terra, motivos para exprimirem sua condição de seres 

desejantes, portanto, circunscritos ao curso de vida daqueles que se engajaram 

nesse processo de escuta sensível de si e dos outros.  

             Reconheço que acompanhando os dispositivos3 da experiência, das 

lembranças e memórias contadas e recontadas repetidas vezes, como condições 

para que se pudesse construir a presente cartografia4 do envelhecer e morrer no 

Semiárido piauiense, nem sempre, meus sentidos permaneceram em alerta, para 

capturar entre clareiras e veredas, os saberes necessários à compreensão do real 

sentido das práticas, gestos, opiniões e discursos dos idosos rurais sobre seu 

próprio envelhecer. Contudo, há um esforço e uma responsabilidade ética em 

apresentar as narrativas e as falas compartilhadas entre pesquisadora e os sujeitos, 

que gentilmente cederam-me fragmentos e imagens de suas vidas.  

             A partir deles e com eles aventurei-me a tecer trajetórias “imaginadas”, ou 

melhor, “ficcionais”, (reconstruídas, agrupadas e reapresentadas, o que difere de 

                                                 
2
 No sentido em que Becker se refere: “Uma representação da sociedade é algo que alguém nos conta sobre 

algum aspecto da vida social”. (2009, p. 18). 
3
 Para saber mais sobre o sentido de dispositivo ver Michel Foucault (1990, p. 244). 

4
 O sentido do termo Cartografia parte das formulações produzidas por Gilles Deleuze; Félix Guattari e Suely 

Rolnik (1989, p. 15). 
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inventadas, fantasiadas) com o objetivo de melhor compor os retratos da velhice 

sertaneja. Com os idosos agricultores e seus familiares vivenciei múltiplos processos 

de subjetivações. Muito além da perícia dos métodos, precisei de astúcia (arte) e 

audácia para ultrapassar os limites subjacentes ao ato de pesquisar com as 

temáticas da velhice e da morte no contexto rural. Com efeito, a imersão teórica e 

conceitual nas categorias velhice, corpo e morte a partir dos autores e autoras 

citadas e comentadas ao longo do texto, não foi algo emblemático, uma vez que 

temos uma diversidade de estudos sobre estas questões, com enfoques: 

sociológicos, antropológicos, filosóficos, históricos e psicológicos, para citar algumas 

entre as ciências humanas, assim como temos também, as ciências da saúde e 

biológicas com uma vasta produção que só enriquece nossos olhares e 

composições teóricas a esse respeito.  

             Contudo, considerando meus limites de acesso e a pouca habilidade de 

buscas nas redes sociais e sites especializados, não consegui acessar textos e 

obras (estudos) que efetivamente tratasse de forma significativa de minha 

problemática: velhice e morte na cultura sertaneja. Ou seja, para fundamentar o 

presente estudo realizei vários percursos por entre autores que se dedicam a 

pesquisar o mundo das ruralidades, do Semiárido e do Nordeste, da velhice e da 

morte, porém com objetivos diferentes dos que programei, mas que traziam 

elementos essenciais aos meus estudos e percepções da geografia humana e social 

do território e de sua topografia. A categoria sertão por se tratar de uma temática 

contemplada pela sociologia da literatura, tendo em vista que os romances de 

Graciliano Ramos (Vidas Secas), Guimarães Rosa (Grande Sertão: veredas) e 

Raquel de Queiroz (O Quinze), são amplamente discutidos e analisados em teses e 

artigos5 científicos que abordam aspectos da cultura sertaneja, emergem também 

em meus estudos, recuperando alguns tons já pincelados nesses estudos clássicos, 

mas, há também, uma tentativa de revestir o sertanejo idoso, com outras 

representações que brotam de seus modos de vida, buscando debelar alguns 

rótulos que permeiam tantos os idosos, como os sertanejos nordestinos. 

             Assim, o que ofereço nesta tese, reflete meu jeito de olhar e sentir o 

sertanejo idoso, em suas sutilezas e grandezas. Interessa retratar o homem e a 

                                                 
5
 Para outras leituras, ver Sulamita Vieira (1998); Pietrafesa de Godoi (1999); Albuquerque Júnior (2009), entre 

outros estudos da atualidade que analisam os sertões e os sertanejos no Brasil. 
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mulher, socialmente determinados, emergindo de uma realidade concreta e 

culturalmente fértil em suas redes de sociabilidades. Porém, o Semiárido e sua 

gente possuem muito mais, do que fui capaz, de tornar visível, através das palavras 

e imagens aqui retradas. E o que apresento é simplesmente porque tive o privilégio 

de encontrar pessoas, comunidades e instituições dispostas a cooperar na produção 

de conhecimentos, e acima de tudo, porque encontrei trabalhadoras e trabalhadores 

rurais generosos e felizes. Gente simples e alegre, e que, em nenhum momento 

demonstrou medo ou duvidou de nossos propósitos. E quando foi necessário, 

esforçaram-se para lembrar, caminharam para me encontrar e ainda, se reuniram 

para celebrar e dançar. Portanto, nesse movimento, não tem como existir apenas o 

eu pesquisadora, mas o eu que se depara e se conjuga com os outros da pesquisa e 

nesse jogo de encontros, tudo se torna real e melhor ‘entre nós’.  

           E, como artesãos, tecemos nós e nessa arte de tramar, desperdiçamos 

alguns fios, entrelaçamos vários, desatamos e pontilhamos outros, para enfim 

compor essa rede de sensações, percepções e afetos. As velhices que habitam os 

sertões: Cartografia dos modos de envelhecer e morrer no Semiárido Piauiense 

pretende contribuir para que se amplie o debate sobre uma estética6 da velhice no 

mundo rural e numa perspectiva socioantropológica, dialogar com uma variedade de 

abordagens, que tem se produzido nas demais áreas, destacando o corpo, a velhice 

e a morte, através da simbologia que encarna e perpassa cada uma destas 

categorias. Assim, ao se estudar os modos de envelhecer e morrer entre os idosos 

rurais, há de se perceber também qual o estatuto do corpo nesse contexto, 

observando-se nos comportamentos, nos gestos e movimentos corporais dos 

agricultores, como seus corpos registram as vicissitudes da vida social que 

caracteriza o ambiente rural na atualidade. 

              Em minha primeira visita ao povoado Lagoa dos Félix em fevereiro de 2011, 

fui acompanhada de uma amiga e uma aluna. Durante o percurso muitas vezes 

solicitei à minha amiga que estacionasse o carro para que eu pudesse clicar as 

                                                 
6
 Quando me refiro a uma estética da velhice, busco compreender os olhares e as percepções que os 

trabalhadores e as trabalhadoras idosas têm sobre seu próprio envelhecimento, considerando os sinais e marcas 

corporais, modos de falar, vestir e trabalhar como as artes de viver no Semiárido. Dar evasão a produção de 

emoções diante das festas religiosas e folclóricas, objetos antigos, álbuns fotográficos, canções e outras criações 

e técnicas relacionadas à vida e a morte. Enfim, configurar algumas das disposições subjetivas dos agricultores 

para produzirem suas existências materiais e simbólicas (para saber mais ver: A distinção em Pierre Bourdieu, 

2008). 
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paisagens que se apresentavam majestosamente aos nossos olhares. De imediato 

fui seduzida pelo que encontrava no caminho e em meio a uma estrada de barro 

avermelhado, descíamos cortando serras e morros. Estava muito feliz, pois comecei 

a vislumbrar momentos intensos para a pesquisa. 

 

                Não é um percurso longo, entre a BR 316, na altura de Fátima do Piauí, 

até chegar a Lagoa dos Félix, uns 30 minutos do centro de Picos até o povoado. Em 

época de inverno, é simplesmente encantador observar a imensidão da floresta, com 

vários tons de verdes que se apresenta à nossa frente. A estrada de barro é 

contornada por casas e pequenos trechos de roças e quintais com plantações e 

árvores frutíferas. Nas calçadas e alpendres é possível ver os moradores, alguns 

acenam para nós, outros ficam curiosos, por não nos reconhecerem, pois sabem 

quem são aqueles que costumam passar por ali. Essa estrada dá acesso a outros 

povoados, como Chapada dos Mocambos, Chapadinha, Coroatá, etc. Durante o dia 

é muita gente que passa de moto, carro, montados em animais ou caminhando. 

 

               Chegando ao povoado Lagoa dos Félix, fui devidamente apresentada à 

Vilani (mãe de Virlane, minha aluna), conversamos um pouco e juntas começamos a 

andar pelas veredas do povoado, entrando em várias casas, ela me apresentou aos 

vizinhos e laçava o convite para participarem de um encontro no dia seguinte, onde 

planejei expor os objetivos da pesquisa e estratégias de campo. Depois de andar em 

pelo menos 08 casas, paramos em uma residência que fica logo na entrada do 

povoado, sentamos na calçada, sobre a sombra de uma grande árvore centenária. E 

debaixo do juazeiro florido, (foto da capa) começamos a conhecer as histórias do 

povoado através de uma boa conversa com o casal e outras pessoas que 

começaram a se aproximar do nosso grupo. O casal de idosos mantém uma 

pequena mercearia ou quitanda como eles denominam, onde vendem produtos 

alimentícios entre outros de primeira necessidade, para os moradores do povoado, 

que geralmente, fazem suas compras aos finais de semana, quando vão participar 

das feiras nas cidades de Picos ou outras próximas, como Simões, Oeiras, e 

Valença, etc. 
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                Vilani nos falou que o dono da casa era um dos mais velhos do povoado e 

que tinha muitas histórias para nos contar. De fato, ele participou de nossa conversa 

no dia seguinte na escola do povoado e se tornou um importante interlocutor de 

nossos estudos. D. Vilani Carvalho, é uma senhora de 50 anos, casada com José 

Manoel, 53 anos, tem duas filhas e uma neta. Mulher forte, alegre, destemida, 

educadora, é sem dúvida, uma das lideranças da comunidade. Com ela, realizei 

longas caminhadas e conheci todas as famílias que com idosos entre os moradores. 

Entusiasmada, segui suas pegadas para mapear as trilhas do envelhecer neste 

povoado. 

 

              No dia seguinte, como combinado, retornei ao povoado e realizamos a 

reunião. Compareceram dez idosos, oito homens e duas mulheres. Apresentei 

minha proposta de pesquisa, e que se tratava de um estudo, portanto não tinha 

retorno financeiro e que as pessoas eram livres para participar. Expliquei que iria 

trabalhar com entrevistas gravadas e filmadas, quando eles permitissem e tirar fotos 

deles, de suas casas e roças/quintais. Apresentei a eles o termo de livre 

consentimento para que eu pudesse utilizar as imagens no trabalho escrito. Eles me 

fizeram algumas perguntas, inclusive se eu tinha algum vínculo partidário, pois não 

queriam nada com políticos. Apresentei meus vínculos com a Universidade Federal 

do Piauí e que tinha sido convidada por Virlane, pessoa da comunidade e professora 

na escola em que estávamos reunidos. Expliquei novamente meu estudo e 

comprovei que era estudante, por isso estava ali. Assim, encerramos a reunião e 

acordados que eu visitaria a todos em suas casas e roças, durante alguns meses. 

(lembro que eles sorriram, pois não acreditavam que eu iria conseguir subir os 

morros, para ver suas roças e casas) Ao final me disseram para eu não me 

preocupar, pois iriam falar com outros idosos do povoado e certamente em minha 

próxima visita, outras pessoas participariam dos encontros. 

 

            E de fato, quando retornei em abril de 2011, permaneci durante dez dias no 

povoado, hospedada na casa de Vilani. Foram dias de grandes descobertas, 

gravamos poucas entrevistas, pois queria antes de tudo, conquistar a confiança e a 

amizade dos idosos e suas famílias. Fizemos vários percursos pelas veredas do 

povoado, conversando com os moradores e observando o cotidiano das famílias. 
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Sempre que possível, filmando e fotografando as paisagens e as pessoas quando 

estas permitiam.  Realizamos uma oficina da palavra, com o tema velhice, com a 

participação de 10 idosos, deste momento produzimos importantes percepções e saí 

com um caderno recheado de anotações e muitas fotos do lugar, das casas, das 

pessoas, imagens lindas que mobilizava o olhar de quem as contemplava, e nesse 

exercício de olhar, percebia quanta sensibilidade elas transbordavam.  

 

                 Ao final do trabalho de campo, verificando o acervo de fotos, cheguei a 

acumular mais de 1.500 fotografias, e aproximadamente, uns 25 vídeos (cada um 

com gravações entre 30 a 60 minutos aproximadamente) aos poucos (durante a 

sistematização e análise de dados), eliminei alguns desses materiais e nesse 

processo de rever, surgiu à ideia de compor algo utilizando as fotografias e que 

estou intitulando de Cartografias Visuais que compõe o Capitulo Seis da tese, e um 

vídeo com imagens do festejo da padroeira, da roda da leseira (Lagoa dos Félix) e 

farinhada, (Chapada dos Mocambos). Cheguei a pensar em organizar um projeto 

fotográfico contando com a competência de profissionais da área e um vídeo sobre a 

dança (inclusive contratei um profissional para filmar a roda da leseira, apresenta 

durante o festejo, dia 21/08/2012), porém, com recursos escassos para adquirir 

material e pessoal especializado me fizeram recuar, pois desejava produzir algo de 

qualidade. (espero, mais tarde, aprofundar conhecimentos nesta área, obter 

recursos e retornar com esses projetos da antropologia visual). O material gravado 

durante a celebração do festejo e da roda da leseira na comunidade Lagoa dos Félix 

será editado e com certeza enriquecerá e muito nossas percepções dos modos de 

vida dos idosos sertanejos. Embora, estejam compondo um dos capítulos da tese, 

as cartografias visuais, seguem a uma montagem de sentidos que podem ser 

destacadas, deslocadas e revisitadas em outros contextos, cumprindo também com 

as atribuições de um ensaio fotográfico, embora estando acoplada a partir das 

temáticas poéticas que tecem os fios da tese do início ao fim. 

 

             Meu interesse pela antropologia visual teve inicio durante o mestrado, pois 

fiz algumas leituras sobre o uso de imagens e até utilizei fotografias em minha 

dissertação intitulada corpo e desejo no tempo da velhice, concluída em 2004. 

Depois continuei lendo sobre as técnicas e as estratégias de se trabalhar com 



18 

 

 

 

imagens em estudos científicos e durante o doutorado resolvi cursar a disciplina de 

antropologia visual, oferecida pelo programa de Pós-graduação em Sociologia da 

Universidade Federal do Ceará. Nesse sentido, meu orientador Professor Antonio 

Cristian, também me forneceu uma rica bibliografia e dialogamos várias vezes sobre 

estas questões em nossos encontros. Desse modo, as fotografias que compõem as 

Cartografias Visuais, são imagens-textos, elas visualizam e testemunham 

existências de homens e mulheres no plano de suas invisibilidades e possibilidades, 

possuem um caráter relacional e polissêmico, conforme expressou Barthes (1984), 

uma vez que nenhum texto esgota as suas possibilidades e significados e Sontag 

(2004) que percebe a fotografia como instrumento de uma subjetividade 

questionadora e intrépida. 

 

             Lendo os textos de Etienne Samain – As peles da fotografia: fenômeno, 

memória/arquivo, desejo e de Ricardo Campos – A cultura visual e o olhar 

antropológico - encontrei-me em cada linha e parágrafos lidos, e com estes autores, 

fui capaz de perceber como as imagens poderiam dialogar com as narrativas, 

destacando tanto as singularidades dos modos de vida da velhice sertaneja, como a 

captura das paisagens que contornam o ambiente rural, destacando suas 

articulações com as tramas cotidianas que movimentam a vida dos trabalhadores e 

das trabalhadoras rurais nos espaços da casa, da roça e da comunidade. Em 

Samain, encontrei a lente que me permitiu focar, o melhor ângulo das imagens 

capturadas, e assim, apreciar as trilhas do sertão piauiense. Elas são imagens-

desafios ou simplesmente, acenos à beleza, uma vez que ajudam a reconfigurar e 

ressignificar os sentidos sobre categorias tão visualizadas nas sociedades 

contemporâneas, como o corpo, a velhice e a morte. 

 

Descobrir o tempo da imagem, o tempo na imagem. Falar do tempo 
plural presente na imagem, em todas as imagens quando, fortes e 
firmes nos colocam em relação com elas, quando humanas, nos 
convocam a olhar nossa história e nosso destino como sendo este 
tempo heterogêneo composto de passado, de presente e de futuro. 
Quando, recusando-se de nos dizer de antemão o que elas pensam 
e pensarão conosco, se oferecem e se oferecerão, no presente, ao 
mesmo tempo, como revelações, como memórias e como desejos. 
(Samain, 2012, p. 153-154). 

 

            Portanto, no conjunto das imagens e textos desta composição acadêmica, 
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exploro tudo aquilo que afeta aos sujeitos, em suas fragilidades e potencialidades, 

compondo uma fala de si, através de suas memórias, narrativas e trajetórias 

reconstruídas; Dialogo com seus modos de vida, tocando nos detalhes do seu 

cotidiano (objetos pessoais, fotografias, vestimentas, utensílios domésticos, 

instrumentos de trabalho, medicamentos, oratórios, documentos, etc.); Examino os 

múltiplos espaços-tempos de sua memória viva, ao transitar por entre as idades e as 

transitoriedades de suas existências; Enveredo nas topografias do Semiárido 

piauiense e me deparo com belezas naturais e culturais que se entrelaçam, 

deixando marcas muitas vezes imperceptíveis, aos olhos de quem não aprendeu a 

tocar; Localizo os lugares da morte, indo muito além da ficção, pois na lida dos 

sertanejos, ela apresenta-se próxima das práticas cotidianas, quase como se fosse 

possível, remover as fronteiras que a separam da vida. 

           Na verdade, as Cartografias Visuais são capítulos abertos à imaginação, pois, 

abrem as possíveis veredas do sertão, da velhice e da morte. E, sem receios, lança 

um convite aos leitores: realizem seus próprios percursos, antes de adentrarem 

pelos atalhos sugeridos e entreabertos pelas vias, fluxos e linhas que deslizam 

desse traçado poético cientifico. E, quando estiver difícil acessar essas trilhas, deixo 

uma senha infalível: Não se esquivem de olhar o que nos é comum: a vida!  E, uma 

vez, na condição de nordestinos, que outros luares do sertão piauiense despertem 

nossos encontros e olhares com os idosos sertanejos. 

                A composição de cada capítulo, após revisitar os percursos teóricos e de 

campo, demarca uma etapa importante nesse processo de contar, representar e 

escrever as narrativas escutadas e vivenciadas. Para a pesquisadora, indica o difícil 

ato de fazer escolhas, de seguir sozinha, embora povoada de histórias e 

experiências que valem a pena compor de uma forma ou de outra, as linhas que 

traçam as cartografias que configuraram a tessitura da pesquisa em todas as suas 

etapas. Assim, humanamente embrenhada na arte de confabular consegui compor 

essa cartografia dos modos de envelhecer e morrer no Semiárido Piauiense e 

visando apresentar os resultados da pesquisa, organizei o texto em três partes, 

contemplando cinco capítulos distribuídos entre as partes e por último, o capítulo 

seis retratando as cartografias visuais, comentado anteriormente.  

               Na primeira parte: Imagens da Velhice no Sertão Piauiense – 
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inicialmente no primeiro capítulo, busquei expor o caminho metodológico da 

pesquisa, destacando especialmente os procedimentos adotados desde minha 

entrada no campo até a produção e análise dos dados. O segundo capítulo, segue 

com uma exposição de narrativas e compreensão teórica das categorias corpo e 

velhice na cultura sertaneja, destacando os lugares da velhice no ambiente rural, os 

diálogos intergeracionais na convivência familiar e no protagonismo sindical dos 

idosos rurais. 

               Na segunda parte: Imagens do Semiárido Piauiense - O capítulo três 

coloca em evidência as representações e invenções em relação ao território, 

considerando as configurações dos conceitos de sertões, semiárido e o processo de 

ressignificação da região nordeste, onde está situado o estado do Piauí. O capítulo 

quatro enfoca as artes de convivência dos idosos piauienses que residem no 

semiárido 

               Na terceira parte: Imagens da Morte no Sertão Piauiense – No capítulo 

cinco inicio tecendo algumas considerações teóricas sobre o morrer, do ponto de 

vista de autores como: Elias (2001); Morin (1997); Baudrillard (1996); Rodrigues 

(2006); Ariés (2003), entre outros. Relevantes são as narrativas dos idosos sobre a 

morte e a descrição das visitas aos cemitérios e aos túmulos existentes nos 

povoados, nesses percursos observa-se qual o lugar que a morte ocupa na vida dos 

sertanejos. 

             As Cartografias Visuais estão compondo o capítulo seis e destaca-se por 

representar imagens textos que intencionalmente referem-se a cada parte da Tese e 

através das fotografias clicadas nos percursos itinerantes do trabalho de campo 

busco construir mensagens fotográficas, considerando as principais categorias 

investigativas: corpo, velhice e morte. Nesse sentido, destaco as ideias de 

Godolphim (1995), que aponta a fotografia como um “texto”, é um recurso 

antropológico aberto a interpretações imagéticas da situação estudada. 

            Na conclusão Por entre as ervas de um árido chão, busco manter um olhar 

coerente entre as considerações teóricas e a exposição dos dados, através das 

narrativas e textos fotográficos, enfim demonstro entre tantas coisas, como o 

encontro com os agricultores e as agricultoras idosas produziu intensas e 

estimulantes razões para se investigar as velhices que habitam os sertões. 
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CAPÍTULO UM 

 

ETNOGRAFIA DAS PERCEPÇÕES – ENTRECAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Poética de uma velhice em construção 

 

O processo de escrever é difícil? É como chamar 
de difícil o modo extremamente caprichoso e 

natural de como uma flor é feita. 
  

Clarice Lispector, 1999, p. 73 

 

O interesse pela temática da velhice e da morte no sertão piauiense não teve 

início quando comecei a esboçar o projeto de doutorado ou quando iniciei como 

pesquisadora, o percurso pelas cidades, povoados e roças do Semiárido piauiense, 

desejando encontrar o meu outro, inerente ao trabalho de pesquisa. Agora que estou 

aqui, tão próxima das pessoas e das coisas, escutando, olhando, tocando e sentindo 

uma realidade que eu imaginava distante e estranha, é que curiosamente vou me 

dando conta que estes “outros” já estavam ancorados na minha vida, e me 

surpreendo como a fala, os gestos, os alimentos, enfim tudo que compõe esse 

encontro acionam lembranças afetivas que foram contadas e recontadas na minha 

infância e juventude pelos meus avós, também pequenos agricultores. 

  

Aos dois anos fui adotada pelos meus avós maternos, sendo acolhida e 

amada como filha-neta. Eles marcaram minha existência de forma significativa, não 

me reconheço sem as histórias deles entranhadas às minhas. Meu pai-avô, Augusto 

Alexandre, é um brasileiro que nasceu na Paraíba em 1898, ainda criança sua 

família mudou-se para o Ceará, onde cresceu, trabalhou e casou com a linda 

cearense, Antonia, de 15 anos, tiveram 11 filhos e enfrentaram duras secas. A de 

1932, por exemplo, levou-o até o Pará, e por motivos de doenças não conseguiu 

permanecer por lá, após enfrentar malária e febre amarela, retorna ao Ceará. 

Novamente, em 1942, outra seca assola o Ceará e sem condições de trabalhar e de 

alimentar sua família, reuniu mulher, filhos e sua pequena tropa de animais (sete 

jumentos e um cavalo) seguiu para o Piauí. Chegou em Elesbão Veloso, e como 
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havia combinado, ficaria na cidade em que terminasse os mantimentos que trazia 

em suas cargas, para ali morar e trabalhar com os filhos. E de fato, trabalhou muito 

na roça e depois na construção de estradas, razão pela qual residiu em várias 

cidades até fixar residência em Floriano, onde, no bairro Cancela, construiu sua casa 

e passou a ter uma vida mais sossegada. No Piauí, a família aumentou, os filhos 

cresceram e foram educados com amor, autoridade e trabalho. Uma família que 

sobreviveu sempre nos limites da pobreza, mas não faltaram valores necessários 

para que cada um lutasse por sua dignidade e conquistasse seus espaços. O amor, 

a honestidade, a fé, a responsabilidade e a dedicação ao trabalho foram marcantes 

na educação de todas as gerações da família Alexandre: filhos, netos, bisnetos e 

tataranetos, onde quer que estejam trazem consigo essa bela lembrança. 

 

O cidadão Augusto Alexandre, quando ainda era jovem em Acopiara no 

Ceará, aprendeu a ler, a escrever e a contar muito bem, com apenas três meses de 

estudos. Gostava de rezar e acompanhava a mãe Carolina nas novenas e nas 

missas. Ele nos contava que era o mais esperto para responder aos argumentos do 

professor e nunca apanhou de palmatória. Nos intervalos da roça, ensinava o que 

aprendeu aos filhos e à esposa Antonia. Esta apenas aprendeu a escrever o nome, 

por isso se considerava analfabeta, e sentia grande tristeza por não saber ler, estava 

sempre pedindo a alguém para ler seus cordéis e romances. Decorava todas as 

histórias que ouvia e recontava para filhos e netos. O casamento deles durou 70 

anos, até que a morte os separou em 1993, quando ela faleceu. Augusto 

permaneceu no Piauí até os seus 107 anos de vida, residindo em Teresina, faleceu 

em sua casa, na companhia de sua família em 2005. Não ficou rico trabalhando, 

mas conquistou uma vida digna para toda sua família, por isso é um modelo de pai e 

de avô a ser transmitido por entre suas gerações. Rememorando esses fatos, 

constato que o outro da pesquisa já não se apresenta como um estranho e, embora 

não seja ainda tão familiar, sinto-me totalmente seduzida por suas histórias e por 

essa aproximação fecunda ao mundo da vida das ruralidades sertanejas. 

  

Prosseguindo com essas ideias, recorro às palavras de Da Matta (1991, p. 

154), quando expõe suas percepções em relação ao trabalho de campo:  
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A etnografia implica realmente, num exercício que nos faz mudar o 
ponto de vista e, com isso, alcançar uma nova visão do homem e da 
sociedade no movimento que nos leva para fora de nosso próprio 
mundo, mas que acaba por nos trazer mais para dentro dele.  

 

Assim, coexiste em mim o desejo de lidar com esse “estado existencial onde 

não se está nem numa sociedade nem na outra, e, no entanto está-se enfiado até o 

pescoço numa e noutra.” (DA MATTA, 1991, p. 154). Desse modo, a construção de 

uma poética da velhice sertaneja caminha lado a lado com a poética da vida. Sim, 

pessoas e suas histórias dão ritmo e sentido aos fluxos poéticos que circulam nessa 

escritura acadêmica. 

 

Ao mesmo tempo em que apresento os pressupostos teóricos e 

metodológicos geradores da pesquisa, atrevo-me a desenrolar alguns fios subjetivos 

que conectam as trajetórias descritas e produzidas ao longo das práticas 

compartilhadas entre os sujeitos da pesquisa. Esses fios subjetivos a que me refiro 

são experiências pessoais da pesquisadora com as temáticas em estudo, a exemplo 

da autora Florence Weber (2009) em seu livro Trabalho fora do trabalho: uma 

etnografia das percepções, que ao pontuar os princípios de seu método, destaca 

também, em forma de uma autoanálise as possíveis alianças afetivas que a 

aproxima de sua pesquisa em uma Usina de Montbard, localizada no Nordeste da 

França. Eis algumas impressões repassadas pela própria autora: 

 

O pesquisador [...] passa por intermédio das dificuldades de sua 
posição – ligadas não somente à sua condição de pesquisador 
intelectual, mas vivenciadas, em parte, por qualquer recém-chegado, 
passa assim por um verdadeiro aprendizado social. É neste sentido 
que qualquer pesquisa comporta uma dimensão de autoanálise. Não 
há exterioridade absoluta do pesquisador, este se torna um nativo, 
isto é, um sujeito a ser observado, na medida em que um lugar lhe foi 
atribuído no espaço social local. Tal lugar não é pura invenção, já 
existe anteriormente, ao menos como potencialidade. Trata-se do 
produto dos ajustes feitos em torno do etnólogo, progressivamente 
inserido no sistema de classificações nativo. Ele será tomado como 
jornalista, professor ou ainda por um vizinho, um colega ou um 
membro da família. Se os nativos levam em conta suas 
características sociais particulares (sua relação com a linguagem, 
seu laço mais ou menos mítico com o poder, sua origem geográfica, 
suas maneiras de vestir-se ou portar-se etc.) é para integrá-las em 
uma interpretação local pertinente. Para muitos, eu fui, portanto, a 
emigrada que retorna. (WEBER, 2009, p. 32).         
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Seguindo essa esteira, acredito que o exercício de representar textualmente a 

vida e o sentir de pessoas a partir do ato de observar, escutar e compartilhar suas 

histórias e trajetórias requer uma imaginação e criação capaz de entrever uma 

paisagem silenciosa e opaca, deixando escapar sua diversidade de cores, formas e 

tons que confluem para estampar artesanalmente novas texturas de um envelhecer 

silencioso e intermitente que vai acontecendo nos povoados, casas e roças deste 

árido sertão piauiense. 

 

O estudo em foco toma o corpo em processo de envelhecimento, como 

protagonista de acontecimentos e de agenciamentos diversos, evidenciando como 

os agricultores e agricultoras estão convivendo ou reinventando novos padrões de 

envelhecer. Portanto, interessa investigar e reconhecer as transformações e ou 

permanências que vêm ocorrendo no comportamento e na cultura da população 

idosa rural, aproximando-me de seus modos de vida, auscultando suas histórias e 

razões de sua persistência na roça. Nesse sentido, o objeto de estudo pressupõe 

análise da vida cotidiana de agricultores idosos do Semiárido piauiense, 

privilegiando aspectos culturais (lazer, sociabilidades, culinária e outras atividades 

circunscritas aos seus modos de vida) entre outras dimensões do contexto social, 

tendo em vista que os estudos sobre as sociedades camponesas geralmente 

buscam dar conta de questões relacionadas às esferas econômicas e políticas, 

nesse sentido, lembro os estudos de Durham (1984); Martins (1983) e 

especialmente Luiz Mott (1985) que ao estudar a história do Piauí colonial, faz  

referência a situação econômica da sociedade naquele período. 

 

Pierre Bourdieu (1989, p. 49) ressalta que a escolha de um problema, implica 

no reconhecimento de que o processo de investigação de um objeto socialmente 

construído, deve levar em conta seu caráter relacional, pois permite ao pesquisador 

retomar suas escolhas, rever posições que o aprisionem ou limitem sua capacidade 

criativa e perceptiva. Para o autor, essa questão implica na capacidade de se 

transformar objetos socialmente insignificantes em objetos científicos, apreendendo-

os de um ângulo imprevisto, sendo necessária certa ruptura epistemológica. Este 

estudo consiste, de um lado, em registrar e expressar as linhas culturais que 

moldam a vida e o corpo do homem e da mulher em processo de envelhecimento, e, 
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de outro, em revelar e em retratar formas e rituais de enfrentamento do morrer nas 

zonas rurais, como representações afetadas pela diversidade simbólica que 

caracteriza o modo de vida e o cotidiano das pessoas idosas que convivem no 

Semiárido piauiense. 

 

Que “devires idosos”7 mesclam a existência desses sujeitos no século XXI? 

Como elaboram novas representações considerando valores, crenças e costumes 

que dão sentido ao universo sociocultural do trabalho rural? Que sentidos eles 

atribuem à velhice e ao próprio envelhecimento? Quais marcas e registros impressos 

em seus corpos revelam a singularidade do envelhecer sertanejo? Por que 

permanecem na roça? Como convivem com a família? Como encaram a morte? São 

interpelações, entre outras, que destaco como meio de situar as diferentes visões do 

envelhecer, historicamente construídas e que de alguma forma condicionam a 

realidade subjetiva de homens e de mulheres que precisam conviver com a velhice, 

seja no meio rural ou urbano. 

  

São questões complexas, pois envolvem muitas pessoas e suas relações, 

consigo mesmo, com os outros, com o tempo e com o meio ambiente. Tudo se 

passa em um contexto de mudanças em todas as esferas da vida, assim, não é 

nada simples perceber o que se passa hoje nas oposições dialéticas entre, 

campo/cidade, jovem/velho, vida/morte, parece tudo tão igual, no entanto, quanto 

mais me próximo dos modos de vida dos sujeitos, tanto mais as diferenças entre 

uma coisa e outra são configuradas, abrindo novas clareiras investigativas. Nesse 

sentido, a categoria velhice não é enfocada como fragmento de um estilo de vida 

rural, mas como parte de uma totalidade que está em permanente relação com 

outras gerações e outras dimensões da cultura do lugar e de suas interfaces com 

acontecimentos exteriores ao seu território, provocando muitas vezes grandes 

transformações em suas formas de sentir, de pensar e de enfrentar a vida. Como 

destaca Norbert Elias, ao comentar sobre a complexidade das relações que 

envolvem indivíduos e sociedade, “[...] os atos de muitos indivíduos distintos, 

                                                 
7
Utilizo livremente a noção de “devir” a partir da leitura de Deleuze/Guattari (1986/1992) para referir-me a 

processos de subjetivação, envolvendo experimentações produtoras e agenciadoras de subjetividades singulares, 

entendendo como os agricultores idosos através de suas práticas cotidianas reinventam, criam modos de sentir e 

se relacionar com o outro e com seu próprio envelhecimento. 
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especialmente numa sociedade tão complexa quanto a nossa, precisam vincular-se 

ininterruptamente, formando longas cadeias de atos, para que as ações de cada 

indivíduo cumpram suas finalidades.” (1994, p. 23). 

  

Envelhecer e morrer são categorias indicadoras de um curso de vida para 

homens e mulheres em diferentes culturas. Pensá-las como possibilidades 

investigativas exige por parte do investigador um olhar aguçado à teia de 

significados que se desprende de trajetórias intersubjetivamente internalizadas e 

compartilhadas nas práticas cotidianas dos camponeses idosos e de suas redes de 

relações sociais. Retomando Elias (1994, p.23), é possível dizer: “essas cadeias não 

são visíveis e tangíveis como grilhões de ferro, são mais elásticas, mais variáveis, 

mais mutáveis, porém não menos reais e decerto não menos fortes”. 

 

Concomitante, ao trabalho de campo, faz-se necessário uma aproximação 

teórico-metodológica com referenciais que possibilite uma reflexão continuada sobre 

os conceitos, os movimentos e as tendências relacionadas diretamente à temática 

do envelhecimento e da morte. Com efeito, esta pesquisa identifica-se com os 

pressupostos que fundamentam as abordagens qualitativas, e um dos pontos fortes 

dessa perspectiva é, justamente, a percepção de que a pesquisa, o trabalho de 

investigação social está, em um primeiro momento, apenas esboçado, portanto, 

totalmente dependente do processo a ser desencadeado entre os envolvidos no 

contexto em que se situam. 

  

Visando oferecer maior consistência ao estudo das representações sobre a 

velhice no Semiárido piauiense, optei por uma pesquisa qualitativa, Acerca dessa 

modalidade de pesquisa é importante considerar o que Minayo (1996, p. 21-22), nos 

diz: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 
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A pesquisa qualitativa resulta do registro de encontros entre pesquisadores e 

os discursos instituídos no ato de uma escuta sensível entre sujeitos que se 

permitem dialogar com sua própria existência. Concebendo e socializando com 

generosidade suas experiências desveladas em suas falas, gestos, silêncios e 

sentimentos.  

É pelo querer-dizer, pelo dito, pelo interdito, pelo não dito que o 
homem descobre-se no outro, vincula-se ao outro, às vezes por meio 
de uma ligação inextricável (natura naturans), às vezes por meio de 
um sintoma (natura naturata). O fluxo percepto-cognitivo que 
possibilita à humanidade o pensar e o pensamento, bem como sua 
comunicação (feita de convenções e silêncios, falar e ouvir, de 
consciência e inconsciente) pertencem, rigorosamente falando, à 
ordem da poesia; este onde para o qual somos atraídos por 
enredamento irresistível, com tudo de que dispomos de pulso físico 
ou repertório de erudição, onde nos reconhecemos e somos 
estrangeiros, às vezes pela mais completa integração, outras vezes 
por expulsão insondável. (ELIAS, 2008, p. 213). 

 

No ato da pesquisa, o recorte para observar as trajetórias de agricultores 

idosos, tornando as histórias e o contexto onde elas desenrolam como base para 

compreensão da construção das identidades pessoais e coletivas do processo de 

envelhecimento rural foram particularmente significativas. Pois, essa forma de 

escutar e de observar a vida que pulsa e se recria nos afazeres dos sertanejos, é, a 

meu ver, uma das mais interessantes e gratificantes maneiras de se estar no campo, 

não se está lá só observando, pois embora a pesquisadora estacione algumas 

semanas, meses e anos nas casas, nas roças e nas feiras do Semiárido, sua vida 

segue, assim como, a dos agricultores e agricultoras, pois são múltiplos os fatores 

que interferem no cotidiano de ambos. 

  

Durante nossas conversas informais e, principalmente, nas entrevistas os 

idosos rurais evocam fatos de sua experiência passada para dar sentido a 

acontecimentos de sua trajetória atual. Em suas falas reconstroem o passado, 

reconduzindo pessoas e coisas para o presente, imprimindo uma lógica afetiva que 

define a permanência de cada um ao lugar onde trabalham e residem. 

 

Transcreverei a seguir parte de minhas anotações no diário de campo, escrito 

logo após o encontro com um casal de idosos no povoado Lagoa dos Félix. Para 

garantir a devida discrição em relação aos sujeitos da pesquisa, sempre que 
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transcrever suas narrativas, ao longo do texto, os nomearei, ora com os nomes 

próprios, ou sobrenomes de escritores brasileiros, que escreveram sobre os sertões, 

ora com os nomes de personagens que deram vida às suas histórias e narrativas. 

(Gilberto, Mário, Graciliano, José Lins, Jorge, Rosa, Raquel, Josefina, Antonio, 

Bentinho, Sinhá, Mocinha, Vicente, Amâncio, Fabiano, Inácia, Conceição, Euclides, 

Guimarães, Amado, Ariano, Chico Bento, Fausta, Maria Bonita, Virgolino, Vitalino, 

Luiz, Gonzaga etc.) Esclareço que a escolha dos nomes será aleatória e que não há 

coincidência entre a vida dos escritores e de seus personagens, com as histórias de 

vida dos intercessores de campo da presente pesquisa e, a escolha dos mesmos, 

significa uma simples homenagem àqueles brasileiros reais ou da ficção, que tão 

bem encenaram os sertões de todos os tempos. 

 

Rosa, esposa de Guimarães, após um fluente diálogo no terraço, me 
convidou para fazer um percurso em sua casa. De braços dados, ela 
fez questão que conhecesse cada objeto que tinha sido de sua sogra 
(considerada como mãe). A sogra após sua viuvez passou a morar 
com Rosa e o filho. Sendo cuidada com carinho, atenção e 
dedicação, buscando fazer seus desejos, inclusive na hora da morte, 
pois a fez prometer que a deixaria morrer numa rede e em casa, o 
que de fato aconteceu. Rosa também mantém o oratório no quarto 
onde a idosa faleceu, pois a sogra recomendou cuidados e que 
ninguém deveria retirá-lo de lá. E acrescenta, enquanto fotografo as 
imagens, que não o venderia por dinheiro nenhum, e que alguns 
parentes residentes em São Paulo, quiseram levá-lo, mas ela disse 
que só depois de sua morte. Diz que sente prazer em cuidar dos 
objetos dos mais velhos da família. Fomos até o quintal, onde tem 
parte de uma casa de taipa que pertencia à sogra e que pretende 
preservar como lembrança. Na casa encontramos ainda panelas, 
bacias, pentes, cabaças, o terço e muitos outros objetos, inclusive 
instrumentos de trabalho na roça e de fiação. Além dos objetos 
guardados e zelados com carinho, também observei e registrei em 
meu diário de campo, a emoção presente na fala balbuciada por 
Rosa, que em alguns momentos parecia segurar o choro. Às vezes, 
percebi sua face avermelhada e sua voz trêmula. Rosa afirma que 
não deixa a sua casa e o povoado, ela e o esposo serão sepultados 
em suas terras. (Anotações do Diário de Campo – 19/04/2011). 

 

Essa presença afetiva do passado se concretiza não somente na memória 

aos antepassados corporificada na mente e nos atos dos idosos, mas também nas 

artes de fazer e de construir o cotidiano como sugere Michel de Certeau (1990), ao 

expor sobre as “maneiras de fazer” que constituem as práticas ordinárias, 

silenciosas e quase invisíveis de pessoas anônimas em contraposição à reprodução 
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e ao desenvolvimento de uma produção sociocultural voltada para o consumo de 

“produtos-espetáculos”. 

 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou 
preparar as refeições etc.) são táticas. E também de modo geral, 
uma grande parte das “maneiras de fazer”: vitórias do “fraco” sobre o 
“forte” (os poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma 
ordem etc.), pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias de 
“caçadores”, mobilidades da mão de obra, simulações polimorfas, 
achados que provocam euforia, tanto poéticos, quanto bélicos. (DE 
CERTEAU, 1990, p. 47). 

 

Assim, pode-se observar no cotidiano dos agricultores idosos a utilização de 

objetos e de técnicas que foram manipulados por seus pais, avós e bisavós, tais 

como: forno à lenha, potes de cerâmica ou de pedras, cercas de pedras ao redor 

dos quintais e das roças, imagens de santos nas paredes e pequenos oratórios nos 

dormitórios ou nas salas etc. São muitas as maneiras de fazer pelas quais os idosos 

e seus familiares se reapropriam de seus espaços (casa, roças e comunidades). São 

práticas significantes e enunciadoras de um lugar falante e perceptível aos que ali 

fincaram seus pés. Ser sertanejo não é algo casual, passageiro ou transitório. É o 

homem, a mulher e a terra, nomeados e talhados de carne e osso, por uma 

multiplicidade de traços sentidos à flor da pele. Pode-se até imitar, dramatizar, 

teatralizar, poetizar a vida de sertanejos, mas tudo estará sempre na fronteira do real 

que se fabrica e do cenário que se recria. Enfim, da vida que se recita nos textos, 

palcos e telas que envolvem atores, personagens e espectadores deslocados de sua 

própria espacialidade. 

 

Pode-se argumentar que o estudo em questão não almeja somente retratar o 

processo de envelhecimento entre os agricultores e seus modos de vida, mas 

também apresentar uma configuração do espaço onde estão situados os idosos e as 

idosas com suas trajetórias singulares e indispensáveis para compreensão das 

condições sociais de construção dos modos de envelhecer que habitam o Semiárido 

piauiense. A partir desse postulado é possível rabiscar, por meio dos deslocamentos 

da pesquisadora, um traçado cartográfico8 do Semiárido visitado, evidenciando 

                                                 
8
 Seguindo as ideias de Guattari, Deleuze e Rolnik, Flávia Ferreira (2008), ao explorar algumas noções do 

conceito de Rizoma, esclarece que o princípio da cartografia é metodológico e diz respeito ao mapa traçado; É 

aquele utilizado como instrumento que vai fotografar o acontecimento.  (pag. 36). 
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assim, sua diversidade de texturas e de paisagens que se modificam entre as 

estações do inverno ou do verão. Gonzaga, expressa muito bem os efeitos dessa 

alternância entre uma estação e outra: 

 

Nos anos de 1949 e 1950, vivemos uma seca e faltou água aqui no 
Mocambo – faltava água pra tudo. Então meu pai resolveu seguir as 
trilhas do gado pelas matas, até que localizou um olho d’água, 
encheu suas antas e colocou no lombo do jumento, seguiu em frente, 
entrou num atalho e chegou à lagoa saco da várzea, onde tinha 
famílias que moravam próximo, ele pediu licença para pegar água. O 
povo estranhou, mas permitiu, só não sabiam como eles 
conseguiriam levar água de tão longe, mais de duas léguas e por 
dentro da mata, acharam meu pai meio maluco. Meu pai chamou os 
vizinhos e abriram a estrada até o lago, então ficamos pegando água 
para beber e para trabalhar na desmancha, durante mais ou menos 
seis anos, até que o prefeito Justino Luz (Picos) mandou fazer um 
açude próximo ao povoado do Mocambo. Nosso povoado tem o 
nome de Mocambo, porque ao redor do lago nascia uma planta que 
botava uma bonita flor e o povo chamava flor do mocambo. Hoje, a 
lagoa saco da várzea está abandonada, mas é um lugar bonito e a 
água que jorra é mineral, sem defeitos. A água que desce chapada 
abaixo dava para abastecer mais de cinco poços tranquilamente. 
Hoje, todo mundo tem água encanada ou abastece com o carro pipa. 
Mas todos nós já carregamos água na cabeça ou em animais.  
(Gonzaga, 74 anos – Chapada dos Mocambos). 

 

Através da narrativa de Gonzaga, percebem-se os processos interativos entre 

os sujeitos e suas experiências vinculadas e demarcadas pelos fatores geográficos e 

climáticos que caracterizam o bioma da caatinga, predominante no Semiárido. Sua 

fala é expressiva, permitindo analisar como essas representações configuram 

também a construção simbólica de um ethos subjetivamente compartilhado sobre a 

permanência e a convivência nos territórios em tempos de calamidade e de seca. 

Nesse sentido, Carvalho (2007) acrescenta que “o pertencimento territorial 

possibilita emergir um conjunto de valores simbólicos construtores da territorialidade, 

e essa se estabelece pelo conjunto de objetos que dotam o território, nos quais se 

trabalha, circula, mora”. Portanto, o campo simbólico das práticas individuais e 

coletivas é tecido na intensidade das experiências de superação de limites 

tipicamente impostos por fatores relacionados tanto a fenômenos naturais como a 

questões sociais e políticas 

. 

Maurice Halbwachs (2006), analisando sobre a relação entre memória 

coletiva e espaço, sugere que a noção de espaço deve ser compreendida para além 
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da perspectiva geográfica. Para esse autor, o espaço não é apenas lugar da 

memória contida em lembranças do passado, mas reflete também as mudanças 

geradas pelos grupos que interagem entre si. As experiências vividas transformam 

não somente as pessoas, mas também o ambiente. Assim, o espaço é o lugar da 

produção da memória, pois aciona uma simbologia representada e transmitida pelas 

gerações de forma sensível em um ambiente compartilhado através dos tempos. A 

fala de Fabiano, morador de Lagoa dos Félix, no primeiro encontro (fevereiro de 

2011), expressa muito bem o que Halbwachs (2006) define como pontos de 

referência da memória coletiva. Uma forma de fazer referência ao passado com o 

propósito de reafirmar o presente, permitindo-lhe manter certa coesão interna no 

processo permanente de reconstrução de sua própria história: 

 

Essa casa ali (fala apontando para a casa que está logo à nossa 
frente) é antiga, é toda feita de taipa. Foi a primeira casa construída 
na Lagoa dos Félix, tem uns “200 anos” mais ou menos, várias 
gerações nasceram ali, por isso, mesmo tendo construído outra casa 
ao lado, resolvemos deixar e preservar parte da casa antiga, onde 
nossos bisavós, avós e pais moraram e muitos de nós foi criado. 
Quando olhamos a casa, é como se estivéssemos vendo as 
pessoas, ela ajuda a gente lembrar tudo que se passou e de onde 
viemos [...] No início, aqui era conhecido como Fazenda Olho 
d’Água, porque temos várias nascentes de água nesta terra, depois 
passou a ser conhecida como Lagoa dos Cassimiros, no tempo dos 
algodões, essa família tinha muitas terras por aqui, e por último, 
Lagoa dos Félix, também por causa de um grande proprietário de 
terras. É essa a origem deste lugar, eu sei toda a história, pois desde 
criança eu gostava de ouvir a conversa dos mais velhos, às vezes 
ficava atrás das portas sem dar um pio, calado, só ouvindo. Às 
vezes, meu avô me deixava ficar na roda, mas se eu entrasse na 
conversa deles, apanhava e logo eles me mandavam ir procurar o 
que fazer. Então, eu ficava bem quietinho, só ouvindo e guardando 
na minha memória as conversas dos mais velhos, lembro que a roda 
dos homens era separada das mulheres. E as mulheres, sempre que 
estavam juntas, era fazendo alguma coisa, tipo: lavando roupas, 
varrendo, debulhando feijão, costurando etc. Hoje, quando me deito, 
lembro-me com frequência das coisas e das pessoas que não estão 
mais aqui e fico pensando na importância de todas elas para este 
povoado. (Fabiano, 58 anos – Lagoa dos Félix). 

 

Observa-se que Fabiano em seu breve relato, traça a história do lugar 

entrelaçada com o cotidiano das gerações, demonstrando padrões culturais e 

situações de vida reveladas nas práticas e nos usos compartilhados por homens e 

por mulheres no contexto sociofamiliar. Uma simbologia dos valores é muito bem 
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descrita por Fabiano, que aciona o prazer da imaginação e da interpelação aos seus 

ouvintes, e eu lembro que outros idosos que estavam conosco, sentados em uma 

roda de conversa, onde eu me apresentava e convidava para uma reunião sobre o 

projeto de pesquisa, também começaram a falar livremente sobre o que Fabiano 

relatou, comentaram sobre a impossibilidade de uma pessoa mais jovem ou criança 

participar de uma conversa com os adultos ou idosos, e ficavam comparando o 

passado com a atualidade. Uma senhora manifestou-se assim: “Meu pai não falava 

nada, apenas olhava bem nos meus olhos e eu já entendia que era para calar ou 

sair da sala e dependendo da gravidade do que eu tinha feito ou dito, podia esperar 

castigo com certeza. Uma criação dura, mais que valeu, pois só assim a gente se 

torna uma pessoa de bem, aprende a reconhecer os valores e a obedecer às regras 

da sociedade. Hoje, isso não acontece, pois, ninguém respeita os mais velhos, quem 

é que quer escutar as histórias de um velho hoje em dia? Ora, os jovens querem é 

mandar nos pais e avós.” (Fausta, 74 anos - Lagoa dos Félix, 2011). Lembro que já 

no primeiro contato com as pessoas em Lagoa dos Félix, foram muitas as histórias 

que fluíram a partir da fala do Senhor Fabiano. Percebi que ficaram animados e 

entusiasmados com a ideia de participar da pesquisa. 

 

É peculiar a uma pesquisa de caráter socioantropológico a pesquisadora se 

colocar em constante movimento, seus percursos e deslocamentos também são 

dados produzidos que interagem e complementam os demais dados resultantes das 

observações, entrevistas e filmagens (fotos e vídeos). Parece-me oportuno que 

estando eu participando de uma roda de conversa com alguns moradores do 

povoado Lagoa dos Félix, sentada à frente de uma das residências mais antigas do 

povoado, à sombra de uma grande árvore, que generosamente fornece sombra e 

ventilação, incrementando assim um tom agradável ao primeiro encontro, descreva 

brevemente como cheguei até aqui e porque escolhi esse povoado, seus moradores 

idosos e familiares como principais participantes do presente estudo. 

 

Após ter adentrado por tantos caminhos, e encontrar-me com pessoas e 

acontecimentos relevantes ao estudo e à análise do processo de envelhecimento no 

meio rural, (como minhas idas às feiras de Picos, viagem a Simões e Francisco 

Santos, visitas a entidades e ao Sindicato Rural de Picos), sentia necessidade de 
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uma imersão profunda no mundo de vida dos agricultores, sentir e participar de seu 

cotidiano, observar de perto o desenrolar de suas atividades laborais e sociais. 

Imaginava que o Sindicato poderia facilitar ou intermediar esses contatos. Contudo, 

as negociações aconteciam lentamente, até que um dia conversando com Virlane, 

uma aluna do curso de pedagogia, natural do povoado Lagoa dos Félix e que lá 

permanecia como moradora e educadora, perguntei se ela conhecia toda a 

comunidade e se havia muitos idosos. Relatando-me brevemente o contexto 

histórico do povoado e de seus moradores, prontamente se colocou à disposição 

para colaborar com a pesquisa, eu anotei os contatos para marcar uma visita ao 

povoado, ficou combinado que ela poderia fazer essa articulação. Fiz uma breve 

exposição do projeto para ela, comentando a temática, objetivos e metodologia de 

trabalho. Ela ficou muito interessada e de fato tem sido uma grande colaboradora, 

assim como, engajou sua mãe Maria Vilani de Carvalho, (conforme relatei na 

introdução) que de forma generosa me hospedou várias vezes em sua casa, me 

acompanhou nas visitas, percorrendo residências, roças, lagoas, bicas, barragens, 

igrejas, escola e cemitérios, ajudando-me nas gravações e filmagens, às vezes, 

fotografando pessoas, objetos e paisagens do lugar, outras vezes, sendo 

fotografada. 

 

Tendo em vista esclarecer os procedimentos metodológicos empreendidos 

com o objetivo de produzir dados para a pesquisa, considero importante descrever 

resumidamente meus percursos e deslocamentos aos locais que efetivamente me 

encontrei com os agricultores e as agricultoras idosas, assim como, minha 

permanência, nas cidades de Francisco Santos, Simões, Picos e nos povoados de 

Angical dos Domingos, Lagoa dos Félix e Chapada dos Domingos nos anos de 2010 

a 2012. 

 

Para a produção de dados utilizei de uma variedade de técnicas e 

procedimentos geralmente adotados em pesquisas qualitativas, como é o caso de 

nossos estudos, que seguem os princípios norteadores das pesquisas que se 

dedicam a analisar os sentidos subjetivos que norteiam as experiências e as práticas 

cotidianas dos sujeitos em determinados contextos e situações historicamente 

constituídas. Assim, destaco inicialmente, a observação direta, seguida de 
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anotações em cadernos de campo, técnica iniciada em março de 2010 quando 

realizei as primeiras visitas aos idosos, residentes em Picos, foram visitadas cinco 

residências, e conversei com seis idosos, sendo que em uma das visitas, o contato 

com um casal (Sr. Zezito, 68 anos e Dona Isabel, 65 anos), que mesmo residindo na 

cidade Picos, onde ele trabalha na construção civil, não se desvinculou da roça, os 

mesmos ainda mantém um sitio (roça) no povoado Gameleira, onde ainda plantam 

seu roçado, em períodos de inverno. Inclusive, Dona Isabel revelou que é ela quem 

mais se dedica ao sitio da família, uma vez que o esposo ainda trabalha. Ambos são 

aposentados pelo INSS. E dizem gostar muito da roça, pretendem retornar, assim 

que os filhos e os netos não precisarem da ajuda financeira deles. Este casal foi o 

primeiro a dispor de tempo e marcar futuras entrevistas, o que aconteceu nos meses 

de maio e junho de 2010. Além destas visitas e entrevistas com idosos que morando 

na cidade, não abandonaram completamente suas raízes com a roça e os povoados 

em que nasceram e cresceram, fiz várias incursões às feiras da cidade, 

principalmente aos sábados, onde encontrava muitos idosos vendendo seus 

produtos, conversava pouco, apenas observava o trabalho dos idosos, geralmente 

acompanhados de filhos ou netos jovens.  

 

Também, mantive um diálogo com dois idosos em Teresina, estes nasceram 

e cresceram na região de Picos, e gostavam de contar suas memórias sobre o lugar; 

duas idosas em Fortaleza, pois quando marcava encontro com o orientador, ou tinha 

de participar de algum evento, eu me hospedava no abrigo de idosos Sagrado 

Coração, administrado pelas Irmãs Vicentinas, localizado na Avenida da 

Universidade. Elas me chamavam para conversar logo que anoitecia e me contavam 

suas histórias de vida e da saudade que sentiam dos familiares e da infância em 

cidades do interior do Ceará. Ainda recebi vários escritos de um idoso residente em 

Itapira, município de São Paulo, que fazia questão de enviar suas percepções sobre 

a morte, ele é pai de uma amiga e professora que trabalhava na Universidade 

Federal do Piauí, Campus de Picos. As conversas e escritas destes idosos, embora 

fisicamente distantes do lócus da pesquisa, inspiraram e muito minha escrita e suas 

histórias ressoam nas entrelinhas deste texto. 
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Nos povoados, as anotações em cadernos de campo também foram bastante 

utilizadas e ao longo da Tese, elas emergem como informações relevantes para 

compreensão dos acontecimentos e até complementam as narrativas. Estas foram 

gravadas seguindo roteiros abertos, geralmente os idosos iniciavam contando sua 

história de vida, destacando fatos desde a infância, até o momento presente. A 

pesquisadora, quando considerava necessário, solicitava que repetissem alguns 

dados, e ainda sugeria que falassem sobre sentimentos em relação à velhice, ao 

corpo e à morte. Entre os entrevistados, escolhi cinco para realizar mais uma 

entrevista, com o objetivo de aprofundar alguns aspectos de suas narrativas (estas 

entrevistas “aprofundadas” duravam até duas horas de conversa, realizadas na casa 

dos entrevistados – 03 foram realizadas em Lagoa dos Félix e 02 na Chapada dos 

Mocambos). Considerando o total das entrevistas durante o trabalho de campo, 

contabilizei: sete entrevistas realizadas na Chapada dos Mocambos, 15 entrevistas 

em Lagoa dos Félix e 03 em Angical dos Domingos. Muitas entrevistas foram 

realizadas no interior das residências e em alguns momentos havia a interlocução 

com outros membros da família ou vizinhos que chegavam. Em relação a filmagens, 

destacamos o vídeo com imagens do festejo e da Roda de Leseira, da visita ao 

cemitério e ao olho d’água em Lagoa dos Félix e da Farinhada na Chapada dos 

Mocambos e as ainda várias entrevistas em que os idosos permitiram a filmagem, 

além da gravação. 

 

 Quanto às oficinas ou encontros focais com agricultores e agricultoras, foram 

realizadas em Francisco Santos (01 oficina - 13/05/2011), reunindo sete mulheres e 

quatro homens, Simões (01 oficina – 14/05/2011), reunindo dez mulheres e dois 

homens, e em Lagoa dos Félix (02 oficinas – a primeira em 02/2011 e a segunda em 

28/07/2012) – na primeira reunimos 08 homens e duas mulheres e na segunda, 06 

homens e 04 mulheres e em Angical dos Domingos (01 oficina – 28/05/2011), 

reunindo três mulheres e cinco homens. Na Chapada dos Mocambos não foi 

possível realizar encontros coletivos com os idosos, pois os mesmos moram 

distantes uns dos outros e a maioria tem dificuldades de locomoção. Realizamos 

também uma reunião organizada pelo Sindicato Rural de Picos, em julho de 2010, 

reunindo em torno de 25 trabalhadores idosos.  Além deste material, tenho registro 

no caderno de campo das visitas e conversas informais com os idosos e seus 
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familiares. Durante as visitas, logo que chegava a residência, o casal, conduzia-me 

por todos os cômodos da casa, alguns ainda trazia álbuns com fotos antigas e 

recentes, apresentava-me os quadros que decoravam a sala, trazia objetos antigos, 

muitas relíquias que são guardadas em grandes baús de couro ou madeira, tenho 

muitas fotos destes objetos. 

 

Foi produzido um rico material composto por vídeos e acervo fotográfico9, 

com imagens dos idosos, suas casas, objetos, quintais e roças. Paisagens externas, 

contextualizando visualmente os povoados, destacando: natureza, edificações e 

invenções. Considero relevante destacar que ficar hospedada na casa dos 

agricultores, aceitar convites para almoços e cafés em muitas residências dos 

povoados já citados, assim como participar das festas comunitárias, foi essencial 

para criar vínculos e laços de amizades, necessários para adentrar na história de 

vida e nas intimidades das famílias e dos idosos, nossos intercessores na arte de 

pesquisar com os outros. Durante os períodos que eu permanecia nos povoados, fui 

acolhida pelos moradores. Em Lagoa dos Félix, permaneci na casa da família 

Carvalho (Vilani e Dedé), pais de Virlane, minha ex-aluna do curso de pedagogia na 

Universidade Federal do Piauí em Picos.  Sempre que chegava, era logo conduzida 

ao dormitório das filhas do casal, uma delas me cedeu sua cama, enquanto ela 

dormia em rede. Não aceitaram nenhuma contribuição em dinheiro para ajudar nas 

despesas. Realizei cinco visitas ao todo: fevereiro, abril e junho/ 2011 e em julho e 

agosto de 2012.  

No povoado Chapada dos Mocambos, eu e minha sobrinha ficamos 

hospedadas na casa de Dona Francisca (64 anos) e do Senhor Neguim, (54 anos), 

ela é dirigente sindical e compõe a equipe do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Picos. Todos a conhecem como Francisca delegada, por 

representar a delegacia sindical do povoado, que faz parte do Sindicato de Picos.  

Na casa dela, ficamos em um amplo quarto, reservado para os filhos que moram em 

outros estados e que sempre vêm visitar a família. Também ela não aceitou nossa 

contribuição financeira. Ficamos lá durante três dias e praticamente só visitamos as 

                                                 
9
 Disponho de um acervo de aproximadamente 1.500 fotografias e 25 vídeos (cada um com tempo de gravação 

estimado entre 30 a 60 minutos). Além das gravações sem imagens, realizadas quase sempre, durante as 

entrevistas individuais ou quando os entrevistados não aceitavam serem filmados. 
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famílias com idosos. Nesses dias filmamos uma farinhada10 que estava acontecendo 

na casa de Dona Maria, cunhada de Dona Francisca.  Em minha segunda visita ao 

povoado, minha sobrinha não me acompanhou como motorista e por esse motivo 

peguei o transporte coletivo para chegar ao povoado, permaneci durante 15 dias na 

casa de Dona Francisca e na oportunidade realizei as entrevistas e muitas visitas 

aos idosos da localidade. Ter utilizado o transporte coletivo para chegar a Chapada 

dos Mocambos foi uma oportunidade para que eu pudesse perceber as dificuldades 

que os agricultores passam, quando necessitam ir a Picos ou a outros municípios. O 

ônibus pertence a uma empresa contratada pela prefeitura de Picos e os 

passageiros pagam suas passagens, na época (07/2012), o valor era de R$ 2,30 

centavos, o mesmo valor dos ônibus que circulam em Picos. Contudo, as condições 

do transporte deixam a desejar, pois é um carro antigo, muitos passageiros me 

disseram que costuma dar prego durante as subidas das serras, além de não ter 

assentos para todos e muita gente permanece em pé, durante todo o percurso, que 

dura aproximadamente uma hora até o centro de Picos. Conversando com pessoas 

que precisam ir todos os dias a Picos, uma vez que trabalham ou estudam naquela 

cidade, me disseram que todos os dias entram no carro com medo de acidentes, 

pois como este é muito antigo e existem muitas curvas e animais no percurso, 

sabem que estão correndo riscos todos os dias, mas são obrigados, pois esta é a 

única forma de chegar à cidade, para quem não possui carro próprio ou moto. Por 

duas vezes, ao chegar a Picos e não sendo horário de circulação do ônibus para os 

povoados, peguei um táxi até Lagoa dos Félix e ao final paguei R$ 60,00 reais pela 

corrida, perguntei ao taxista quanto seria uma corrida até Chapada dos Mocambos, 

localizada acima de Lagoa dos Félix e ele disse que seria em torno de R$ 120 reais. 

 

Ao adentrar no Semiárido piauiense, particularmente em seus espaços 

rurais, representados aqui pelas cidades e povoados delimitados para os estudos de 

campo, me deparei com outra territorialidade, pois, além dos aspectos que 

caracterizam suas belas paisagens naturais, após cada encontro entre pesquisadora 

e intercessores, emergia as preciosidades de uma topografia humana e cultural, 

traçada com simplicidade através das narrativas e dos gestos dos agricultores, e 

                                                 
10

 A farinhada é um processo que reúne nas populares casas de farinha, um grupo de familiares, amigos ou 

pessoas contratadas para transformar a raiz da mandioca em farinha, um dos alimentos que não pode faltar na 

mesa dos trabalhadores rurais e de boa parcela das famílias nordestinas e brasileiras. 
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acima de tudo, experimentada nos encontros, nas visitas e hospedagens. 

Simplicidade sentida na pele, através dos longos apertos de mãos na chegada e na 

saída das casas, dos cafezinhos, caldos de cana ou água, servidos com boa 

vontade durante as entrevistas e ao final, abraços e convites para retornar, 

significando a intensidade da partilha, dos laços efetivados e dos sonhos 

compartilhados.  

 

 

 

A presença dos intercessores – Vozes dos encontros 

  

Não é o objeto que importa, mas o olho. Se o olho 
estiver lá, o objeto será encontrado, e se você não 

tiver o olho, seja qual for o objeto, você não o 
encontrará lá. 

F. Dostoiévski (Diário de um escrivão) 

 

 

Como encontrar e criar meus intercessores? Por onde andam? De que se 

ocupam? Como me aproximar? Como adentrar no universo deles? Acolherão a mim 

e ao meu projeto? Por que esse temor, essa ansiedade? Afinal de contas, o estudo 

da velhice não ressoa como algo estranho, distante e desconhecido, pois vem 

configurando meu percurso investigativo nas Ciências Sociais, assim como entrelaça 

minha existência e meus afetos. Refiro-me particularmente aos estudos 

desenvolvidos em 1998, quando apresentei ao final do curso de Especialização em 

Gerontologia Social a monografia, A construção social da sexualidade da mulher 

idosa, a partir de uma pesquisa de campo realizada junto a um grupo de mulheres 

produtivas da Associação de Moradores do bairro Monte Castelo em Teresina. Em 

2004, concluí o Mestrado na Universidade Federal do Ceará, com a dissertação 

Corpo e desejo no tempo da velhice. A pesquisa de campo aconteceu junto ao 

Programa Terceira Idade em Ação – Universidade Federal do Piauí, onde permaneci 

atuando como voluntária. Mesmo embalada por essas experiências, tenho a 

sensação de entrar em um labirinto onde palavras, coisas e teorias muitas vezes me 

deixam apreensiva, inquieta e reflexiva. 
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Submersa em meio a essas tensões, compreendi que não é necessário 

atravessar o labirinto, porém é indispensável manter-se disposta e motivada a 

adentrar por entre as veredas possíveis e certamente algumas nos conduzirá ao 

inesperado, mas habitável. Sem reconhecer quem são os intercessores potenciais e 

preferenciais não existe recepção, diálogo e convivência. Como Deleuze, eu não 

concebo a criação sem eles. “Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e 

eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando 

não se vê.” (DELEUZE, 1992, p. 15). Acredito que a criação é produto da 

reciprocidade entre pesquisadores e sujeitos-intercessores, pois o essencial no 

percurso investigativo é descobrir a arte de se deixar tocar pela palavra do outro. E, 

embora o projeto de pesquisa inicial trace algumas linhas metodológicas, somente a 

inserção no percurso dos interlocutores e intercessores possibilita ao pesquisador 

adquirir maior clareza em relação ao modo de fazer. Aos poucos, o como fazer vai 

se constituindo, então se percebe o que Wright Mills (1975) expressa como caráter 

artesanal e experimental que envolve o ato de pesquisar. 

  

Quanto mais tempo de pertença ao lócus dos sujeitos, maior engajamento e 

adesão destes ao estudo. Nesse sentido, o trabalho de campo do pesquisador não 

se apresenta particularmente como método de pesquisa, mas também como forma 

de engajamento nas tramas cotidianas dos interlocutores e a observação atenta e 

minuciosa do pesquisador é um componente essencial para que se realize o que 

Alberti (2004, p. 10) propõe: “antes de tudo, é preciso saber ouvir contar, apurar o 

ouvido e reconhecer os fatos, que muitas vezes podem passar desconhecidos”. 

Nesse sentido, Geertz (2009, p. 11) também registra: “o que um etnógrafo 

propriamente dito deve fazer, é ir a lugares, voltar de lá com informações sobre 

como as pessoas vivem e tornar essas informações disponíveis à comunidade 

especializada de forma prática”. 

 

Como Halbawchs (2006) diz, em A Memória Coletiva, o próprio espaço é 

lugar da produção de memória pela simbologia que lhe é impregnado. No caso do  

Semiárido, como território do sertão nordestino, prolifera uma diversidade de 

discursos e de representações, formatando, assim, composições polifônicas sobre 

os sertões. Contudo, o sertanejo nordestino é visto pelo fio condutor que atravessa 
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os saberes apresentados pela literatura, pelo cinema, pela ciência, entre outros, com 

uma identidade carregada por estereótipos que estampa uma condição de penúria e 

de dependência, imagens que ao longo dos anos vêm reproduzindo um imaginário 

social preconceituoso que institui um tipo nordestino vitimizado. Condição muito bem 

argumentada e contestada por Albuquerque Júnior, em A invenção do nordeste e 

outras artes (2009). Como desvelar algo cristalizado no imaginário social de várias 

gerações e reapresentá-lo pelo avesso, com outras tonalidades, configurando uma 

multiplicidade de contornos e de formatos? Trabalhar com as temáticas da velhice, 

da morte e do sertão, tendo o território do Semiárido piauiense configurando uma 

geografia humana e social, instiga-me de imediato e processualmente a percorrer as 

malhas que entrelaçam suas narrativas e histórias.. 

 

Nas últimas décadas, percebe-se que a categoria velhice11 assume nuanças 

diferentes e, nesse sentido, é necessário um esforço para romper com a aparente 

homogeneidade que perpassa os discursos produzidos acerca do envelhecimento e, 

principalmente, de um ser ou estar velho. É interessante observar a existência de 

um discurso polifônico, portanto, não sendo possível se enquadrar a velhice em uma 

única moldura.  Nesse sentido, são várias as formulações e proposições que 

buscam enquadrar a velhice e o próprio envelhecimento, nos novos padrões da 

“terceira Idade”, “melhor idade”, “velhice ativa”, etc. Modelos de ser/estar velhos que 

a partir dos anos 90 se fazem presentes nas cidades brasileiras, inclusive nas 

cidades e povoados que realizei o trabalho de campo. (Simões, Picos, Francisco 

Santos e Lagoa dos Félix). Observo que os diversos espaços de convivência e de 

sociabilidade dos idosos, difundidos nos meios urbanos ou rurais, funcionam como 

dispositivos de interação simbólica e, ao mesmo tempo, funcionam como máquinas 

de produção de subjetividades, por meio das quais se pode vislumbrar como os 

idosos, ao mesmo tempo em que se deixam moldar por padrões convencionais de 

viver e de entender a velhice, recriam, a partir de seus contextos e histórias de 

vidas, formas de enfrentar as dificuldades, sejam corporais, afetivas e sociais, 

relacionadas à idade avançada – é isso que denomino de “devires-idosos” e 

representa nos moldes de Deleuze e Guattari (1999, p. 75), uma linha de ruptura 

                                                 
11

 Estudos apontam para um possível redesenho da velhice na atualidade ao configurar a dinâmica das 

transformações que estão ocorrendo no âmbito do envelhecimento humano. Ver análises desenvolvidas por 

Motta (2010); DEBERT (1996); PEIXOTO (2004); BARROS (2000); NERI (2007); PAIVA (2012). 
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pois “é atravessada por uma desterritorialização absoluta, tornando-nos como todo 

mundo, mas de uma maneira pela qual ninguém pode se tornar como todo mundo”. 

 

 E, mesmo que timidamente, os idosos vão se tornando protagonistas de uma 

reviravolta em relação ao próprio envelhecimento também nas comunidades rurais. 

Contudo, lembro que essas atitudes e posturas não se encontram prontamente 

definidas e encarnadas nas pessoas idosas ou nos grupos de idosos rurais, é algo 

que está se instituindo entre claros e escuros de uma realidade que se refaz 

continuamente, uma vez que o espaço rural no Brasil, e principalmente nas regiões 

norte e nordeste, são praticamente esquecidos pelos governantes e as pessoas que 

permanecem no campo, são excluídas das políticas públicas (educação, saúde, 

lazer, habitação) garantidas pela Constituição Federal (1988) e o pelo Estatuto do 

Idoso (2003). Em geral, são precárias as condições de vida no meio rural, 

principalmente nos períodos de longas estiagens. A convivência em família torna-se 

difícil, pois os problemas se multiplicam, principalmente nas famílias sem idosos 

aposentados, os recursos ficam escassos e as pessoas dependem unicamente dos 

programas governamentais, como o seguro safra, e bolsa família para sobreviverem, 

comprando pelo menos o básico para alimentar a família e os animais. 

 

Retratando esse aspecto, destaco a cidade de Simões, próxima a Picos, onde 

há um grupo focal12. Esse grupo foi organizado por uma aluna do curso de Nutrição, 

após sua inserção em minha linha de pesquisa (corpo, envelhecimento e 

subjetividade) no Grupo de Pesquisas e Estudos em Saúde Coletiva (GPESC). 

Nessa cidade existe um movimento organizado pela Prefeitura Municipal intitulado: 

Cidadãos Idosos e Ativos. Segundo o relato dos idosos, o grupo de convivência 

realiza atividades físicas (inclusive com uma academia equipada, própria para os 

idosos do programa), tem uma educadora física coordenando e orientando as ações, 

promove viagens-passeios, caminhadas, palestras e festas.  

 

Os idosos presentes ao encontro, em maio de 2010, disseram que ainda 

trabalham na roça, manifestaram grande satisfação em participar do Programa, pois, 

                                                 
12

  Estou denominando de grupo focal às vezes que reuni grupos de idosos  num mesmo local, durante horas de 

atividades, por isso refiro-me a esses momentos como encontros-oficinas, que realizei como uma técnica de 

produção de dados nos municípios e povoados, exceto em Chapada dos Mocambos. 
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além da sociabilidade proporcionada pelas atividades coletivas, eles também contam 

com o acompanhamento individual de profissionais da área de saúde como: 

médicos, enfermeiras, agentes de saúde e nutricionistas. Na cidade de Simões, pelo 

que foi exposto na reunião, há uma ação integrada entre o Programa dos Idosos 

Ativos e o Programa de Saúde da Família (PSF). O relato desta experiência de 

convivência e de sociabilidade entre idosos registrada no município de Simões, onde 

reúne pessoas da cidade e da zona rural que ainda trabalham, seja nas roças, nas 

feiras, no comércio ou no ambiente doméstico, fez-me perceber como esses 

espaços oferecem uma nova perspectiva de vida e redescoberta de outros 

potenciais para os participantes. Os relatos expressam a satisfação e a recuperação 

de sua autoimagem, essencial para o resgate da autoestima e do bom humor diante 

dos problemas e das doenças. Ao trabalhar o corpo, através de atividades físicas, 

também favorece a aproximação com os outros, a formação de grupos e de 

amizades antes negadas pelo isolamento e pela solidão. 

  

Durante nossos encontros, as idosas contavam suas histórias e sorriam dos 

acontecimentos, dando graça e leveza muitas vezes a situações difíceis como a 

seca, a falta de alimentos, de água, de trabalho e de dinheiro. Em grupos eles se 

mostram capazes de pensar e de agir por si mesmos, buscando inclusive ampliar 

seus interesses e seus desejos, ao investir em projetos coletivos ou individuais, 

como: viajar, namorar e trabalhar. As falas de Sinhá e de Josefina, durante o 

encontro-oficina em Simões, sinalizam muito bem essas transformações no cotidiano 

dos idosos, mediadas pela participação no grupo de convivência: 

 

Na minha casa, meus filhos e netos estão admirados com a minha 
disposição. Eles dizem que depois que estou no grupo, não me 
queixei mais de dores nas pernas e joelhos, estou alegre e não brigo 
em casa como antes. Todos me dão força para vir e eu estou alegre 
com tudo que estou aprendendo junto com os amigos. Aqui, é só 
alegria! (Sinhá, 75 anos – Simões, 05/2010). 

 

Eu me olho no espelho e me acho velha, mas eu peço a Deus pra 
viver mais e mais tempo. Sinto prazer em trabalhar na roça, de pegar 
na terra molhada, abrir as covas e semear as sementes, não existe 
coisa mais bonita de ver [...] Agradeço ter encontrado esse grupo, 
aqui eu danço, brinco, me movimento, faço caminhada e ainda viajo 
com os amigos. Agora é que estou aproveitando a vida! (Josefina, 
69 anos, Simões, 05/2010). 
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No município de Francisco Santos, localizado a 56 quilômetros de Picos, ao 

leste e às margens do rio Riachão, afluente do rio Guaribas, cidade essencialmente 

agrícola, prevalecendo às lavouras de alho, feijão e mandioca, também há uma 

mobilização das pessoas idosas para participarem de atividades promovidas pela 

Assistência Social do Município, tais como: orientações nutricionais, campanhas de 

vacinação e festas são realizadas para o público idoso.  Durante nosso encontro, 

destacaram as festas juninas em junho e do dia do idoso em setembro. 

 
 

            Ainda verifiquei no povoado Lagoa dos Félix, através do trabalho da Agente 

de Saúde, Dona Paixão, 63 anos e residente na localidade, uma preocupação 

voltada para o público idoso do povoado, que conta com 58 pessoas na faixa etária 

de 60 a 86 anos. Ela revela que não tem um programa organizado e apoiado pela 

prefeitura de Picos, no povoado, mas que busca ler e se informar sobre o que é 

essencial para a saúde do idoso, e na ocasião em que participa de algum 

treinamento, solicita material (revistas, folhetos, cartilhas) que trate sobre os 

cuidados voltados para a terceira idade e durante as campanhas de vacinação do 

idoso, costuma fazer um trabalho educativo, animando os idosos a cuidarem da 

alimentação, orientando os aposentados para fazerem caminhadas e evitar ficar 

parados. Dona Paixão costuma organizar as festas juninas, onde os idosos podem 

dançar e se divertir. Geralmente, as famílias cooperam para a realização das festas 

e outras atividades, que reúna muita gente. De fato, durante minha permanência no 

povoado, observei a mobilização das mulheres idosas para fazer caminhadas, ao 

final da tarde, inclusive participei algumas vezes destas caminhadas, atravessando 

as veredas de barro vermelho que bem caracteriza o povoado e ouvindo o diálogo 

das mulheres ao longo do caminho. (Anotações do Caderno de Campo). 

 

Ao pensar nos idosos agricultores e ao chegar nos povoados, considerei 

prudente não demarcar a idade para escolha dos que fariam parte do estudo. Fui 

pensando em dialogar com pessoas a partir dos 60 anos, como assinala o Estatuto 

do Idoso (2003), mas nada fechado em relação a esse aspecto. Logo que entrei no 

campo, percebi que de fato, a questão da idade para classificação de quem é ou não 

velho é algo controverso, pois encontrei pessoas com 50 anos que se consideravam 
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idosas e queriam participar. Também ouvi os jovens referindo-se a seus pais, ainda 

na faixa dos 40 anos, como velhos. Assim, preferi deixar fluir essa tensão e 

consultar o que outros pesquisadores já escreveram sobre a delimitação das idades 

em várias situações. 

 

Nomear ou classificar quem é ou não velho é algo controverso e expõe uma 

série de fatores impressos na cultura dos sujeitos, assim como nos sentimentos e na 

autoanálise daqueles que dizem estar ou ser velhos. Portanto, algo totalmente 

imbricado com a cultura e o curso de vida dos sujeitos. Nesse sentido, é possível 

visualizar as discussões empreendidas por Myriam Lins de Barros, Clarice Peixoto, 

Guita Grin Debert e Alda Britto da Mota, no livro Velhice ou terceira idade, publicado 

em 2000. Por exemplo, vejamos o que expressa Debert a esse respeito: 

 

A pesquisa antropológica é rica em exemplos que servem para 
demonstrar que as fases da vida como a infância, a adolescência e a 
velhice não se constituem em propriedades substanciais que os 
indivíduos adquirem com o avanço da idade cronológica. Pelo 
contrário, o próprio da pesquisa antropológica sobre os períodos da 
vida é mostrar como um processo biológico é elaborado 
simbolicamente com rituais que definem as fronteiras entre idades 
pelas quais os indivíduos passam e que não são necessariamente as 
mesmas em todas as sociedades. (DEBERT, 2000 p. 51). 

 

           Refletindo sobre os aspectos que relacionam idade e velhice, considero 

relevantes as ideias de Angela Mucida (2009), segundo esta autora, na velhice 

existem traços que perduram por toda a vida, traços que não morrem: 

 

O envelhecimento nos toca a cada dia desde que nascemos. Não 
para de se escrever em linhas por vezes incertas, quase invisíveis, 
mas não para, isso é certo! [...] Depositando suas marcas, 
enlaçando-se à escrita fundamental tecida de fios de vida, fios de 
morte, vamos delineando, mesmo sem perceber, seus possíveis 
destinos a partir do destino inelutável: envelhecemos. Apesar disso 
não há uma velhice natural, pois nesse processo está aquele que 
envelhece e o que jamais envelhece em cada um. [...] Isso significa 
que há traços de cada um que não se perdem jamais e não se 
alteram com a passagem do tempo. Significa ainda que cada um 
escreve, desenha, pinta, tece, conta ou canta sua velhice em 
conformidade com sua forma de lidar com a vida. Se na velhice 
perdura o que não envelhece, isso indica que lá habita o infantil, lá se 
encontram traços que nos acompanham durante toda a vida e não 
morrem. (MUCIDA, 2009, p. 23). 
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Na verdade, ao escutar as pessoas idosas falarem de suas velhices, percebi, 

durante as narrativas, que nesta etapa as idades se confluem, se misturam de tal 

forma que é difícil para um velho se reconhecer ou se pertencer somente no tempo 

presente, uma vez que em suas lembranças transitam acontecimentos vivenciados 

na infância, juventude e maturidade.  Sim, de forma imponderável como tão bem já 

relatou a escritora e poetisa Cora Coralina, “a velhice habita todas as idades”. Por 

isso, nomear ou classificar alguém como velho é algo que exige escuta atenta, 

capaz de permitir e dar passagem à voz de quem fala: 

 

Quando meu corpo começou a dar sinais de que estava 
envelhecendo fiquei muito angustiada, pois sempre fui muito vaidosa, 
mesmo sendo menina da roça, sempre gostei de andar arrumadinha 
e cheirosa, desde mocinha era assim. E lá em casa ou no povoado 
todos me consideravam bonita e simpática, sempre tratei muito bem 
as pessoas, não importando a idade. Casei com uma pessoa 
maravilhosa e que sempre respeitou meu jeito. Tivemos três filhos, 
hoje já casados, já tenho lindos netinhos, mas quando alguém me 
chama de velha, não consigo assimilar rapidamente, pois, ser velha 
aqui na roça está associado a pessoas com determinado jeito de 
vestir, arrumar os cabelos e sem vaidade. Eu não consigo ficar 
assim, já tenho quase oitenta anos e você pode ver como, mesmo 
em casa, ando arrumada e mantenho a alegria de viver como se 
ainda tivesse 20 anos. É assim que eu vejo, é difícil envelhecer, 
quando o corpo e a mente não andam juntos. Sei que tenho cabelos 
brancos, então eu pinto, sei que já não tenho aquela cinturinha de 
pilão, então procuro não engordar, faço caminhadas e cuido da 
alimentação, não fico parada, faço tudo que tiver de fazer em casa. 
Assim, vou cuidando do corpo e seguindo a vida de forma positiva e 
alegre, vivendo o que tenho de viver, porque não existe coisa melhor 
do que está viva. (Maria Bonita, 79 anos – Angical dos Domingos) 

 

As imagens construídas a partir da percepção do corpo em processo de 

envelhecimento estão vinculadas aos sentimentos e às experiências de cada 

indivíduo. No caso de Maria Bonita, fica claro que há sentimentos positivos, embora 

ela revele suas dificuldades de lidar com os olhares dos outros. O seu olhar, porém, 

busca o cuidado, o zelo e a atenção para consigo mesma, com objetivo de manter-

se bem fisicamente e mentalmente. Essa narrativa também sugere e ratifica o 

caráter subjetivo da velhice, como bem demonstrou Simone de Beauvoir (1990) em 

seus estudos clássicos sobre a velhice. Para Maria Bonita, a aprovação daqueles 

que lhe são próximos (pais, esposo e filhos) apresenta-se como fator primordial na 

construção de sua autoestima. Suas motivações e expectativas estão relacionadas 

ao seu estilo de vida, como ela mesma diz: “mesmo sendo menina da roça, sempre 
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gostei de andar arrumadinha e cheirosa, desde mocinha era assim”. Para ela, estava 

tudo bem, contudo, expressa que os outros consideravam esse jeito estranho para 

uma menina que morava e trabalhava na roça. Há também na fala de Maria Bonita, 

aspectos que afetam as relações de gênero e geração, uma vez que ela reivindica a 

aprovação dos demais à maneira de cuidar de si e do seu próprio corpo, reportando-

se a teias de poder e significados que vem moldando a trajetória de mulheres em 

diferentes gerações. Nessa perspectiva é interessante verificar os estudos de Alda 

Brito da Motta sobre gênero e gerações, enquanto categorias relacionais e 

constituídas por relações de poder entre pessoas de sexo, idades e classes 

diferentes.  

 

As gerações, como as classes sociais, não existem isoladamente, 
mas em referência mútua, contraposição ou até oposição umas às 
outras. Uma geração é ou se torna aquilo que o jogo de poder enseja 
nas relações com as outras. Esse movimento ocorre segundo as 
condições sociais vigentes em cada momento ou tempo sociais e o 
modo possível de apreensão e resposta dos atores sociais 
geracionais. É preciso lembrar sempre que, no interior de cada grupo 
geracional ou de idade, constroem-se representações, identidades e 
situações sociais que se confrontam com as de outros grupos ou 
categorias sociais. Ao mesmo tempo, essas relações realizam-se em 
articulação com condições identitárias, definidas a partir de outras 
dimensões relacionais, principalmente a de gênero e a de classe 
social (Motta, 2010, p. 234). 

 

           É importante observar que estão em curso, intensas mudanças de valores, 

relacionados ao papel da mulher, especialmente das mulheres idosas. Estas vêm 

assumindo com determinação novas posturas em relação aos cuidados com os 

filhos e netos, à vivência de sua sexualidade e desejos, independente de serem 

casadas, viúvas ou solteiras. Avaliamos que novos padrões de se relacionar com a 

família e com seu próprio corpo, estão sinalizando o tom destas transformações, e 

seus efeitos circulam entre mulheres de idades todas as idades. 

 

Para chegar mais perto destas e de outras questões comecei a enveredar por 

entre os povoados próximos da cidade de Picos, onde estou residindo e 

trabalhando. Segui observando pessoas e instituições ligadas ao mundo rural, com 

objetivos de articular e possibilitar minha aproximação desse universo. É claro que 

minhas idas e vindas às feiras no centro e no bairro Junco, em Picos, minha visita ao 
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abrigo de idosos da cidade e as conversas informais com pessoas ligadas ao 

Conselho de Defesa da Pessoa Idosa, a Entidades que desenvolvem atividades com 

pessoas idosas, como a Cáritas Diocesana, a Igreja Católica, que articula a pastoral 

da pessoa idosa na região e, especialmente, as reuniões com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Picos, constituem na verdade, o início de um olhar 

exploratório e necessário para uma aproximação entre pesquisadora e objeto de 

estudo. Daí emergiu uma compreensão da visão de mundo dos idosos agricultores e 

da lógica que permeia a rede de suas relações sociais, representadas por Entidades 

da Sociedade Civil e também por Instituições Públicas, como a Secretaria Municipal 

da Agricultura, EMATER, EMBRAPA, Secretaria Municipal de Saúde, PSF etc. 

  

Entre as diversas instituições visitadas, resolvi estreitar laços com o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Picos, acreditando em uma interlocução fecunda com 

dirigentes e agricultores associados à entidade representativa da categoria. Em maio 

de 2010, procurei conversar com diretores do sindicato sobre minha proposta de 

pesquisa e solicitar a colaboração deles para efetivação do estudo. Essa conversa 

foi em uma manhã de maio, na sede do sindicato em Picos. Um grupo de cinco 

dirigentes participou do encontro, incluindo a presidente, os quais foram atenciosos 

e prestativos em relação às minhas solicitações, colocando um dos dirigentes para 

acompanhar as discussões e andamentos necessários à aproximação da 

pesquisadora com os agricultores idosos. 

  

Após esses contatos, comecei a planejar as visitas e encontros com o 

dirigente sindical, que no momento respondia pela Secretaria da Terceira Idade no 

sindicato. Ele fez um levantamento dos povoados que considerava relevante para o 

estudo, observando o número de idosos associados, e convocou uma reunião para 

10 de junho com os articuladores das comunidades na sede do sindicato para que 

eu apresentasse minha proposta aos agricultores idosos. Devido uma agenda já 

programada por outras secretarias, o encontro não se realizou na data prevista, 

sendo concretizada somente no dia 08/07/2010. 

 

Quarta-feira, 08 de julho, em Picos, como todos os dias, o sol e suas luzes se 

esparramam por todos os lados, uma claridade intensa invade meu quarto e pelas 
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janelas de vidros, sem cortinas, o amanhecer resplandece em plenitude, acelerando 

meu despertar. Levanto-me cedo, ansiosa para chegar a hora do encontro com os 

agricultores no sindicato. Fico imaginando quantos irão comparecer e se aceitarão a 

mim e a pesquisa. Com essas inquietações tomo banho, café e ainda dou uma 

olhada no que programei para esse primeiro encontro, marcado para iniciar às 8h na 

sede do sindicato rural em Picos. Faço o percurso da minha casa até o local da 

reunião a pé, ando devagar pela cidade e atravesso as feiras (frutas e verduras, 

cereais e camelôs), a majestosa igreja matriz, a praça central, rodeada de lojas, e o 

mercado de carnes. Encontro pelos caminhos alguns conhecidos, sorrisos e acenos 

vão e vêm, e outros que me são totalmente estranhos e indiferentes, no entanto, 

alguns cruzam seu olhar ao meu, compondo de alguma forma, a turma dos 

figurantes nesse meu primeiro dia de encontro com o outro da pesquisa. Caminhar 

me faz bem e tenho a sensação de ter-me despojado de algumas “certezas” em 

relação ao que eu imaginava/desejava encontrar e, então, senti que tudo isso era 

muito bom! 

 

Totalmente envolvida pela tortuosidade das ruas e pelo sobe e desce das 

calçadas, percebo que já estou chegando ao sindicato. Localizado na Rua Santo 

Inácio, 437, prédio simples e bem estruturado. Possui amplas salas arejadas e 

equipadas para atender as diversas secretárias, grande espaço reservado para 

reuniões e encontros, com cadeiras e ventiladores, computadores conectados, 

telefone, televisão, banheiros e cozinha. Sem dúvida, um espaço digno para abrigar 

e garantir as pequenas e grandes lutas dos trabalhadores rurais como: acesso a 

terra, á água, à aposentadoria, à assistência técnica e ao crédito. Além de ser 

espaço de socialização e de educação política e sindical para homens e para 

mulheres da roça, bem como para suas famílias. 

 

Ao entrar no Sindicato, encontro logo na recepção alguns idosos e 

cumprimento atenciosamente cada um. Vou procurar o dirigente Genival que 

articulou a reunião. Ele já está no auditório, organizando as cadeiras e o som, caso 

precisasse de microfone. Ele me comunica que vai ter uma abertura e que alguns 

dirigentes irão transmitir alguns avisos e orientações sobre suas pastas. A reunião 

começou às 8h30min, com 15 participantes vindos das comunidades, mais os 
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membros da diretoria, e, conforme estava acertado no planejamento, a primeira hora 

seria destinada ao sindicato, em seguida, um breve intervalo para lanche e eu ficaria 

de 10h até 12h com os agricultores. 

 

Após saborear deliciosos cafés, sucos com bolos e salgados, e curtir 

momentos de descontração, com abertura para uma pequena sessão de piadas, 

retomadas as atividades, percebi que o grupo estava maior, pois haviam chegado 

mais 10 pessoas, formando agora um grupo de 25 participantes. Genival 

apresentou-me ao grupo e logo pediu para que eu mesma complementasse e 

justificasse minha presença entre eles. Agradeci ao Sindicato por me possibilitar 

esse encontro, assim como manifestei alegria pela presença de cada um. Observei 

que eles estavam curiosos e interessados em minha fala, pois me escutavam 

atentamente. Compreendi que tinham a expectativa de uma palestra, assim, 

procurei, ao longo da apresentação da proposta de estudos, destacar informações 

sobre o processo de envelhecimento no Brasil, intercalando com questões e 

comentários dos próprios agricultores, que são participativos e questionadores. 

  

Levantaram questões sobre direitos, nesse caso citaram a necessidade de 

conhecer mais o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01/10/2003). Destacaram suas 

preocupações com os empréstimos consignados, denunciando os abusos que estão 

sofrendo por parte de familiares e das instituições financeiras, citaram vários casos. 

Ficava atenta e deixava que eles falassem livremente, quando era possível 

retornava às informações sobre o projeto, e assim transcorreu até 12h30min, 

dialogando as possibilidades da pesquisa com e entre eles. Tratei de marcar um 

calendário de visitas às comunidades para conhecer de perto as localidades e os 

moradores. 

  

Na relação de participantes, verifiquei representantes de 12 comunidades, 

assim nomeadas: Val Paraíso, Paraibinha, Morrinhos, Angico Branco, Junco, 

Chapada dos Mocambos, Tapuias, Torrões, Angical dos Domingos, Gameleira, 

Mirolândia e Paquetá. Ficou acordado que o Sindicato, juntamente comigo e com o 

articulador do povoado, marcaria encontros com os idosos em cada localidade. 

Ficaram definidas as possíveis visitas: a Angical dos Domingos, Chapada dos 



51 

 

 

 

Mocambos e Torrões. Contudo, eu teria de aguardar confirmação das lideranças e 

do Genival. Ao final dos acordos, agradeci e anotei o nome, a idade e a localidade 

de cada participante em meu caderno de campo. Alguns idosos ainda ficaram um 

tempo conversando informalmente comigo, eles estavam ansiosos pela minha ida 

até a comunidade deles. Percebi que ficaram sensibilizados e com vontade de 

compartilhar suas histórias comigo, ao mesmo tempo em que desejava me conhecer 

de perto. Agora, eu estava mais confiante em relação à realização da pesquisa. 

Fiquei estimulada com a recepção e com a capacidade de acolhimento dos idosos 

agricultores: 

Estou feliz de você lembrar os velhos da roça, querer ficar com a 
gente, ir à nossa casa, na nossa comunidade, pois aqui só chega 
políticos querendo voto para depois enganar o povo, que não sabe 
ler, com suas palavras bonitas e sorrisos falsos. Acho que seu 
trabalho vai ajudar a nós pensar em nossa vida, no que é bom para 
nossa velhice, conhecer nossos direitos e necessidades. Nós temos 
o Sindicato, que ajuda muito, mas não é todo mundo que gosta de 
participar, é sócio, paga as contribuições só para ter direito a se 
aposentar quando tiver idade. Ficar velho é bom, pois ninguém quer 
morrer, mas ser velho não é coisa fácil, tudo muda, não somos mais 
os mesmos, o trabalho fica devagar, as dores aparecem em todo 
corpo e sempre queremos alguém por perto para tirar uma prosa. 
Estamos esperando você lá na Chapada dos Mocambos, não 
esqueça professora! (Januária, 65 anos – STTR – 08/07/2010). 

 

É no terreno das representações e das imagens que busco encontrar pistas 

para desvelar fatos que configurem saberes sobre o processo de envelhecimento no 

sertão piauiense e retratar através das narrativas e histórias dos agricultores e 

familiares um jeito de envelhecer ainda silenciado e pouco socializado no ambiente 

acadêmico cientifico. Que estes olhares aqui capturados nos permitam múltiplas 

leituras e interpretações e instiguem outros campos e áreas a adentrar por essas 

veredas, quebrando com o silêncio que ainda atravessa a construção de saberes 

sobre certo ethos ou estilos de viver a velhice na roça. Para GEERTZ (1989, p. 143), 

“o ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e 

estético e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu 

mundo que a vida reflete”. As representações da velhice desenhadas na fala desta 

idosa de 80 anos, que nunca viajou para outros centros, pois declarou não conhecer 

Teresina, capital do seu Estado, certamente refletem esses aspectos definidos por 

Geertz e me permitem pensar na noção de um ethos do envelhecer camponês: 
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Completei 80 anos em maio, desde criança trabalhei na roça com 
meus pais e irmãos, depois casei e continuei na roça, cuidando de 
casa e olhando menino, pois tive oito filhos [...] O trabalho é duro, 
sofrido, penoso, mas dá para se viver bem. Viver aqui na Lagoa é 
bom demais, lugar calmo, tranquilo, sossegado, podemos dormir sem 
medo, graças a Deus! A vida no campo, na roça é assim; aqui todo 
mundo é amigo, somos uma família, na hora da doença todo mundo 
está junto, é alimentos, remédios, dinheiro, existe solidariedade. Tem 
sempre alguém por perto, e nós idosos não ficamos sozinhos, 
mesmo aqueles que não tiveram filhos, não ficam sozinhos, pois a 
família está perto pra cuidar, conversar e repreender quando precisa. 
Filha, assim os anos vão chegando e nós ultrapassando! (Iracema, 
80 anos, julho/2012 – Lagoa dos Félix). 

 

Sem dúvida alguma, o presente relato, constitui o ponto de partida para que a 

vida do sertanejo idoso seja aqui ativada, a forma de olhar e de sentir de Iracema me 

faz desembocar em sua cultura, sentir através de seus atos e afetos o que realmente 

lhe importa enquanto mulher que nasceu e envelheceu na roça. Com sua própria 

voz, impõe um tom singular ao que ela nomeia, como viver na roça, ou seja, como 

transcorre a vida no seu povoado, na sua terra. 

 

A realização de uma pesquisa em Ciências Sociais é um ato implicado, 

principalmente em relação à definição dos procedimentos metodológicos. Com 

efeito, o pesquisador revela-se ao escolher certas abordagens e caminhos. Neste 

percurso investigativo, parto do pressuposto de que existem saberes que já foram 

constituídos, e esses autores estarão colaborando substancialmente neste estudo 

para compreensão teórica das questões culturais relacionadas ao envelhecer e ao 

morrer. Nessa perspectiva, considero relevante também os estudos já publicados 

sobre o Semiárido piauiense e brasileiro, (Alencar, 2010; Abreu, 2000; AB’SABER, 

1996; Lima, 2006 e Carvalho, 1993), a participação em eventos promovidos por 

entidades que atuam no meio rural, como sindicatos, escolas, movimentos sociais e 

igrejas. Sem dúvida, o intercâmbio com essas entidades possibilitou uma ampliação 

do meu olhar sobre as questões que retratam uma nova estética da velhice nesse 

cenário, assim como o acesso às localidades mais afastadas dos centros urbanos. 

Destaco particularmente minhas participações nas Plenárias Estadual e Nacional de 

Trabalhadores (as) Rurais da Terceira Idades e Idosos (as) Rurais, promovidas pela 

FETAG – PI E CONTAG em Brasília e as reuniões com o Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da região de Picos. 
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Apesar da reconhecida importância desses setores na construção do olhar do 

pesquisador sobre a problemática, a recomendação de Howard Becker (2007, p. 25) 

de se “adquirir controle sobre a forma como vemos as coisas, de modo a não 

sermos, simplesmente, sem o saber, os portadores de pensamentos convencionais 

sobre o mundo”, é fundamental para não se deixar mergulhar em informações que 

reforcem visões preconceituosas e estereotipadas sobre os modos de vida dos 

idosos e das idosas rurais. 

 

Amorim (2001, p. 28), em suas discussões sobre o pesquisador e seu outro, 

propõe que o trabalho de campo e o trabalho de escrita resultam dos 

acontecimentos e do encontro entre pesquisador e seu outro:  

 

Nossa hipótese de trabalho é de que em torno da questão da 
alteridade se tece uma grande parte do trabalho do pesquisador. 
Análise e manejo das relações com o outro constituem, no trabalho 
de campo e no trabalho de escrita, um dos eixos em torno dos quais 
se produz o saber. Diferença no interior de uma identidade, 
pluralidade na unidade, o outro é ao mesmo tempo aquele que quero 
encontrar e aquele cuja impossibilidade de encontro integra o próprio 
princípio da pesquisa. 

 

De fato, à medida que intensifiquei a ida ao campo, percebi que a 

permanência e a convivência dos agricultores idosos no Semiárido estão 

relacionadas às questões referentes à sociabilidade humana, como as questões de 

gênero, família e gerações, assim como as amplas dimensões étnicas, culturais, 

econômicas, religiosas e políticas, entre outras que integram e dinamizam a 

produção e reprodução de suas redes de relações cotidianas. Enveredando sempre 

mais por essas vias, espero deixar-me conduzir pelos acontecimentos e ser capaz 

de superar meus limites, especialmente, a cegueira do olhar e a dormência do sentir. 

 

No papel de observadora e de pesquisadora, já entrei nesse palco, faço parte 

desse espetáculo, dessa máquina de produção de desejos e de acontecimentos, 

pois como revela Ecléa Bosi (1994), não basta apenas a simpatia pelo objeto de 

pesquisa, é preciso que nasça uma compreensão compartilhada através do trabalho 

comum e da convivência. Comungo com César Barreira (1998), ao descrever seu 
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percurso investigativo sobre os crimes de encomenda, que é preciso um jogo de 

conquista, de sedução e de empatia para estabelecer uma relação de troca e de 

confiança entre os sujeitos da pesquisa. Considerando ainda os aspectos práticos 

que envolvem os percursos de uma pesquisa, Geertz (1989, p. 23) esclarece: 

 

Situar-nos. Um negócio enervante que só é bem sucedido 
parcialmente: eis no que consiste a pesquisa etnográfica como 
experiência pessoal. Tentar formular a base na qual se imagina, 
sempre excessivamente, estar-se situado: eis no que consiste o texto 
antropológico como empreendimento científico.  

 

Assim, carrego comigo essas preciosas recomendações, frutos da 

experiência e das reflexões de pesquisadores e de escritores envolvidos 

substancialmente com suas temáticas e seus objetos de estudos. Os autores e seus 

textos cimentaram meu desejo de continuar o percurso investigativo com a temática 

da velhice, como já explicitei anteriormente. E meu envolvimento no mundo 

acadêmico em um campus universitário, localizado no centro do Semiárido acendeu 

em mim o interesse em estudar os idosos agricultores e seu chão. Portanto, o fato 

de ter escolhido o Semiárido do Sertão Piauiense como palco de estudos, de 

percepções e de aprendizagens sobre as transformações que estão ocorrendo no 

mundo da vida dos agricultores/as idosos/as trazem algumas implicações que 

gostaria de explicitar: 

  

Primeiro, entre muitos acontecimentos, que atravessam essa seleção 

temática, está a minha inserção como professora universitária na cidade de Picos, 

centro do Semiárido piauiense. Nessa cidade, trabalhando no Campus da 

Universidade Federal do Piauí, como professora, ministrando disciplinas de 

Sociologia e Antropologia para diversos cursos (Enfermagem, Nutrição, História, 

Matemática, Administração e Pedagogia) foi possível sentir de perto como as 

pessoas desse lugar, através de suas práticas, vivências e iniciativas, tornam-se 

protagonistas de novos sentidos e significados para uma relação de convivência 

solidária com o meio ambiente. Em alguns cursos foi possível escutar a história dos 

alunos e de suas famílias, algumas atividades foram organizadas possibilitando o 

diálogo com a cultura deles. Nas oficinas e dinâmicas realizadas em sala de aula, 

eles escreveram relatos de suas vidas e do lugar onde nasceram e cresceram. 
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Desta forma, meu olhar e entendimento da região foram sendo aos poucos 

desvelados através da interlocução com alunos, dentro e fora das salas de aulas. 

Também o costume de ir à feira aos finais de semana, principalmente aos sábados, 

possibilitou meu encontro com essa questão, pois de imediato chamou minha 

atenção à presença de um número considerável de idosos entre os feirantes, 

homens e mulheres visivelmente com mais de 60 anos. 

  

Eles são pequenos produtores rurais e chegam com seus produtos 

(mandioca, milho, feijão, arroz, farinha, frutas e verduras da região), outros chegam 

com animais (cabras, bodes, galinhas, porcos etc.). Eles partem dos povoados ainda 

na madrugada, muito cedo descarregam seus produtos de caminhões, e armam 

suas bancas no centro da cidade de Picos, a maior feira do Território do Rio 

Guaribas, segundo os agricultores que costumam frequentar outras feiras municipais 

na região. As feiras são planejadas em dias diferentes, para assim possibilitar o 

rodízio dos produtores e feirantes entre as cidades. 

 

Os idosos do sertão e seus familiares vivem em uma terra seca, sobrevivem 

aparentemente sem retornos financeiros, muitos trabalham apenas para a 

sobrevivência básica da família, na condição de meeiros, pois não possuem terras 

para morar e para plantar, tendo que dividir tudo que produzem com o proprietário 

ou pagando renda. São poucas as famílias que são beneficiadas pelas políticas 

públicas, destinadas às comunidades rurais (ser cadastrado e estar em dias com as 

mensalidades do Sindicato Rural são um dos requisitos para facilitar o acesso à 

bolsa família, seguro safra, bolsa sementes etc.) Contudo, ao conversar com eles, 

percebi que se proliferam costumes, crenças e experiências de como superar ou 

ludibriar esse tom sombrio pincelado socialmente e historicamente nos diversos 

discursos que povoam o imaginário do “sertanejo”, do nordestino e do piauiense. A 

princípio, como mencionei anteriormente, essas conversas informais nas feiras de 

Picos me convocaram a delinear uma proposta de estudo tendo o Semiárido como 

cenário. 

 

Segundo, mesmo sendo o ser humano o único animal que racionalmente 

sabe que vai morrer, e que esse acontecimento não considera idade, sexo ou classe 

social, ao longo dos tempos ele vem se recusando a aceitar a morte como realidade. 



56 

 

 

 

Contudo, convencionou-se à velhice a imponderável presença da morte, ao se dizer 

com frequência: “Quando não se morre na juventude, na velhice não se escapa”. Ou 

“a velhice é o mal de quem quer viver muito”. São expressões populares que 

anunciam uma fatalidade, uma modalidade de tragédia, da qual a pessoa idosa não 

consegue fugir, mesmo considerando todas as transformações que vêm ocorrendo 

nos campos tecnológicos e científicos que envolvem as pesquisas sobre o 

envelhecimento humano, no imaginário popular a velhice aparece mesclada com a 

dor, com o sofrimento e com a morte como promessa. Isso parece paradoxal, pois 

ao longo da vida o homem moderno é estimulado a pensar o menos possível na 

morte, principalmente na sua própria morte, como então compreender que na 

velhice acolheria essa ideia sem temores e passivamente? Como aceitar o 

envelhecimento de forma prazerosa se ele carrega a intempestiva promessa da 

finitude? 

  

Nesse sentido, as representações que transitam sobre a morte no imaginário 

das pessoas idosas decorrem da experiência de vida destas, suas dores, suas 

realizações e seus desejos são intensificados à medida que avançam os anos, 

assim, os sentimentos tomam corpo e o conceito de morte, tal qual o de velhice é 

recheado de ramificações que se estendem através dos discursos e das práticas 

socioculturais. Para Simone de Beauvoir (1990, p. 45), a velhice desemboca sempre 

na morte. Mas, raramente, ela acarreta a morte sem que intervenha um elemento 

patológico. Envelhecer, portanto, não é sinônimo de doenças e de morte. O melhor, 

então, seria pensar que ao se ficar velho se adia a morte, tendo mais tempo de 

descobrir que a vida pode ser bela em qualquer fase. 

  

Em terceiro lugar, os dados produzidos neste estudo apenas revelarão, 

parcialmente, uma realidade que foi recortada, e que traduz experiências e vivências 

que estão sendo produzidas de forma particular, retratando, em parte, a realidade 

singular dos idosos do sertão piauiense, participantes da pesquisa. Portanto, não se 

tem a pretensão de generalizar as observações e as concepções capturadas ao 

longo do processo investigativo. Essas são apenas catalisadoras de um movimento 

de desterritorialização de saberes relativos ao envelhecimento, tendo em vista 
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reapresentar narrativas de um devir-idoso que mobilize outros olhares para uma 

velhice sertaneja. 

 

Depois de abrir algumas clareiras e lampejos nos caminhos abertos à 

pesquisa, compartilho os estudos antropológicos, sociológicos e históricos que vêm 

sendo efetivados no sentido de configurar e apresentar uma análise das categorias 

que fundamentam o presente estudo. São pensadores que oferecem um rico debate 

sobre as questões suscitadas até o momento. Entre eles destaco Norbert Elias 

(2001), o qual discute a solidão dos moribundos e os problemas sociológicos que 

permeiam o envelhecer e o morrer. Nesse livro, o autor narra sua própria experiência 

diante do envelhecimento, assim como apresenta um rico ensaio sobre a morte. 

Ecléa Bosi (1994), através de seu livro Memória e Sociedade: lembranças de velhos, 

expõe um jeito de agir e de dizer em relação à situação do idoso. A autora destaca 

as representações sociais sobre a categoria trabalho, através de relatos de pessoas 

idosas. Com a mesma autora, tenho fundamentado minha compreensão sobre o 

conceito de memória em seu livro O tempo vivo da memória (2003). Aqui, ela nos diz 

que a memória é um trabalho sobre o tempo vivido. Porém, o tempo não flui 

uniformemente, pois o homem é o senhor do tempo em cada cultura e sociedade. 

Assim, o homem vivencia de forma diferenciada cada tempo social, e nas 

lembranças e recordações pessoais coexistem também elementos de uma memória 

coletiva. 

 

Maurice Halbwachs (2006), em A Memória Coletiva, também vem cimentado 

minhas observações junto aos agricultores mais idosos, ajudando-me a olhar como 

estes manifestam suas representações e suas lembranças da roça. Nessa 

perspectiva, também a pesquisa de Emília Pietrafesa de Godoi (1999) sobre O 

trabalho da Memória: cotidiano e história no sertão do Piauí, faz-me repensar e 

recriar formas de adentrar no universo rural. Florence Weber (2009) com seu rico 

tratado, Trabalho fora do Trabalho – Uma etnografia das percepções; fez-me 

perceber, como pesquisadora, o quanto estou entrelaçada com as temáticas e com 

os objetos que escolhi estudar. 

Sobre a compreensão do processo de envelhecimento e de suas dimensões 

sociais e culturais, destaco Guita Debert, em Reinvenção da velhice (1996); Barros 
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(2000), Velhice ou terceira idade; Peixoto (2000), em Envelhecimento e imagem: as 

fronteiras entre Paris e Rio de Janeiro; Simone de Beauvoir (1990), com seu clássico 

A velhice, ressaltando a importância de se romper com um complô do silêncio em 

torno da velhice. Alda Britto da Motta (2010) que discute a atualidade dos conceitos 

de geração e gênero em suas análises sobre o envelhecimento. Sobre as questões 

relacionadas ao sertão, cito a obra de Albuquerque Júnior (2009), A invenção do 

nordeste e outras artes, um livro poético e analítico que nos ajuda a rever as 

imagens difundidas sobre o sertão nordestino pela literatura, pelo cinema e pela 

academia. São autores que apresentam sustentação teórica e conceitual das 

questões que envolvem o envelhecimento humano, enfocando o contexto 

sociocultural e metodológico que contornam as categorias de análise que fazem da 

velhice um problema social, diretamente relacionado à distribuição de poder e de 

privilégios, entre as classes sociais e as gerações, tal como Lenoir (1998) expressa: 

 

A velhice, assim como a juventude, não é uma espécie de 
característica substancial que acontece com a idade, mas uma 
categoria cuja delimitação resulta do estado (variável) das relações 
de força entre as classes e, em cada classe, das relações entre as 
gerações, isto é, da distribuição do poder e dos privilégios entre as 
classes e entre as gerações. (Lenoir, 1998, p.72). 

 

Assim, a velhice não é uma categoria natural, mas uma construção social 

como bem demonstram Lenoir (1998); Motta (2010) e Debert (2000), como tal, 

requer análise rigorosa das dimensões que a tornam um problema social. Nesse 

sentido, os estudos sobre envelhecimento não podem negligenciar na verificação 

dos graus de reconhecimento, legitimação, pressão e expressão que contornam as 

situações, acontecimentos e representações da velhice no contexto atual. Considero 

importante a posição de Debert (2000, p. 63) ao dizer: “não se trata mais apenas de 

resolver os problemas econômicos dos idosos, mas de proporcionar cuidados 

culturais e psicológicos, de forma a integrar socialmente uma população 

marginalizada”. Seguindo essa lógica, a ideia é que os espaços e lugares de 

convivência de pessoas idosas reforcem os laços de solidariedades geracionais 

entre os diferentes setores da sociedade, reduzindo os conflitos intergeracionais. 

  

Nesse processo de definição dos caminhos e meios da escrita de uma velhice 

sertaneja, foram significativos os encontros, as trocas e as partilhas que efetivei com 
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os autores e seus textos (fundamentais no diálogo analítico), com os professores, 

com os colegas de curso e com o orientador. Estes atores compõem o cenário 

acadêmico necessário e essencial para nos ajudar a repensar nossos objetos e 

métodos de estudos. Sem a alteridade, construída a partir desses encontros e da 

percepção desses olhares cruzados pela ciência e seus afetos, talvez não fosse 

possível essa construção. Sei que poderia seguir outros procedimentos de pesquisa, 

pois são múltiplas as formas de se estar no campo e cartografar os temas 

investigativos, mas o que desejo destacar e enfocar entre muitas coisas, é que essa 

construção floresceu durante nossas interações, ora serenas, ora conflituosas, 

porém geradoras de novas questões a nos desafiar, uma vez que: 

 

O cartógrafo é um experimentador das perdas que o conhecimento 
impõe. Ele também quer perder-se, pois é o único modo de ganhar: 
ganhar a experiência de se rever e de manter certo grau de 
desprendimento perante a pesquisa e conhecimento produzido. Ele 
se alimenta de uma espécie de intimidade com o “morrer”, o perdido, 
a finitude e a precariedade de sua perspectiva. (KIRST, 2003 p. 97).  

 

Nesse sentido, concordo com Deleuze e Guattari (1997) quando dizem que a 

cartografia não determina em si uma metodologia, porém propõe uma discussão 

metodológica que se atualiza na medida em que os atores caminham juntos na 

criação de problemas e de produção de sentidos, expressando sensações, 

percepções e afetos. A escolha de trabalhar com as entrevistas-narrativas e as 

experiências dos velhos agricultores, enfocando as singularidades dos seus modos 

de envelhecer e morrer no Semiárido piauiense representa antes de tudo, uma 

forma de torná-los visíveis, uma vez que são raros os trabalhos científicos que 

abordam a velhice rural, no contexto da região semiárida do Brasil. 

 

Assim, me permiti adentrar no universo micro das casas, dos quintais e das 

roças dos agricultores e das agricultoras idosas, buscando, a partir dos encontros e 

desencontros, lembrar das preciosas recomendações de LOPES (2002, p.57): “para 

quem tem mil ideias na cabeça, eis uma caixa de ferramentas, uma amizade e a 

vida por viver”; e de Deleuze (1992, p.15) “ um indivíduo adquire um verdadeiro 

nome próprio ao cabo do mais severo exercício de despersonalização, quando se 

abre às multiplicidades que o atravessam de ponta a ponta, às intensidades que o 

percorrem”. 
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CAPITULO DOIS 

 

CORPO E VELHICE NA CULTURA SERTANEJA 

 

Entre sertões: lugares para a velhice rural.  

 

Eu vim correndo, à frente do sol, abri a porta e 
antes de entrar, revi a vida inteira e pensei em tudo 

que é possível falar. 
 

Márcio Borges e Lô Borges 

 

Eis que estou com alguns moradores do povoado Lagoa dos Félix, à sombra 

de um frondoso juazeiro centenário, localizado em um ponto alto, bem próximo à 

área da igreja e da escola, ao seu redor também há as casas de alguns moradores. 

E eles cuidam da árvore, escorando seus galhos que descem até o chão, cheios de 

flores e frutos, adubam e molham suas raízes regularmente. Sem dúvida, o juazeiro 

é uma referência para o povoado que, a primeira vista, estabelece um bonito diálogo 

com o meio ambiente, sua história e memória. Foi à sombra do juazeiro, e à frente 

do sol, que comecei a ver e a ouvir as coisas e fatos que são possíveis de contar 

dessas minhas andanças pelo sertão piauiense. 

  

O desenrolar desta pesquisa envolve um rico e instigante trabalho de escuta, 

observações e anotações das histórias e memórias de pessoas, lugares e 

acontecimentos, entrelaçados através da convivência e sociabilidade que 

impulsionam o jeito peculiar de viver no Semiárido piauiense. Entre os sertões, foi 

possível encontrar pessoas de todas as idades, e entre estas, os idosos agricultores, 

homens e mulheres que trazem em seus corpos a escrita de suas histórias, suas 

lutas e seus sonhos. Assim, através de um olhar direcionado à velhice, mantenho 

meus ouvidos antenados, desejando perscrutar lentamente suas vozes e sentir 

através de suas retóricas, as razões e os sentidos de uma vida vinculada à terra. 

Contudo, ao olhar a situação de vida dos idosos rurais é possível também transitar 

por outras questões que pautam o cotidiano de uma comunidade rural. Questões 

relacionadas às transformações e redefinições do que tradicionalmente se 
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convencionou representar em oposições entre cidade e campo (progresso/atraso; 

segurança/violência; moderno/tradição). 

  

Essas oposições se apresentam obsoletas na atualidade, pois as diferenças 

que demarcavam o rural e o urbano no Brasil estão continuamente sendo revistas, 

uma vez que as fronteiras entre esses dois mundos se esvaem através da televisão, 

celular, internet, entre outras invenções que fazem o rural abrigar situações e 

representações que, por definição, não se inseriam em épocas passadas ao seu 

modo de vida. Esse fenômeno não é algo tão recente, pois nos anos 1980, Eunice 

Durham, em seu texto A caminho da cidade, já expressava muito bem essa situação 

ao dizer que “a industrialização e urbanização significam a quebra de isolamento das 

comunidades tradicionais, a crise do sistema produtivo rural e da estrutura 

tradicional de autoridade, a negação dos velhos valores, a adoção de novos padrões 

de comportamentos.” (DURHAM,1980 p. 08). 

  

Os efeitos dessas transformações ressoam com certa ambiguidade na vida 

dos agricultores idosos e de suas famílias, forçando-os a viverem em constante 

tensão entre as investidas do consumismo que, por um lado, chegam até eles como 

as facilidades do cartão de crédito, empréstimos bancários, as linhas de celulares, 

internet e, por outro, a convivência com situações de penúria e miséria, 

principalmente em épocas de estiagem e secas, onde falta o essencial como água 

potável e alimento para pessoas e animais. Assim, o mundo rural contemporâneo, 

abriga realidades que caracterizam essas dubiedades das sociedades pós-

modernas e suas populações vivem no entremeio de fronteiras cada vez mais 

tênues entre o campo e a cidade. E ao estudar os modos de vida dos idosos rurais, 

não há outro caminho senão verificar como essas transformações, colaboram para o 

ressignificar da velhice camponesa, assim como constatou a pesquisadora Valéria 

Silva, ao estudar as identidades juvenis na localidade rural Roça Nova, no Piauí: 

 

Embora atentando para as particularidades, é possível dizer que 
também nesse âmbito de estudo os sujeitos e suas práticas passam 
a povoar indistintamente o campo e a cidade, transitando com certa 
facilidade nos diversos ambientes, imprimindo configurações 
diferenciadas em cada contexto, instalando alterações inevitáveis 
nas realidades rurais e urbanas locais e colaborando para o 
estabelecimento da polissemia do que possamos vir a entender o 
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que seja o rural e o urbano no Brasil. Assim, o rural e o urbano se 
dão como realidades interdependentes, complementares e em 
construção contínua, distante de uma essencialidade que as 
caracterize exaustiva e separadamente. (SILVA, 2011, p. 3). 

 

Eis porque considero fundamental ampliar a compreensão da realidade 

socialmente construída pelos diferentes atores que lidam diretamente com as tramas 

da velhice, quer seja na experimentação cotidiana das múltiplas formas de 

envelhecer ou na produção de discursos e debates desenvolvidos nas diferentes 

áreas do conhecimento, especialmente os novos diálogos produzidos no campo das 

Ciências Sociais por pensadores que confrontam e expressam o movimento das 

transformações sociais que delineiam a organização social e o trabalho nas 

comunidades rurais e urbanas no Brasil. 

 

Revisitando os estudos de Martins (1981), observo que o autor configura as 

lutas sociais no campo, e destaca o lugar dos camponeses no processo político 

brasileiro, numa perspectiva histórica e social, ele lembra, que inicialmente o 

camponês brasileiro era insubmisso. Pois, resistia à dominação pessoal dos 

fazendeiros, manifestava-se contra a expropriação territorial efetuada por grandes 

proprietários, grileiros e da exploração econômica das grandes empresas capitalistas 

que se apropriavam do fruto do seu trabalho. Através das ligas camponesas, Martins 

destaca que a partir dos anos 50 no Brasil, os camponeses de várias regiões se 

rebelaram contra a política econômica do Estado, exigindo reforma agrária e 

resistindo de vários modos a expulsões e despejos. Todavia, a luta por reforma 

agrária foi derrotada após o golpe militar de 64, e o período de 1965 a 1980, é 

marcado por um modelo de desenvolvimento capitalista que beneficiava os grandes 

proprietários e suas atividades de exportação, através do credito rural, enquanto os 

pequenos agricultores eram perseguidos e expulsos de suas terras. 

 

De fato, a história da agricultura no Brasil indica que o Estado sempre 

priorizou a grande produção voltada para exportação e, portanto o latifúndio, em 

detrimento dos agricultores familiares, pequenos produtores que ocupavam 

pequenas e médias propriedades, e que tradicionalmente produziam alimentos 

necessários á subsistência da família. Nesse sentido, a posição de Wanderley 

(1999) esclarece a dinâmica deste processo de desenvolvimento que teve inicio em 
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1930 e se consolidou na década de 70 e na atualidade, o pequeno produtor rural, 

ainda vive sob os efeitos desta armadilha imposta pela máquina capitalista. 

 

No Brasil, a grande propriedade, dominante em toda a sua história, 
se impôs como modelo socialmente reconhecido. Fio ela quem 
recebeu aqui o estímulo social expresso na política agrícola, que 
procurou modernizá-la e assegurar a sua reprodução. Nesse 
contexto, a agricultura familiar sempre ocupou um lugar secundário e 
subalterno na sociedade brasileira. Quando comparado ao 
campesinato de outros países, foi historicamente um setor 
bloqueado, impossibilitado de desenvolver suas potencialidades, 
enquanto forma social específica de produção. (Wanderley, 1999 p. 
38). 

 

Partindo desta resumida configuração histórica do espaço rural brasileiro, 

destacando os aspectos políticos que contornam as principais questões que ainda 

na atualidade se faz presente nas pautas de reivindicações dos movimentos sociais 

e sindicais que atuam no campo. Assim, esclareço que o público privilegiado de 

minhas observações e análises nesse estudo, são os pequenos proprietários rurais 

idosos, homens e mulheres trabalhadoras, que sobrevivem de suas pequenas 

produções, geralmente voltadas para a sobrevivência do seu núcleo familiar.  

  

Com efeito, destaco neste capítulo os traços convergentes e divergentes que 

constituem os modos de viver e sentir a velhice em meio às disputas impostas pelas 

mudanças no jeito de encarar o processo de envelhecimento, tendo o corpo como 

ponto de referência, é perceptível que, também, na zona rural há vestígios do 

processo de ressignificação da velhice, que é uma marca dos grandes centros 

urbanos, onde prevalece a lógica do consumo. Como bem expressa Néstor Canclini 

(1998, p. 22), a modernização diminui o papel do culto e do popular tradicionais no 

conjunto do mercado simbólico, mas não os suprime. Há, segundo o autor, um 

redimensionamento que considera a lógica do mercado, no qual as coisas são 

redefinidas sobre condições relativamente semelhantes. Nos povoados encontramos 

objetos (equipamentos e tecnologias) que imaginamos ser do domínio das cidades, 

como parabólicas, internet, celulares e computadores, etc. Nas cidades também, nos 

deparamos com grandes plantações de hortas, carroças, animais nas ruas, ausência 

de saneamento e água potável em muitas casas da periferia, etc. 
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Por outro lado, também é visível certa ambiguidade em relação ao conceito 

de velhice, principalmente quando se refere ao próprio sujeito que envelhece, em 

contraste aos outros que são nomeados de velhos. Há uma tendência para se 

“fazer” de indiferente ao próprio envelhecer, ou melhor, percebe-se a intenção de 

negar a própria velhice, embora na convivência com os outros, essa é uma realidade 

difícil de dissimular, mesmo quando se recorre aos recursos técnicos e estéticos, a 

percepção da velhice entre pessoas ligadas, sejam por laços de parentesco ou 

amizade, é algo latente que a qualquer momento ou subitamente pode se manifestar 

sem disfarces, embora com receios. Sobre esse aspecto Paiva (2012, p. 90) também 

se refere em seus estudos ao comentar: 

 

De fato, assistimos, de um lado, a uma ruidosa campanha de 
imposição de parâmetros de “qualidade de vida” e de “bem estar” aos 
indivíduos velhos, e simultaneamente, a um insistente desmentido do 
processo de envelhecimento. Nesse sentido, as atuais práticas de 
denominação do envelhecimento, sob o impulso do politicamente 
correto, impõem severas restrições discursivas, cujo resultado 
indisfarçável é a denegação da velhice e da exclusão dos velhos. 
Assim, o velho, velhice, envelhecimento passam a ser palavras 
malditas na atual distribuição social das idades. 

 

Cabe salientar que a forma como aqui abordamos a velhice sertaneja, de 

maneira alguma se pretende absoluta ou homogênea, dada a diversidade de 

contextos encontráveis no campo e no sertão. Nesse sentido, tomamos o Semiárido 

piauiense não apenas como um espaço geográfico do território nordestino com suas 

ambiguidades, mas, como território em que se inscrevem, social e culturalmente, 

experiências de se r/ estar velho, com suas diversidades e subjetividades. Assim, a 

presença do próprio agricultor e de seus familiares é fundamental para ampliar as 

visões que circulam nos discursos sobre o envelhecimento humano. Observando 

como os agricultores compreendem o próprio envelhecimento, como dialogam com 

os agentes de saúde e demais familiares, quando necessitam de acompanhamento 

ou cuidados com a saúde.  Enfim, perceber as similitudes com os novos paradigmas 

e tendências que caracterizam o processo de envelhecimento rural a outros 

contextos da sociedade, inclusive os modos de envelhecer nos centros urbanos. 

 

Para Santos (2000, p. 16), “todo pensamento crítico é centrífugo e subversivo 

na medida em que visa criar desfamiliarização em relação ao que está estabelecido 
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e é convencionalmente aceito como normal, virtual, inevitável e necessário”. Tal 

como esse autor sugere, as reflexões aqui desenhadas são apenas “campos de 

possibilidades”, são vertentes de uma análise que comecei a empreender durante a 

produção de minha tese de doutorado, em que capturo e examino as imagens e 

significados da velhice e da morte com idosos do Semiárido piauiense. Apresento 

uma espécie de esboço dos traços que contornam essa composição tão peculiar à 

vida e ao corpo do sertanejo e que reflete olhares distintos de uma realidade que se 

refaz continuamente, tendo em vista as transformações que ocorrem nos contextos 

sociocultural, ambiental e tecnológico. 

 

            Nesse território, destaco observações e reflexões que me parecem 

catalisadoras do movimento de ressignificação de vivências e saberes relativos ao 

envelhecimento humano, que bem sintonizam o ser velho nas sociedades rurais. 

Envelhecer no contexto do sertão nordestino, e particularmente no Semiárido 

piauiense, possibilita aos sujeitos experiências que foram cartografadas e mapeadas 

através de registros fotográficos, vídeos e, principalmente, através das narrativas 

gravadas ou anotadas durante as entrevistas com homens e mulheres que possuem 

histórias e trajetórias de vidas misturadas com a terra e os seus fluxos extensivos. A 

fala desta senhora, que ao dizer que gosta de trabalhar na roça, revela de forma 

resumida acontecimentos que marcaram sua trajetória em várias fases de sua vida: 

 

Acho muito bom trabalhar na terra, trabalhei muito e ainda trabalho. 
Comecei a trabalhar com oito anos de idade e até agora. Meu pai me 
levava para a roça e já me dava serviço, plantar as sementes, limpar, 
levar água para ele e os trabalhadores. Hoje aos 69 anos busco fazer 
algo para aumentar a renda, pois a aposentadoria é insuficiente. 
Meus filhos reclamam, mas eu cuido dos meus porquinhos e quando 
estão no ponto, eu vendo. Minha vida se resume em trabalhar, 
quando morava com meus pais, após o casamento, ai é que precisei 
trabalhar, pois meu marido sempre foi desorganizado, até quando 
não aguentei mais e fui embora com meus filhos. Hoje ir a roça é um 
divertimento, e apesar do sofrimento, gosto de me lembrar do que 
passei com meus pais e irmãos. Agora é que estou podendo 
aproveitar a vida, eu danço, brinco, venho para as reuniões, passeios 
com os outros da minha idade, eu sou uma pessoa alegre e divertida. 
(Mariazinha, 69 anos – Simões, 14/05/2011). 

 

Assim como Dona Mariazinha, a maioria dos idosos diz sentir satisfação com 

o trabalho. Gostam de contemplar a roça, de colher e de ver a família alimentada e 
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com disposição para ajudar. Grande parte das falas nesses primeiros encontros 

destaca o prazer de estar na roça, apesar dos problemas, da pobreza e da falta de 

estrutura, os idosos contam suas histórias pessoais em sintonia com as histórias dos 

povoados. Relacionam os problemas que enfrentam devido às condições de 

abandono e exclusão a que estão submetidos, devido à ausência do poder público 

em praticamente todos os setores. Porém, listam de imediato a precariedade do 

setor de saúde e previdência social. Vejamos as falas de Euclides e Augusto: 

 

A comunidade é grande, os médicos aqui são poucos para atender, 
demora muito para ser consultado, está melhor hoje, mais ainda 
precisa melhorar. Aliás, temos um médico, que dá conta de tudo que 
é doença, ai já sabe, muita gente morre, por que muitas vezes o 
médico não descobriu o que a pessoa tinha. A nossa aposentadoria 
é importante, mas o dinheiro é pouco e precisamos continuar 
trabalhando. Eu, aos 74 anos, continuo trabalhando todos os dias. 
Tenho que ir para a roça a 15 km, seja caminhando, de bicicleta, ou 
de moto, mas tenho que ir capinar, cuidar do cercado, colocar água 
para os animais e tudo que tiver para fazer. Às vezes fico só, pois 
uma diária para trabalhadores é alta e não dá para pagar. Os filhos 
são muitos, mas cada um está cuidando da sua vida, outros estão 
em São Paulo trabalhando. (Euclides, 74 anos – Simões). 

 

Moça, hoje só toca a roça quem tem maquinário (trator, carro), quem 
não tem só vive puxando terra pra cima dos pés e não sai de cima 
dos rastros. Para encurtar conversa, se não fosse o dinheiro dos 
aposentados, aqui na roça estava todo mundo morrendo de fome. 
[...] Na roça só temos trabalho, comecei com a roçadeira, o arado, 
facão e ainda hoje só conto com a enxada. Tudo é carregado em 
jumento, os mais jovens já tem a moto que ajuda muito. Mesmo 
assim, aqui é um lugar bom de morar, tranquilidade e sossego, pois 
não temos tanta violência, como vejo na cidade, digo isso por que 
assisto o jornal nacional todo dia e vejo como é difícil para o pobre 
escapar nas cidades grandes. (Augusto, 66 anos – Lagoa dos Félix). 

 

Atenta às narrativas dos idosos, ao descreverem suas experiências, imagino 

que para avançar na escrita do cotidiano dos agricultores é sempre mais fácil falar 

das coisas visíveis e às vezes palpáveis ao olhar e ao sentir, falo das coisas que não 

se pode fugir ou negar. Assim, escolhi iniciar essa descrição registrando o modo de 

ser das pessoas com as quais entrei em contato durante as visitas nas 

comunidades, especialmente aquelas com quem tive oportunidade de conversar 

longamente em suas casas e registrar o modo como elas vivem no “interior” do 

Piauí. O morar, o trabalhar, o brincar, assim como, o jeito de vestir, de cozinhar, de 
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comer, de socializar e outras situações que em algum momento me tocou pela 

convivência e observação durante a pesquisa de campo. 

  

Posso dizer que o jeito de vestir indica muito bem a simplicidade que 

perpassa a vida de todos aqueles que residem na roça. Tecidos leves, estampas 

coloridas para mulheres e crianças, geralmente, vestidos, saias, blusas e camisetas. 

Os homens, quase sempre usam calças quando vão à cidade e bermudas quando 

estão em casa ou na roça, camisas de tecidos com estampas e cores suaves, 

camisetas promocionais, chapéu de palha ou bonés. Os idosos, em casa ou na roça, 

estão sempre com roupas bem usadas, algumas cingidas cuidadosamente e 

discretamente. Alguns usam botas quando estão capinando em suas roças ou 

quintais para prevenir picadas de cobras ou escorpiões. 

  

Quando vão fazer compras na cidade, receber a aposentadoria, ir ao médico 

ou participar de algum evento religioso, colocam uma roupa que eles dizem especial 

e apropriada. De fato, mais bonita e alinhada, considerando o tipo de tecido e 

costura, além de ser bem engomada. Observei entre as mulheres, principalmente as 

mais jovens e adolescentes, o uso de roupas com modelos iguais aos das jovens 

nas cidades. Seguem as tendências da moda, em relação aos tecidos e cores. 

Andam maquiadas e seus cabelos são pranchados ou escovados, principalmente 

em época de festejos. As meninas têm em casa pranchas, escovas e maquiagens, 

gostam de seguir o estilo juvenil. As mulheres adultas e idosas, também andam bem 

vestidas e gostam de arrumar os cabelos e usar batom ao sair ou em festas. 

 

Observei casas simples e bem organizadas, o cuidado com a higiene e a 

limpeza faz parte da rotina das mulheres, poucos móveis e utensílios compõem a 

mobília das casas. Nas cozinhas prevalece o fogão à lenha ao lado do fogão a gás e 

grandes potes de barro para armazenar água. Observei que o costume de filtrar 

água é raro, embora algumas casas tenham filtros, quase não se bebe água filtrada, 

mas diretamente dos potes. Em todas as casas há uma dispensa, compartimento 

reservado para guardar os mantimentos que são comprados ou colhidos na roça e 

demais objetos que não são usados diariamente. Em sua maioria, os quintais são 

imensos, mas sempre com uma separação das roças, através de cercas de pedras 
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ou madeiras, onde existem pequenos e grandes animais e aves (cavalos, jumentos, 

vacas, suínos, cachorros, galinhas, patos etc.). Muitas famílias plantam em seus 

quintais árvores frutíferas da região (mangueiras, cajueiros, umbuzeiros, laranjeiras 

etc.). 

 As mulheres aparentam idades superiores às que realmente têm. Os mais 

jovens referem-se a uma pessoa de 40 anos (principalmente mulheres) como se 

fosse velha. O rosto marcado por forte isolação deixa marcas profundas, sinalizando 

um envelhecimento superficial que vai além do corpo, já que o lugar e a condição do 

velho também se modificam na casa, na roça e na comunidade. Esse fato conduz a 

pensar numa velhice precoce, condicionada por fatores referendados no contexto 

social e familiar de cada pessoa, principalmente das mulheres, pois são geralmente 

os filhos ou parentes próximos que sancionam sua condição de velha em 

determinadas ocasiões. Percebo que os filhos jovens manifestam essa postura 

quando desejam impor limites à mãe. Nesse caso, uma forma de proibir namoros, 

usos de certas roupas e acessórios, enfim, controlar atitudes e posturas da mãe que 

eles consideram como específicas para jovens. 

 

Por outro lado, observa-se que o idoso, mesmo com mais de 65 anos e já 

aposentado, não deixa completamente suas atividades na roça, geralmente, 

continuam ativos, desenvolvendo tarefas conforme permitem suas condições físicas. 

O certo é que não abandona a lida na terra, a não ser em caso de doenças graves, 

que o deixa dependente da família. Observo que pequenas lesões, dores na coluna, 

ou musculares, gripes entre outros, não são justificativas para ficar em casa. Nem 

mesmo a estiagem é capaz de segurar o homem da roça em casa, sem fazer nada. 

Uma idosa comentou a respeito de seu esposo de 69 anos: “mulher, é sempre 

assim, ele tem de ir pra roça todo dia, você vê que está tudo seco, mas ele não se 

conforma, quando não encontra o que fazer, ele inventa, mesmo que seja só pra 

olhar a terra seca e o sol torrando tudo ele vai ao roçado assim que acorda, só toma 

um cafezinho e sai caminhando, pois nossa roça é aqui pertinho.” (Rosa, 65 anos – 

Lagoa dos Félix). 

 

O cultivo da terra se apresenta como prioridade para os idosos. Eles ficam 

maravilhados diante da roça verde e produtiva. Não percebi manifestação de 
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tamanha felicidade, senão o olhar de quem acredita que a colheita está segura e 

que a roça vai vingar, conforme eles falam. A felicidade que transborda, não é 

simplesmente por ter a certeza e a garantia do pão para sustentar a família, mas 

também a alegria de não ter trabalhado em vão, de não ter derramado seu suor sem 

nenhum resultado para seu grupo familiar ou para a comunidade, como bem 

explicita  Machado em seu relato: 

 

A vida no campo é isso que você está vendo, tenho 68 anos, 
comecei a trabalhar ainda criança e penso continuar trabalhando 
ainda uns dez anos, se Deus permitir. Minha lida começa cedo, 
assim que o sol nasce, levanto, vou tirar o leite, colocar água e ração 
para os bichos e depois vou pra roça, quando o inverno é bom a 
gente planta, limpa os matos, colhe. Esse ano teve poucas chuvas, 
não deu para tirar quase nada, mesmo assim, o serviço não para, 
pois o homem da roça todo tempo tem serviço: capinar, cercar o 
terreno ou reparar a cerca existente, separar sementes, cuidar dos 
animais e outras coisas que aparecem. Trabalho sempre pensando 
no melhor para minha família. Tenho cinco filhos, todos casados, 
ainda pequenos foram estudar em Picos e hoje estão todos 
empregados. Agora são os netos, tenho oito, sempre passam férias 
aqui, são apegados com a gente e gostam da Lagoa. Um deles está 
terminando medicina em Caxias. Tenho de continuar trabalhando 
para ajudar a formar os outros. (risos). (Machado, 68 anos – Lagoa 
dos Félix). 

    

As atividades ou tarefas na roça, ainda são classificadas e divididas, 

considerando as categorias de idade e gênero. As mulheres ainda executam as 

tarefas ligadas diretamente ao espaço doméstico. O cuidado com as crianças, o 

preparo da alimentação, o cuidado com a casa e com os esposos ou companheiros. 

Muitas acumulam, também, tarefas diretas na roça, no tempo da semeadura, 

limpeza e colheita. Algumas assumem outras atividades que aumentem a renda 

familiar, seja como: articuladoras e animadoras do Sindicato Rural, monitoras em 

escolinhas para crianças e alfabetização de jovens e adultos, revendedoras de 

cosméticos e confecções, agentes de saúde, entre outras, ligadas às igrejas que 

frequentam. 

 

mmmmmmtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Os homens quando não estão nas roças ou feiras, estão em outras cidades 

ou capitais, fichados em alguma empresa de construção civil ou cortando cana. Os 
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mais velhos que conseguiram economizar um pouco, organizam uma quitanda em 

casa para atender aos vizinhos. Os jovens montam bares com bebidas, música, 

televisão e jogos, geralmente a sinuca. Na comunidade Angical dos Domingos, 

alguns idosos reclamaram dos bares e das festas promovidas pelos jovens, nos 

quais o barulho dos chamados paredões não os deixam dormir nos finais de 

semana, além de trazer preocupações, pois relatam que há consumo de bebidas e 

até outras de drogas vindas das cidades. Nos povoados Lagoa dos Félix e Chapada 

dos Mocambos, os homens adultos e jovens se divertem nos bares e nos jogos de 

sinuca, também há clubes que organizam festas, animadas com cantores da região, 

tocam e dançam o forró pé de serra. 

 

As mulheres idosas cuidam não somente de suas casas, mas, também, das 

casas e netos que moram ao redor, pois, geralmente, os filhos ou filhas quando não 

estão na roça, ocupam-se com outras tarefas e funções para aumentar a renda 

familiar ou mesmo suprir as necessidades imediatas da grande família. Quando 

perguntei o que elas achavam de ter de cuidar dos netos, responderam que sentiam 

alegria de poder ficar com as crianças, pois não davam trabalho, pelo contrário 

traziam diversão e animação para a vida delas. E mesmo quando a mãe não 

trabalha, as crianças ficam transitando entre suas casas e a casa dos avós. Os mais 

crescidos ajudam nas tarefas de casa como, varrer, lavar as louças, dar comida aos 

animais e dar banho nos pequeninos, sejam irmãos ou primos. Apresentando uma 

compreensão das relações entre avós e netos, Myriam Lins de Barros (1987, p. 52) 

acrescenta sua visão a esse respeito:  

 

Os avós se vêem agentes do movimento socializador da maternidade 
e paternidade. Papel adquirido pela idade e, sobretudo pela 
experiência de vida. Essa postura prende-se muito mais ao fato de 
serem pais de novos pais do que avós de seus netos. Em outras 
palavras a ação socializadora e educativa não terminou para esses 
indivíduos. 

 

Visitei idosos com mais de 80 anos e alguns entre 90 e 100, sendo possível 

observá-los superficialmente e constatar, através do diálogo com eles e familiares, 

que já apresentam alguns sintomas, próprios à idade avançada ou quando são 

portadores de demências como: perda de memória, pouca visão e audição, 

dificuldade para se expressar, pois repetem pequenas frases, vivem fazendo 
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perguntas e não conseguem entender o que os outros lhes dizem. Entrei em contato 

com três idosos que apresentam esses sintomas, todos do sexo masculino e com 

mais de 90 anos, eles recebem o cuidado de suas mulheres, também idosas, dos 

filhos que moram perto, vizinhos e ainda da agente de saúde e em casos de 

emergência dos demais profissionais do Programa de Saúde da Família. 

  

Conversei, também, com uma senhora de 98 anos, na Chapada dos 

Mocambos, embora com dificuldades de caminhar e necessitando de cuidados dos 

parentes e vizinhos, conversa com lucidez e tem uma memória afiada, como ela 

mesma define. Não se esqueceu de nada e ainda comanda sua casa, recebe visitas, 

conta histórias para crianças que a visitam. Ainda se alimenta com suas próprias 

mãos e diz o que deseja comer. Portanto, são mulheres e homens envelhecidos, ou 

envelhecendo em um contexto onde pouco se discute sobre a velhice e suas 

implicações. Fica evidente que a responsabilidade da família em relação aos seus 

idosos é algo esperado por todos da comunidade que apenas auxilia quando 

necessário. 

  

Constata-se que a assistência aos idosos portadores de demências fica em 

sua totalidade, sob os cuidados de suas famílias ou vizinhos e a presença do 

Estado, nesses casos se resume à ida do agente de saúde em suas residências e 

quando é caso de urgência, a condução desses para um hospital. Todo o suporte é 

providenciado pelos cuidadores, confirmando assim o movimento de reprivatização 

dos cuidados aos idosos na atualidade. Essa situação fica evidente, pois não 

somente os idosos são desassistidos em suas necessidades e cuidados com a 

saúde, mas toda a população rural, digo, as localidades por mim visitadas, são 

carentes de políticas públicas de saúde e o posto médico fica quase sempre sem a 

presença de médicos e enfermeiros especializados para atender as necessidades e 

urgências da população. 

 

Chegando a este ponto do estudo, convém olhar o que foi possível descrever, 

verificando os lugares da velhice e porque não buscar também uma aproximação 

com as velhices que atravessaram meu caminho. Examinando bem os relatos 

transcritos até o momento, tenho a sensação de estar mais uma vez, na presença 
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acolhedora dos agricultores idosos, seja em suas casas, tomando um cafezinho 

gostoso, buscando as sombras das árvores, enquanto caminhava nas veredas dos 

povoados, nas reuniões e oficinas programadas para partilhar as histórias, na 

animada festa da padroeira, durante a apresentação da dança da leseira, momento 

em que as mulheres idosas recuperaram uma tradição do povoado Lagoa dos Félix, 

nas roças e quintais, nas idas ao Sindicato Rural, ao posto de saúde, às escolas e 

aos cemitérios. Por isso, posso dizer sem medo, que a velhice se faz corpo e habita 

uma diversidade de lugares no sertão. Agora mesmo, consigo vê-los traçando uma 

arte de viver intensamente e sem disfarces suas experiências, vontades e 

aspirações. Dona Conceição repassa sem lamentações alguns desejos: 

 

A gente tem vontade de possuir muitas coisas, ter uma casa boa, 
onde agente possa descansar. Poder cuidar de nossas terras, ter 
condições de plantar e pagar pessoas para ajudar na lida da roça. 
Passear na cidade, visitar parentes e amigos que moram longe, 
poder pagar nossas consultas e comprar os remédios que o médico 
passa, sem ficar devendo ou sufocado, pois, às vezes, é preciso 
fazer empréstimos quando se adoece. Mais o que sempre peço a 
Deus, em primeiro lugar, é fartura, uma mesa farta, para receber bem 
as pessoas. A condição é pouca, mas com tudo isso chegando 
alguém em minha casa, eu tenho o prazer de receber, fico alegre e 
satisfeita. (Rosa, 65 anos – Lagoa dos Félix). 

 

Através dos fluxos dos desejos enunciados por esta senhora, percebe-se que 

os caminhos do devir, representados pelo que ainda não se concretizou, prescrevem 

ausências, ao mesmo tempo em que presumi uma nova relação da idosa não 

somente com os bens materiais, mas com as maneiras de sentir, ver e se perceber 

em um meio social cada vez mais desapropriado de suas formas e modos de vida. 

Para alçar voos, as pessoas, em qualquer idade, precisam se reinventar, ainda que 

tenham de transitar por entre as impossibilidades do cotidiano. Os idosos do 

Semiárido, como visto através de seus relatos, estão de alguma forma conectados a 

diferentes estilos de viver a velhice , sem contudo, deixar-se esvaziar de sua própria 

velhice. 
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Corpo, envelhecimento e subjetividade 

 

Esse corpo físico, material, pode ser tocado, 
sentido, contemplado. Ele é esta coisa que os 

outros veem, sondam em seu desejo. Desgasta-se 
com o tempo. [...] o corpo é o lugar das sensações. 

 
Corbin e Alain, 2008, p. 07 

 

Hoje é possível falar a partir de composições discursivas sobre o corpo. Como 

um dispositivo dialógico, o corpo humano apresenta-se cada vez mais dotado de 

volatilidade e fluidez. Penso num corpo sem custódia, com vontade própria e 

deliberadamente mutável e extensível aos prazeres coletivos, sem dúvida, um corpo 

que se deixa escrutar por imaginações insaciáveis que emergem de uma 

diversidade de práticas e saberes. Dessas, surgem múltiplos efeitos, novas 

demarcações e significados são atribuídos ao corpo, corroborando para uma 

construção continuada de imagens e signos. Assim, conforme os interesses, é 

possível acessar os corpos gerados pelas ciências, pelas artes, pela filosofia e 

religiões. Cada um com suas explicações e implicações subjetivas e objetivas para 

as sociedades em diferentes épocas. 

 

No presente estudo, embora o foco esteja voltado para o corpo envelhecido, 

não tem como deixar de tocar nos demais corpos historicamente produzidos e 

culturalmente incorporados aos modos de vida das diferentes gerações, pois embora 

distintos, eles se complementam, principalmente quando capturados para fins 

investigativos. Contudo, o desafio a que me proponho é simplesmente demonstrar 

os traços típicos e simbólicos que caracterizam os corpos dos agricultores idosos. 

Esses homens e mulheres concretos, que acordam bem cedo, ainda na madrugada, 

para olhar o sol nascer, tomar o seu cafezinho, colocar seu chapéu de palha para 

percorrer as veredas da roça e passar longas horas de trabalho árduo, mas 

prazeroso com a terra. Ao anoitecer, costumam ficar em casa com a família e 

amigos. Após o jantar é possível encontrá-los em suas calçadas, rodeados de 

parentes e vizinhos, conversando, cantando, contando prosas ou, simplesmente, 

contemplando as estrelas e o luar que brilham na escuridão, pois a energia elétrica 
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na região é escassa, sem manutenção e poucos postes, com várias lâmpadas 

queimadas, estão sempre sem iluminação. 

  

São trabalhadoras e trabalhadores anônimos, esquecidos pelos poderes 

públicos e pela sociedade. Muitos passam uma vida inteira, às vezes longa, 

podendo chegar aos 80, 90 ou 100 anos, sem que tenham conseguido uma vida 

digna e que corresponda ao suor que derramaram na lida diária com a terra, e 

criação de suas gerações. A dignidade a que me refiro está bem expressa no artigo 

9º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.701 de 01 de outubro de 2003: “É obrigação do 

Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade”. Penso que apesar do descaso e inoperância das políticas públicas, 

esses idosos reinventam para si formas diversas de lidar com seus corpos. Frente 

aos desafios do cotidiano não se deixam enfraquecer, pelo contrário, são 

experimentadores e multiplicadores de práticas e saberes em relação aos cuidados 

com o corpo. Assim, verifiquei muitas vezes, a busca de remédios caseiros como 

chás, xaropes e alimentos, utilizados a partir de crenças coletivas para a cura de 

problemas de saúde. Os idosos são em sua maioria os legítimos guardiões de 

crenças e práticas populares de cura aqui também no Semiárido: 

 

Minha filha tem mania de querer me levar a médico, eu digo sempre 
que os remédios que ele receita eu já sei direitinho e nunca tem no 
posto, precisa comprar, por isso prefiro me cuidar com minhas 
cascas de pau e xaropes, aprendi tudo com minha avó, ela sabia 
lidar com as plantas, e quando ela fazia uma garrafada para alguém, 
era certeza, que a pessoa ficava curada em poucos dias. Além do 
remédio, ela rezava muito, tinha suas orações e povo dizia que eram 
poderosas. Por isso, vinha gente até de outras cidades, pedindo 
ajuda e ela cuidava sem pedir nada. Eu estava com muita dor de 
barriga, acho que comi muita abóbora com leite e ai já viu, foi dor e 
diarreia a noite toda, sofri muito, pois toda hora ia ao banheiro. Lá em 
casa, já queriam me levar ao posto. Então, pedi para minha filha tirar 
uns cocos e fiquei bebendo a água, não comi mais nada, tomei chá 
de hortelã e fiquei assim, só tomando água e rezando [...] agora 
estou boazinha, graças a Deus e os ensinamentos de minha avó. 
(Juraci – 69 anos – Simões). 

 

São muitas as situações em que verifiquei a intervenção dos idosos para 

resolver problemas de saúde, seja em suas famílias ou no povoado. Na casa onde 

me hospedei, constatei que a senhora é sempre requisitada para rezar em crianças 
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pequenas. Ela o faz com ramos de vassourinha, sentada com a criança à sua frente 

e com muitos gestos. Ao final a criança está calma, às vezes dormindo nos braços 

da mãe. Ela conversa com a mãe, orienta a amamentação e às vezes banhos de 

eucalipto, alfazema e alecrim. Via que as mães saem confiantes. Ela me relatou que 

já ajudou na realização de partos. Nesse sentido, ficou claro que as experiências do 

adoecer e dos cuidados com o corpo ajudam a promover situações positivas, como 

as interações, cooperações e afetos nos momentos de desconforto, tensão e 

preocupação de familiares e amigos. 

  

Outro aspecto, é o fato de que as mulheres idosas são as que mais se 

destacam no conhecimento e no cultivo de plantas medicinais da região. Muitas 

reservam uma pequena área em seus quintais, outras preferem cultivar em canteiros 

levantados do chão, por causa da criação de galinhas e animais domésticos. O certo 

é que nas residências que têm idosas, geralmente se encontra algum tipo de ervas, 

às vezes elas são desidratadas e conservadas em vidros. Observei o cultivo de 

erva-cidreira, capim-santo, babosa, mastruz, gengibre, hortelã, limoeiro, alecrim, 

endro, manjericão, boldo, folha santa, arruda, açafrão, chanana, cabacinha, entre 

outras e ainda uma variedade de verduras, como: cheiro verde, alface, couve, 

pimentão e cebolinha. As doenças mais comuns e que são tratadas com chás, 

xaropes ou garrafadas são: febres, vômitos, diarreias, má digestão, reumatismos, 

dores em geral, ferimentos, picadas de cobras ou insetos, coceiras, enxaqueca, 

dores de estomago, gripes, asma, sinusite, convulsão, torcicolo, cólicas menstruais 

etc. Além dessas que são cultivadas, existem uma grande variedade de árvores e 

plantas nativas13 que são buscadas para cura de determinadas doenças: angico, 

aroeira, umburana, jurubeba, tucum, jenipapo, romã, juazeiro, goiabeira e carnaúba. 

Todas essas plantas possuem propriedades medicinais e são amplamente utilizadas 

pelos idosos em suas necessidades e cuidados de si e dos outros. 

 

Assim, verifica-se que as mulheres assumem ao longo de suas vidas o papel 

de prevenir e cuidar das pessoas que adoecem na comunidade. É claro, que 

algumas se destacam mais que outras nessa função e são conhecidas, estimadas e 

requisitadas por todos. Elas podem ser denominadas de rezadeiras, raizeiras, 

                                                 
13

 Sobre plantas nativas do Semiárido – ver o livro Flores da Caatinga de Antonio Sergio de Castro e Antonio 

Cavalcante – Instituto Nacional do Semiárido, Campinas Grande, 2010. 
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benzedeiras, curandeiras, feiticeiras, parteiras, mãe de leite etc. São codinomes que 

ora engrandecem sua condição, ora estigmatizam suas imagens, mas que as fazem 

distintas em situações que somente elas podem agir com a sabedoria e o 

conhecimento tradicional, quando o corpo reclama ou declina. Observando bem a 

experiência dessas pessoas, imagino que suas práticas se inscrevem nas análises 

de Michel de Certeau: 

 

Ao invés de permanecer no terreno de um discurso que mantém o 
seu privilégio invertendo o seu conteúdo (que fala de catástrofe e não 
de progresso), pode-se enveredar por outro caminho: analisar as 
práticas microbianas, singulares e plurais, que um sistema 
urbanístico deveria administrar ou suprimir e que sobrevivem a seu 
perecimento; seguir o pulular desses procedimentos que, muito longe 
de serem controlados ou eliminados pela administração panóptica, 
se reforçam em uma proliferação ilegitimada, desenvolvidos e 
insinuados nas redes de vigilância, combinados segundo táticas 
ilegíveis, mas estáveis a tal ponto que constituem regulações 
cotidianas e criatividades sub-reptícias que se ocultam somente 
graças aos dispositivos e aos discursos, hoje atravancados, da 
organização observadora. (CERTEAU 1994, p. 174-175). 

 

Muitos idosos nas comunidades rurais ainda são responsáveis pela 

manutenção e transmissão de conhecimentos, valores e crenças acumulados de 

geração em geração. Muitos conhecimentos e saberes são considerados como 

sagrados, pois congregam sabedoria e poderes que são compartilhados em 

momentos de festas ou de tristezas. Valorizam-se as tradições e as pessoas que as 

conservam, principalmente quando se tratam de práticas que podem melhorar a vida 

das pessoas. Nesse contexto, pode-se pensar ou supor uma velhice reconhecida e 

estimada por suas habilidades e agir coletivo. Uma velhice que corporifica 

simbolicamente diferentes esferas e etapas da vida e suas pulsões. Não se trata de 

uma valoração da velhice rural ou de tecer aqui uma visão ingênua e romântica do 

envelhecimento no campo, mas simplesmente, permitir que alguns comportamentos 

sobressaiam em detrimento de outros. Nesse caso, escolhi dar vazão a uma velhice 

representada e evocada minuciosamente por atos vinculados a pessoas concretas 

de carne e osso, portanto, trata-se de configurar os agricultores e agricultoras 

através da dinâmica entre corpo e ambiente, proporcionando aos sujeitos 

movimentarem-se a partir de processos de subjetivação vivenciados pela 

coletividade rural em suas microexperiências. 
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Sou dos mais velhos daqui da Chapada, venho seguindo as lutas de 
meus pais, que começaram plantando mandioca, feijão e caju. Eram 
oito irmãos, agora só tem cinco vivos – Todos criados nessa 
Chapada e estamos começando a ficar velhos, porque os mais 
velhos já morreram. Quem era novo, já está quase no ponto, eu 
mesmo com 71 anos, minha família toda criada e com netos, já estou 
a caminho, pronto para me encontrar com os que se foram para outro 
plano. Como eu sei ler e escrever gosto de anotar minhas histórias 
nos cadernos. Aqui teve um tempo bom, em que a gente se reunia 
na Associação e eles pediam para a gente contar nossa história, lá 
tem cadernos cheios de histórias, se não jogaram fora, tem muita 
coisa que escrevemos sobre nossas vidas e lutas do povoado. 
Conquistamos muitas coisas boas, como água, energia, escolas, 
posto e estradas. Toda vida tive vontade de aprender, e minha 
memória é boa. Fiquei doente um tempo, pois ainda estou me 
recuperando de três cirurgias num mesmo ano, a coisa foi forte, tive 
muito medo. Mesmo assim, eu não me esqueci de nada, e sei tudo o 
que acontece comigo e com minha família. (Gonzaga – 74 anos – 
Chapada dos Mocambos). 

 

Envelhecer é um acontecimento que atravessa todas as culturas e 

sociedades, é uma fase inerente à vida e ao existir humano. Todavia, deve ser 

tomado em seu caráter particular, pois cada pessoa envelhece segundo as 

peculiaridades de sua história de vida. Nesse sentido, a velhice pode ser 

compreendida pelas singularidades que permeiam o curso de vida dos sujeitos, 

considerando, o processo de socialização e integração como componentes 

permanentes da ordem simbólica que orienta o cotidiano das pessoas em cada 

sociedade. O envelhecimento, mesmo sendo uma etapa natural da vida, constitui-se 

em desafio tanto para a comunidade científica, como para a sociedade em geral que 

convive com uma diversidade de mitos e preconceitos relacionados à velhice, 

considerando suas dimensões biológicas, físicas, mentais e socioculturais, pois 

 

Não se reduzindo a fenômeno biológico, nem a fenômeno inevitável 
de segregação etária, a “envelhescência” envolve processos de 
subjetivação, pondo em funcionamento emoções (afetos e sofrimento 
social), desejo (atemporalidade do inconsciente versus a finitude do 
corpo) memória (individual e coletiva) e experiência social 
(repertórios biográficos, trajetórias sociais e dis–posições), 
dimensões implicadas num devir-velho. (Paiva, 2012, p. 89). 

 

O corpo marcado pelas rugas, manchas, flacidez e cabelos brancos, confere 

ao sujeito uma história para contar. Nesse sentido, fica claro como a preocupação 
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com a aparência está sempre presente, pois as linhas impressas e visíveis no rosto 

geralmente indicam aspectos da trajetória de vida das pessoas, como doenças, 

carências hábitos e costumes, vivenciados na comunidade dos sujeitos. 

 

A velhice é de todas as fases da vida, aquela em que os efeitos e 
marcas adquirem maior visibilidade. Num modelo de sociedade em 
que beleza e juventude atuam como valores fundamentais, o corpo 
que envelhece vai tornando-se decrépito. É no corpo, portanto, que 
são buscados os sinais de vitalidade e da perda dos mesmos. No 
corpo é que os elementos estéticos e de distinção atuam como 
definidores do status social do sujeito, em que os maus tratos e o 
trabalho árduo deixam sinais expressos como as rugas. (FERREIRA, 
2001, p. 411).  

 

O corpo idoso é singularizado pelas marcas corporais. Na velhice, embora as 

rugas sejam aparentemente semelhantes, são descritas e aceitas de forma 

diferenciada. Os cabelos brancos e as linhas no rosto de um homem que está 

envelhecendo ressoam positivamente, neles, cabelos grisalhos representam charme, 

beleza e maturidade, enquanto para as mulheres significa degradação física e baixa 

autoestima, podendo ser rotuladas como “descuidadas”, “desarrumadas” e “sem 

gosto”. Embora as distinções se apresentem no contexto da aparência física, 

considerando as oposições entre masculino e feminino, provocam sentimentos e 

atitudes diferenciadas em relação ao próprio corpo envelhecido. Quando perguntei 

aos agricultores se eles costumam se olharem no espelho e que impressões eles 

tinham sobre seu corpo, eles disseram: 

 

Não costumo me olhar todos os dias, geralmente pego o espelho 
quando vou fazer a barba, mas só olho a cara e vejo que mudei muito, 
mas não fico triste, sei que é assim mesmo, Deus faz as coisas bem 
feitas, imagine eu com 69 anos e tivesse uma cara de menino de 18 
anos, ia ficar estranho, não? Sou feliz com a vida que tenho, trabalhei 
muito e ainda trabalho, minha família está criada, cada um se virando 
e eu aqui mais a mulher, só curtindo nossas plantas e bichinhos. Nós 
dois já estamos aposentados. Pra que vida melhor? Agora velha 
bonita é a minha, não tem outra igual, aqui por perto. (risos, enquanto 
abraça a mulher, que está ao seu lado). (Guimarães, 69 anos – 
Lagoa dos Félix). 
 
 
Veja o tamanho do meu espelho, coloco ali bem pertinho da cama, 
para que eu possa me olhar todos os dias e toda vez que entrar no 
quarto. Gosto muito de cuidar do meu cabelo, minha filha é quem 
pinta uma vez por mês, andar com batom é comigo mesma, as roupas 
tem de ser do meu jeito e veja que eu gosto de roupas coloridas. Pra 
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falar a verdade, eu não me acho bonita, mas me considero 
conservada, e olhe que nesses 80 anos já trabalhei de tudo, era como 
um homem no trabalho da roça e ainda tive 10 filhos. Ajudei a criar os 
netos e agora só estou curtindo os bisnetos. Mas ainda faço minhas 
coisas em casa, cuido das galinhas e vou dançar a leseira toda faceira 
com as outras velhas. (Iracema – 80 anos – Lagoa dos Félix). 

 

 Geralmente, as mulheres tendem a retardar e maquiar os sinais de sua 

velhice, enquanto os homens desfilam com graça seus fios brancos, rugas e 

barriguinha. As rugas do outro são sempre mais visíveis do que as da própria pessoa. 

São nos corpos que estão representados os significados dessa experiência de vida 

que é singular, mas inserida em padrões distintos, instituídos e reconhecidos nas 

diversas culturas e sociedades. 

 

Enquanto suporte de significados, o corpo possibilita leituras diversas, expõe 

saberes e expressa como deve ser a estética adequada, o estilo desejado, a 

linguagem, os valores. Pensar o corpo envelhecido, exprimir e revelar a diversidade 

de signos que nele habitam requer uma nítida percepção dos aspectos culturais, 

sociais, psicológicos, econômicos e políticos que se articulam em cada agrupamento 

social, contribuindo, dessa forma, para a montagem dos corpos coletivos. Assim, o 

controle das subjetividades, a regulação das condutas e o mapeamento tecnológico, 

disciplinam o comportamento dos sujeitos e investem na construção de corpos dóceis 

e úteis, ao desenvolver as chamadas técnicas corporais. Para Marcel Mauss (1974), 

as técnicas corporais indicam o modo como os homens e as sociedades servem-se 

tradicionalmente de seus corpos. É no âmbito social que se delineia o formato ideal 

do corpo (considerando as categorias: gênero, idade, etnia, classe social etc.) em 

diferentes culturas. 

 

Nesse contexto, é possível falar de uma geração gerontofóbica 

profundamente marcada pela ambiguidade presentes em mitos, concepções e 

práticas, que de forma sutil colaboraram para erguer barreiras quase intransponíveis 

entre jovens e velhos. Esse caráter ambíguo se manifesta nas imagens da velhice 

representada pela impotência, decadência, atraso, intolerância e demência, em 

contraponto à juventude como potência, novidade e rebeldia, sinalizando ainda, 

beleza e fortaleza. Destacando-se a cultura ocidental, a socialização das crianças e 

jovens reforça a invenção de uma velhice estigmatizada. Constrói-se um discurso 
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ambíguo sobre o envelhecimento humano, prevalecendo imagens negativas do 

corpo envelhecido. Há uma profunda rejeição às marcas da velhice, dificultando, 

assim, a convivência e aceitação do envelhecimento em todas as suas dimensões. 

Para Neri (2007), as atitudes e preconceitos em relação à velhice são quase sempre 

negativos, pois: 

 

Os preconceitos estão presentes em toda parte, desde as relações 
familiares, até as formas de tratamentos proporcionados aos idosos 
nas lojas, nos bancos, nas repartições públicas, nos consultórios 
médicos e hospitais, passando por questões aparentemente 
inocentes, como a propaganda e os cartões de aniversário. Estas 
atitudes foram atribuídas ao declínio do status e da competitividade 
dos idosos por causa da ocidentalização, da urbanização e das 
mudanças tecnológicas ocorridas nessas sociedades, que 
determinaram que os idosos passassem a ser vistos como bonzinhos 
e calorosos, mas incompetentes e que fossem socialmente 
excluídos. (NERI, 2007, p. 430). 

 

Muitas gerações cresceram aprendendo a rejeitar as pessoas idosas, muitas 

vezes representadas em contos, desenhos e histórias infantis como bruxas feias e 

malvadas, verdadeira encarnação do sujo, do feio e do mal. Historicamente, o 

conceito de velhice é associado às ideias de degeneração, improdutividade e 

decrepitude, tornando a pessoa idosa descartável. Assim, para a sociedade 

capitalista a pessoa idosa já efetivou seus potenciais produtivos e reprodutivos. 

Analisando esse aspecto, Neri também sugere que os preconceitos e estereótipos 

resultam de falsas crenças a respeito da competência e da produtividade dos idosos 

e acrescenta: 

 

O resultado é a discriminação por critério de idade, 
fundamentalmente motivada por razões econômicas. Como membros 
menos capazes e improdutivos da sociedade, os idosos passam a 
valer menos nos processos de trocas sociais e, assim, não podem ter 
acesso à mesma quantidade de recursos garantidos aos jovens e 
adultos capazes e produtores dos bens. A prática de estratificação 
por idade não apenas determina a distribuição de recursos como 
também influência a formação de identidades sociais e individuais. 
(NERI, 2007, p. 37). 

 

Nessa perspectiva, é possível pensar nas posturas e atitudes em relação aos 

idosos agricultores, considerando o desrespeito ou atenção a partir de suas marcas 

corporais. Ora, a aparência física determina certos comportamentos e atitudes em 
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relação ao outro. Tomando o corpo do idoso agricultor, com seus modos peculiares 

de vestir, falar, comer, enfim, formas distintivas de seu comportamento inseridas 

num conjunto de percepções e etiquetas nem sempre aceitas de forma pacífica por 

outros segmentos da sociedade. 

  

Convém verificar a velhice sertaneja que sobrevive a esses estereótipos e 

que através de seu corpo veicula significados e condutas que dão sentido à sua 

identidade rural, em oposição aos padrões culturais que circulam e caracterizam as 

chamadas sociedades de consumo. O corpo do idoso sertanejo é também produto 

de invenções, portanto um corpo que se movimenta, desfazendo-se ou refazendo-se 

conforme as intervenções e necessidades de cada época ou simplesmente, 

dependente das contingências ou situações em que as pessoas se encontrem. 

Observe a fala de Dona Joaquina ao comentar sua relação com os parentes e 

amigos que residem em Teresina e em Fortaleza: 

 

A minha família é muito grande, tenho muitos irmãos e sobrinhos que 
moram na capital (Teresina), e ainda outros que moram em São 
Paulo, Brasília. Quando eles veem aqui, são tratados como príncipes 
e princesas, fazemos tudo para eles ficarem bem, comida gostosa e 
roupa de cama limpa, tudo bem organizado e fazemos até festa para 
eles. Agora, você pensa que eles tratam a gente assim na casa 
deles? Uma vez precisei ficar uns dias na casa de uma sobrinha que 
vive muito bem em Teresina, pois tinha que fazer uns exames e em 
Picos era difícil. Fiquei no quarto pequeno da empregada, dormindo 
de rede, um calor imenso e quase eles não conversavam comigo, me 
deixavam em casa e iam comer nos restaurantes, quando chegava 
alguém, e se eu estivesse na sala, diziam que eu era uma tia que 
morava no interior, percebia que falavam com vergonha. Eu sabia 
que eles estavam sem jeito, por causa das minhas roupas, do meu 
jeito simples. As crianças nem falavam comigo, parecia ter medo. 
Nos dias em que eu estava lá nunca se sentaram para comer 
comigo, ou era antes ou depois que eles faziam as refeições. 
Sempre diziam estar ocupados. Só sei que gente da cidade, não 
considera a gente como ser humana. Depois desta experiência, 
prefiro ficar numa pensão, pois a gente fica mais a vontade. 
(Joaquina, 70 anos – Lagoa dos Félix). 

 

O presente relato aciona representações e marcadores subjetivamente 

estabelecidos através dos discursos e narrativas sociais que contribuíram para a 

construção de um sujeito caricaturado, ou seja, prevalecem, no imaginário popular 

sobre o homem da roça, imagens que o associam a traços grosseiros, rudes e 

desengonçados, com pés rachados, mãos calosas e cabelos ao vento. Esses 
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marcadores corporais do sertanejo, reproduzidos e difundidos culturalmente 

possuem uma força simbólica imponderável na construção da identidade 

camponesa e em suas relações. E a aparência grotesca e inculta muitas vezes se 

apodera do corpo sertanejo, sem que esse detenha os códigos para exorcizar seus 

efeitos negativos, devido à sutileza de como são gerados. Em relação a esse 

aspecto, observei nos dias em que me hospedei entre eles, que os homens, 

especialmente os mais velhos, são mais vulneráveis, pois geralmente se escondem 

das visitas, evitam sentar-se à mesa com pessoas estranhas e geralmente não 

gostam de sair para a cidade, a não ser para trabalhar. 

 

Contudo, para além dessas predisposições e rótulos, existem, também, 

expressões calorosas e acolhedoras em relação ao estilo de vida simples e “natural” 

de convivência do homem com o meio ambiente em que reside e trabalha. No caso 

específico do agricultor e agricultora idosa, são muitas as manifestações de respeito 

e bem querer de seus familiares e amigos. No Brasil, merece destaque, o Movimento 

Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), que instituiu o dia 15 

de junho para ser o “Dia de Defesa e Fortalecimento da Pessoa Idosa Rural”. Nesse 

sentido, a Secretaria Nacional da Terceira Idade, deixa uma série de alertas à 

sociedade em geral quanto aos maus-tratos, fraudes e desrespeito sofridos pelos 

idosos em todo o país (CONTAG, 2012). 

 

Ao final dos anos 1990, com a difusão de dados demográficos apontando 

para o crescimento mundial da população idosa e destacando especialmente as 

mudanças no cenário Brasileiro, projetadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – Censo de 2000 –, que em 2025 serão 35 milhões de brasileiros 

maiores de 60 anos, verificou-se de forma efervescente o surgimento de grupos e 

setores ligados tanto à sociedade civil, como a órgãos públicos preocupados em 

estudar, planejar uma agenda social e debater sobre o processo de envelhecimento 

no Brasil. 

  

Os próprios idosos em muitos lugares se organizaram em grupos, clubes ou 

associações para garantirem direitos, assim como vivenciarem atividades ligadas à 

cultura e ao lazer e a promoção e preservação de sua saúde física e mental. Estes 
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acontecimentos possibilitaram aos grupos da terceira idade maior visibilidade, 

desencadeando interesses em diferentes setores, inclusive acadêmicos e científicos. 

Universidades públicas e privadas vêm desenvolvendo em suas instâncias de 

pesquisa e extensão programas de intervenção e atenção à pessoa idosa, assim 

como tem motivado pesquisas em todos os níveis. Vários programas de pós-

graduação em diferentes universidades brasileiras possuem em suas linhas de 

pesquisa o estudo sobre o processo de envelhecimento, considerando todas as suas 

dimensões. 

 

A tendência atual é demonstrar e convencer a todos, especialmente aos 

idosos que a melhor idade está entre àqueles que possuem 60 anos ou mais. Assim, 

propagandas, novelas, reportagens são produzidas com o objetivo de reproduzir 

ideias e imagens que traduzam o novo papel do idoso na sociedade pós-moderna. 

Os meios de comunicação social (TV, redes sociais, revistas, jornais e livros) se 

destacam, ao veicularem outras imagens da velhice, que destoam completamente 

daquelas reproduzidas durante décadas, onde as reportagens apresentavam os 

idosos como problema social, geralmente demandando despesas para o Estado e 

para as famílias. 

  

Nesse sentido, a invenção da terceira idade exerce certa função simbólica na 

medida em que aciona imagens e discursos relacionados a outros ciclos da vida, 

principalmente ao evidenciar e configurar um estilo de vida associado à juventude. 

Esse processo de rejuvenescimento da velhice enfoca habilidades e competências 

numa perspectiva de rever estereótipos do envelhecimento 

.  

Guita Debert (1996, p. 35) registra em seus estudos que “há um conjunto de 

discursos empenhados em rever estereótipos negativos da velhice, abrindo espaço 

para que experiências de envelhecimento bem-sucedidas possam ser vivenciadas 

coletivamente”. Segundo a autora, participam diretamente desse processo os 

profissionais da gerontologia, geriatria, demais especialistas no envelhecimento, os 

próprios idosos, que estão ocupando outros espaços de socialização e a mídia, ao 

abrir demandas para formação de novos mercados de consumo. 
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Esses discursos chegam de forma mais lenta nas comunidades rurais, e não 

é algo difundido somente através da mídia, os sindicatos rurais através da 

divulgação do Estatuto do Idoso, têm reunindo cada vez mais esse segmento, 

proporcionando momentos de capacitação e informação sobre direitos e cidadania 

do idoso no contexto da roça. Grupos têm se formado seja patrocinados pelo poder 

público ou por setores ligados a religiões. É o caso da pastoral do idoso, presente na 

paróquia de Picos e que se estende às cidades e povoados da região. Registro, 

também, a existência de grupos de convivência  em vários municípios do Semiárido, 

por exemplo: Simões, Oeiras e Francisco Santos, só para citar os que efetivei 

contatos, como relatei anteriormente. 

 

Na sociedade contemporânea é cada vez mais visível a congeminação de 

novos estilos de vida direcionados às pessoas que estão envelhecendo. Os próprios 

idosos têm adotado com bom senso, humor e leveza as transformações em relação 

à estética, beleza, cultura, lazer e vida afetiva. Embora esse processo de 

ressignificação valorize de forma excessiva o corpo juvenil, pois associa padrões e 

valores interiorizados como propícios à população jovem, há um movimento 

constante de reapropriação do corpo e de suas potencialidades, por parte das 

pessoas idosas, principalmente daquelas que participam de programas voltados 

para a terceira idade. Assim, verifica-se entre esses grupos uma tendência de maior 

aceitação da velhice como mais um acontecimento em suas vidas, na medida em 

que estão aprendendo a lidar com as mudanças que ocorrem em seus corpos e no 

seu cotidiano. 

 

Os discursos sobre envelhecimento são demarcados pela heterogeneidade 

das falas, símbolos e crenças, cada vez mais, há uma dissociação entre idade 

cronológica e biológica em todos os setores. Quanto mais uma pessoa envelhece, 

mais vai se diferenciando, tendo em vista a aquisição ou perdas de potencialidades. 

Esse processo de mutação reúne uma diversidade de fatores que vão se 

constituindo ou desconstituindo em decorrência da transitoriedade dos tempos, dos 

acontecimentos e das demandas sociais, que de uma forma ou de outra, 

impulsionam os indivíduos a experimentações ao que ainda não está fixado, 
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potencializando às vezes mudanças estruturais, ou simplesmente, inovações no 

âmbito pessoal de lidar com seu próprio corpo. 

 

Sem dúvida, é o corpo quem sinaliza em primeiríssima mão, os sinais dessa 

irremissível ruptura. Para Deleuze e Guattari (1999, p. 75), essa linha de ruptura “é 

atravessada por uma desterritorialização absoluta, tornando-nos como todo mundo, 

mas de uma maneira pela qual ninguém pode se tornar como todo mundo”. Assim, 

como enquadrar, emoldurar os corpos de mulheres, homens em determinados 

termos classificatórios sem que esses corpos não tenham canalizado suas 

existências para tais concepções? Ancião, velho, idoso, terceira idade, melhor idade; 

elas não escapam às leituras subjetivas do próprio envelhecer, por trás das 

classificações que muitas vezes são apenas abstrações, o que se tem é a potência 

de vida que cada pessoa foi capaz de traçar, criar e corporificar ao longo de sua 

existência. 

 

Nesse contexto, não é estranho se pensar num devir-velho que vem se 

constituindo simultaneamente em decorrência das transformações que caracterizam 

as sociedades, seja no contexto urbano ou rural. Observando de perto os modos de 

vida dos idosos, nos centros urbanos e nas e espaços rurais é possível configurar a 

dinâmica das transformações que estão ocorrendo no âmbito do envelhecimento 

humano. Homens e mulheres estão experimentando a todo o momento a produção 

de devires e na instantaneidade de cada acontecimento emerge multiplicidades de 

velhices, corpos e desejos compatíveis com a volatilidade ostentada pela 

globalização da cultura.  

 

Considerando essas questões, verifica-se no estilo de vida pautado para 

terceira idade urbana, certa aproximação com valores e padrões direcionados à 

população jovem. Com efeito, os velhos citadinos são interpelados, convocados e 

convencidos a participarem de atividades e eventos quase sempre dirigidos às 

gerações mais jovens. Frequentar uma academia, pode não significar uma 

orientação médica ou um desejo, mas responder ao apelo de manter o corpo, nos 

padrões que a mídia configura como ideal. Usar determinadas roupas ou 

tecnologias, muitas vezes não se enquadra nos gostos dos usuários idosos, mas o 
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que determina a moda, geralmente eles dizem: é preciso estar antenados com o que 

é moderno, referindo-se principalmente ao uso das tecnologias. Contudo, essa 

realidade também se reflete nas comunidades rurais, entre os moradores jovens e 

com bastante frequência entre as mulheres idosas.  Em todas as casas que visitei 

constatei a existência de celulares, geralmente pertencente aos filhos ou netos, mas 

regularmente, encontrei entre as idosas o uso de celulares. Na casa em que fiquei 

hospedada em Lagoa dos Félix havia três celulares e um notebook da filha que é 

professora da educação infantil. O acesso à internet ainda é muito precário, o sinal 

não chega ao povoado. Vale destacar que observei entre as mulheres que 

participaram da delegação da FETAG, representando seus sindicatos na Plenária da 

Terceira Idade em Brasília, todas possuíam celulares com mais de um chip. Sendo 

que uma delas possuía três celulares e máquina fotográfica. São exemplos de como 

o mundo rural convive e bem com as tecnologias, contanto que elas cheguem até lá. 

 

Os diversos espaços de convivência dos idosos, em constante expansão e 

difundidos pelas cidades funcionam como dispositivos de interação simbólica e, ao 

mesmo tempo representam uma máquina de produção de subjetividades, neles pode-

se vislumbrar como os idosos estão se reapropriando dos seus corpos e embora 

timidamente, construindo uma autopercepção da reviravolta que caracteriza a 

ressignificação da velhice no contexto das sociedades, sendo estas complexas ou 

tradicionais: 

 

Antes de vir para o grupo (Cidadãos Idosos e Ativos – Simões), eu 
sentia muitas dores nas pernas, vivia tendo que ir ao médico ou a 
fazer remédios caseiros para melhorar e poder andar um pouco mais. 
Sentia muita dor e por isso ficava muito em casa. Agora depois de 
seis meses participando das atividades, e com a orientação da minha 
professora (Educadora Física), que também é Agente de Saúde, 
estou bem melhor, já estou até dançando. Procuro fazer os exercícios 
direito e ainda vou caminhar com minha irmã. Olha, meu corpo está 
ficando forte de novo, penso que daqui a pouco vou poder ir pra roça 
e fazer muitas coisas. Esse projeto com os idosos está melhorando a 
vida de todos nós aqui, além de trazer saúde, traz muita animação e 
amizades, graças a Deus! (Josefina – 69 anos – Simões). 

 

Portanto, o corpo em processo de envelhecimento é codificado e modelado 

pelos atuais códigos estabelecidos pela cultura de consumo. Nesse sentido, pode-se 

dizer a partir das ideias de Giddens (1991) que há investimentos de ‘desencaixe’ de 
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uma ordem que já não corresponde às demandas sociais, considerando as 

dimensões espaço-temporal que constituem as relações entre as gerações. E Por 

outro lado, observa-se o “encaixe” de novas configurações e redefinições das funções 

sociais do idoso na família, no mercado de trabalho e demais instituições. Assim, a 

velhice é revestida, maquiada e retocada com outras marcas, enaltecendo 

principalmente: autonomia, competências e habilidades, geralmente associadas a 

pessoas que atingem certo grau de maturidade e independência. 

 

Ter presente a ideia do corpo como gerador de signos implica em concebê-lo 

como um elemento mediador do sujeito com o universo circundante, inserindo-o nas 

redes de produção de desejos. Convém destacar que no trabalho de observação 

busquei verificar como o processo de rejuvenescimento da velhice repercute entre os 

idosos e seus familiares no sertão. Verificando o papel dos idosos no campo, 

destacando como as relações de gênero são construídas, dando ênfase aos papéis 

desempenhados pelas mulheres idosas no meio rural e se há uma tendência para a 

feminização da velhice como nos centros urbanos. 

 

Outra questão que se configura a partir dos primeiros relatos e observações é 

a tendência para um rompimento entre corpo, sexo e velhice entre agricultores. Assim 

como em outros contextos sociais, há uma dissociação manifesta entre sexualidade e 

envelhecimento, pois, durante muito tempo, a pessoa idosa foi considerada 

assexuada, impotente e improdutiva, totalmente destituída de suas reais 

possibilidades de desejar e amar. Corpo, sexo e envelhecimento são categorias que 

foram exiladas estritamente ao espaço privado, importando somente aos sujeitos 

envolvidos. 

  

Ao se conversar sobre sexo com pessoas idosas, deve-se considerar que 

essas foram socializadas em um tempo em que as normas e regras morais e sexuais 

eram bastante rígidas, quando o controle sobre as condutas e comportamentos das 

pessoas era muito bem definido pelas instituições, a começar pela família, seguida da 

escola. Aos olhos de todos, velhice não combina com atividade, movimentação 

festas, namoro e sexo. Quem imagina os avós e bisavós se apaixonando, namorando 

e fazendo sexo? Entre os idosos que tive oportunidade de ouvir, ficou evidente como 
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se mostram desconcertados quando o assunto é sexo. Mesmo em relação à vida 

conjugal manifestam uma timidez ao falar. O sorriso meio forçado nos lábios 

demonstra o desconforto e o embaraço da situação. Algumas mulheres, 

individualmente ensaiaram algumas falas nesse sentido, contando-me que depois 

dos 50 anos rejeitam fazer sexo com seus maridos, principalmente quando esses não 

são carinhosos, consomem cachaça, ou manifestam ciúmes, a ponto de levantarem 

falsos contra elas. Essa senhora me falou reservadamente sobre seu relacionamento 

com o esposo: 

Eu não gosto de falar sobre isso, mas como você perguntou naquela 
entrevista, eu vou te falar algo que é um sentimento meu. Faz um 
tempo que eu não me deito com meu marido, não consigo deixar ele 
me tocar e fazer tudo que ele gosta, pois ele não se importa comigo, 
só quer ter prazer. Além disso, ele andou me difamando para a família 
dele, dizendo que eu estava tendo um caso com rapazes, que eu não 
queria mais ele e só gostava de jovens. Isso eu não aceito, sou uma 
mulher de caráter e tenho respeito por minha família, jamais faria 
nada para envergonhar meus filhos. Por isso, resolvi ficar na minha. 
Sinto falta, desejos, mas eu me seguro. (Anita – 55 anos – Chapada 
dos Mocambos). 

 

A terceira idade caracteriza-se por sua irreverência e cada vez mais se 

manifesta publicamente contra as repressões, tabus e preconceitos que demarcam 

as relações entre as gerações. Nesse sentido, as mulheres idosas, sejam solteiras, 

separadas ou viúvas, são as maiores vítimas deste controle, pois constantemente 

estão enfrentando situações conflituosas, tais como a intolerância da família e de 

amigos. Para muitos, namorar e se apaixonar após os 60 anos é sinal de loucura, 

caduquice e desrespeito aos filhos e netos. Uma senhora da Chapada dos 

Mocambos contou como foi difícil para ela revelar aos filhos que estava gostando de 

outro homem e que queria casar novamente, uma vez que era viúva: 

 

Eu cuido muito bem dele, amo ele de verdade! Estou com ele porque 
gosto muito dele e reconheço que ele gosta de mim. Ele é mais novo 
que do eu, mas isso não me perturba em nada, pelo contrário, acho é 
bom. (risos). Mais quando eu resolvi que queria viver com ele, não foi 
fácil, pois já tinha filhos grandes e eu sabia que eles não iam gostar 
da ideia, mas toda vida eu fui forte e fiz uma reunião com os oito filhos 
para comunicar minha decisão. Quando eu falei, o mais velho sorriu e 
me perguntou: então a senhora quer outro homem? Imediatamente 
respondi que sim. No inicio, eles não se deram bem, viviam 
discutindo, mas depois ficaram amigos, e até hoje conversam muito. 
(Manu – 65 anos – Chapada dos Mocambos). 
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Atualmente a exploração do universo sexual atravessa todos os campos da 

vida cotidiana e tem demarcado transformações nas relações pessoais e amorosas. 

Como os idosos do Semiárido piauiense vivenciam essas transformações? O que 

expressam em relação à sua própria intimidade? Quais sexualidades reivindicam 

para si? São questões que permitem certa mobilização dos sentidos, indicando a 

dinâmica que caracteriza o desenrolar das mudanças que estão ocorrendo, também, 

nesse cenário e que dificilmente darei conta neste estudo, abrindo assim, novas 

proposições de construção de saberes. 

 

Aparentemente, essa reelaboração de significados em torno do corpo e da 

sexualidade na velhice decorre das transformações que vem ocorrendo nas 

sociedades modernas. Nesse sentido, Giddens (1993), aponta para o surgimento de 

uma sexualidade plástica que, liberada de sua ligação com a reprodução, tem 

provocado mudanças radicais na intimidade. O autor destaca as mulheres como 

fundamental nessas transformações, ao provocar a democratização da esfera 

pessoal e eu acrescento o empoderamento das mesmas em relação ao próprio corpo 

nas últimas décadas. 

 

Todavia, esse entendimento e abertura para manifestar sentimentos e posturas 

em relação ao processo de envelhecimento ainda não refletem a realidade da maioria 

dos idosos, especialmente daqueles excluídos dos programas socioculturais e 

educacionais, como bem revela a realidade da maioria dos agricultores idosos que 

convivem no contexto da região do Semiárido piauiense:  

 

Eu não tive tempo de estudar, minha vida inteira foi de trabalho duro, 
pesado, desde criança na roça, depois estudar era difícil, não tinha 
escolas, os pais tinham de pagar professores e lá em casa era muita 
gente e meu pai não tinha condições, então aprendi muito pouco, 
anoto meu nome e faço contas. Não dá para aprender essas 
novidades de hoje, algumas são boas, mas a gente não acompanha 
mesmo, o juízo não dá conta. Se tivesse estudado até podia ser, mas 
agora depois de velho, fica mais complicado, você não acha? 
(Geraldo – 78 anos – Lagoa dos Félix). 

 

Por outro lado, os que se enquadram nos padrões da terceira idade, 

geralmente afirmam que velhice não é sinônimo de doenças e decadência física, pelo 

contrário, metaforicamente procuram associá-la aos conceitos de saúde, beleza, 
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vitalidade e jovialidade. Entretanto, alguns estudiosos da área consideram que o 

termo terceira idade reafirma, implicitamente, preconceitos historicamente 

construídos, ao estimular o ideal burguês que privilegia a beleza e a juventude obtida 

pelo viés das tecnociências.  

 

Eu não sou velha não, eu só tenho idade, não sou velha sou usada 
(risos). Eu só quero que Deus me dê os anos que deu a minha avó, 
97 anos. Eu quero ficar com minha mente normal, ficar velha 
dançando, brincando e agora aqui no grupo, pulando carnaval com 
meus amigos. Todos ficam esperando por mim, é só eu entrar na roda 
que todo mundo vem. O que faz bem para uma pessoa velha é dormir 
cedo, rezar muito, e comer feijão, abóbora, frutas e de vez em 
quando, um corredor de boi (risos). E não podemos esquecer que 
viver bem com a família e ter amizades sinceras também ajudam 
muito na saúde e até no desejo de querer viver mais anos. (Mariana – 
61 anos – Simões). 
 
 
Tem dia que eu sinto muitas dores nas pernas, na coluna também, 
acho que é por causa dos trabalhos que fiz a vida inteira, não é 
moleza não! A vida custa muito. Então eu penso que as dores que 
sinto, não são da idade, pois tem mulher da minha idade que não 
sente. Só pode ser do trabalho na roça. Imagina se eu vou me chamar 
de velha, quem quiser que faça, eu não, se não fosse as dores eu era 
feliz! (Fausta,  74 anos – Lagoa dos Félix). 

 

O século XXI sugere profundas transformações em diversos campos da vida e 

frequentemente se rompem as fronteiras do conhecimento em busca de compreender 

questões que emergem do cotidiano. Nesse contexto, outras configurações do corpo 

e da velhice começam a ser desenhadas e estampadas. E novas práticas vão 

tomando formas e dimensões que precisam ser debatidas e discutidas no âmbito 

científico e social, tendo em vista que as práticas sociais e culturais ao longo da 

história instituíram uma diversidade de discursos sobre a velhice. Retratar a velhice 

na cultura sertaneja faz parte, dessa tessitura de diálogos polifônicos que reúnem 

sujeitos, cenários e paisagens, no exato momento, em que esses reinventam para si 

possibilidades de lidar e cuidar de seus corpos envelhecentes.  
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Envelhecimento e Família – Diálogos Intergeracionais 

 

Não seria possível, nem seria moral esperar 
exclusivamente das famílias o sustento de seus 

idosos. Faltando ao compromisso moral de 
conceder aposentadorias dignas, o Estado estaria 

colaborando para minar a solidariedade entre as 
gerações na família. 

 
Júlio Simões, 2004, p. 40 

 

Foi a partir de um dos meus primeiros contatos com um grupo de idosos 

ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Picos, em julho de 

2010, que percebi a importância de enfocar durante entrevistas e encontros focais a 

temática da convivência familiar. Entre os 25 idosos presentes na sede do Sindicato 

naquela manhã, todos queriam relatar algum episódio ou fato, relacionado ao 

ambiente familiar ou à vizinhança. O foco dos discursos estava direcionado para as 

dificuldades de relacionamentos com os filhos mais jovens e netos. Observei nos 

relatos o sentimento de impotência dos pais ou avós para dialogar com os jovens, 

principalmente os rapazes, que segundo a visão dos idosos, não respeitam os mais 

velhos, fazem somente o que lhes interessa, sem pensar na família. A principal 

reclamação gera em torno da rejeição dos jovens ao trabalho da roça. Assim falou 

Pedro, residente no povoado Torrões: 

 

Eles querem ir estudar nas cidades e quando retornam ou quando 
vêm de férias se recusam trabalhar com a gente na roça, não 
conversam com o pai ou a mãe, e se reclamamos ou pedimos ajuda, 
logo querem ir embora. Eles dependem financeiramente da gente, 
mas se recusam a obedecer e ajudar quando precisamos, não sei 
como agir para resolver essa questão, às vezes me arrependo de ter 
permitido ele ir estudar em outra cidade, longe da gente, porém 
queria que ele continuasse os estudos, tivesse uma profissão, para 
ter uma vida melhor do que a minha. (joel, 68 anos - STTR). 

 

Ao longo da manhã foi possível ouvir os idosos de várias localidades 

assistidas pelo Sindicato Rural: Mocambos, Paraibinha, Angical dos Domingos, 

Mirolândia, Torrões, Paquetá e Junco. Após apresentação individual de cada 

participante, fiz uma relação de questões e temas que gostaria de tratar no encontro. 

Além dos problemas relacionados aos conflitos com a geração mais jovem, os 

idosos, também queriam conversar sobre seus direitos e solicitaram que o Sindicato 
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organizasse um evento em cada comunidade ou povoado com a finalidade de 

esclarecer o sobre o Estatuto e a política nacional do idoso. Disseram que 

consideravam fundamental conhecer a lei que os protege e assegura atendimento 

prioritário e preferencial nas Instituições públicas e privadas que prestam serviços a 

esse segmento. 

 

Examinando minhas anotações no caderno de campo, referentes a essa 

reunião, ainda há o relato de alguns idosos, principalmente das mulheres que são 

aposentadas e que têm dificuldades em gerenciar sua aposentadoria. Elas disseram 

que os filhos e netos contam com seus aposentos para adquirir motos, celulares, 

sons e roupas. Muitos até fazem empréstimos em nome dos pais para comprar o 

que desejam. Quando os pais se negam a dar dinheiro, aqueles ficam revoltados e 

alguns agem até com violência contra os idosos. Uma senhora narrou que foi vítima 

do filho e da nora que moravam com ela. Eles pegaram o seu cartão de benefício e 

efetivaram um empréstimo usando seu nome e nem comunicaram a ela sobre a 

quantia que pediu emprestado, ela só ficou ciente após ser chamada ao banco para 

se recadastrar, ficando surpresa com o que ouviu do gerente sobre o empréstimo 

efetivado e que estava sendo descontado em seu benefício. Ela disse que ficou com 

medo e não denunciou o filho e a nora, porque pensou em seus netos. 

 

Assim como essa senhora, outros idosos também denunciaram esse fato e se 

disseram impotentes para resolver, pois muitos dependem dos filhos para receber 

sua aposentadoria, pois não sabem ler e quem geralmente vai ao banco com eles 

são os filhos, netos ou noras. Os idosos se sentem dependentes da ajuda dos 

familiares para ir ao banco, ao médico, quando estão doentes ou para fazer compras 

na cidade. Além da dependência, os idosos ficam envergonhados em ter que expor 

filhos e netos para a vizinhança ou denunciá-los às autoridades legais. Moralmente 

eles se sentem atingidos, pois se tratam de pessoas que eles amam, cuidaram e 

educaram. Por isso, a maioria prefere o silêncio e terminam assumindo as dívidas 

contraídas por terceiros, como se fossem suas. Raramente se referem aos conflitos 

gerados por seus familiares, quando relatam algum caso, costumam se referir a 

amigos ou vizinhos. Assim, brigas, maus-tratos e abandono são coisas que 

acontecem com “outros” idosos, nunca em sua casa, em sua família. 
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A participação do idoso para melhorar a renda familiar é fundamental para 

reduzir as tensões e conflitos gerados pela falta de uma política pública de geração 

de renda para trabalhadores e jovens das comunidades rurais, considerando 

especialmente, o Semiárido nordestino. Os programas existentes não abrangem 

todas as comunidades e famílias, os beneficiados geralmente são aqueles ligados 

aos Sindicatos e partidos políticos. Assim, as aposentadorias, pensões e benefícios 

têm contribuído positivamente para atenuar as condições de vida das famílias que 

residem e dependem do trabalho doméstico ou da roça. Para algumas famílias a 

contribuição do idoso não é apenas um suporte material, mas a renda principal para 

a sobrevivência de todos, retratando uma realidade na qual são os principais 

provedores e colaboradores dos filhos, dos netos e das noras. Mesmo com uma 

aposentadoria insuficiente para cobrir dignamente suas necessidades pessoais, os 

idosos são solidários com os filhos, em caso de desemprego, de secas ou de 

doenças. Os próprios filhos reconhecem que se não pudessem contar com a renda 

dos benefícios de seus pais ou avós seria muito mais difícil sobreviver, 

principalmente no período das estiagens no Semiárido. 

 

Eu sou mãe de cinco filhos, mas só criei dois, um mora em Picos 
com a família, é formado e seus filhos também, mas ele faz parte 
daqui e gosta muito da roça e o outro, mora aqui comigo, sua mulher 
e meus netos, são todos meus filhos, não posso me separar deles de 
jeito nenhum. Enfrentamos as durezas da vida, porque aqui não é 
possível viver sem sofrimentos, mas somos felizes. Os meninos que 
moram comigo ainda não são formados, dois terminaram o 2º grau e 
o outro ainda está estudando e a gente tem vontade que ele 
aprofunde os estudos, se forme, mas vai depender das condições, as 
coisas estão cada vez mais difíceis, mas a gente não se entrega não. 
(Elisa – 70 anos – Chapada dos Domingos). 

 

A realidade é que nas comunidades rurais, grande parte dos idosos 

aposentados, sejam homens ou mulheres, continuam exercendo suas atividades na 

roça ou se ocupando de outros serviços, mesmo na informalidade, isto é, sem 

registros ou contratos formais, tendo em vista, reforçar suas contribuições para 

prover as despesas da família extensa. Verificando um texto do IPEA (2005) 

constata-se a realidade dos idosos aposentados da zona rural, destacando dados da 

região Nordeste: 
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Era de se esperar que com a idade os trabalhadores deixassem a 
vida ativa e passassem a ser apenas beneficiários. No entanto, 
observa-se uma população elevada de trabalhadores em grupos de 
idades avançadas, como os de 70 a 79 anos. A sazonalidade do 
trabalhador rural pode ser um dos elementos dessa alta participação 
de trabalhadores em idades elevadas. Este pode ser um trabalho 
desempenhado na unidade familiar compatível com a aposentadoria 
e até sem remuneração. O número médio de horas trabalhadas 
desse grupo etário, em 2002, esteve em torno de 40 horas semanais, 
o que caracteriza uma jornada plena. (IPEA, 2005). 

 

Durante minhas visitas, e quando tive oportunidade de conversar com casais 

idosos sobre a necessidade de assistir seus filhos e netos diante das dificuldades 

econômicas que passam depois de adultos e já tendo constituído suas famílias, eles 

disseram: 

  

[...] ser pai e mãe não tem idade, é algo que não tem fim. A gente 
quer que os filhos cresçam, trabalhe e cuidem também de nós, mas 
se não for possível temos que ser pacientes, e ainda tem as 
crianças, não temos coragem de ver nossos netinhos passando 
fome, ficar doentes e não ajudar com o pouco que temos, é nosso 
sangue, faz parte da gente [...]. (Ana e Manoel – Francisco Santos, 
13/05/2011).  

 

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), resultado do Censo Demográfico de 2000, o Piauí possui uma população de 

236.052 de idosos, com idade a partir de 60 anos, e desses, 63,3% são 

responsáveis pelos domicílios onde residem. Rodeados de filhos e netos, precisam 

continuar trabalhando após aposentadoria, pois necessitam ajudar mesmo que 

parcialmente com seus rendimentos o sustento da família dos filhos. A pesquisa 

aponta, também, que o rendimento mensal dos idosos piauienses é um dos piores 

do Brasil, perdendo apenas para o Maranhão e Alagoas. A pesquisa demonstrou, 

ainda, que 2% dessa população de idosos não possuem rendimentos e vivem 

dependendo de familiares ou sob a tutela do Estado ou entidades filantrópicas. 

  

Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo e SESC que resultou 

na publicação, Idosos no Brasil – Vivências, desafios e expectativas na terceira 

idade. No texto de Andréia Alves, que analisa a rede de relações sociais e as 

relações familiares de idosos aponta para a existência de uma esfera de amizade 

ativa entre os idosos, onde as relações de amizade favorecem a construção de uma 
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identidade comum e o estabelecimento de laços de ajuda mútua e de conforto 

emocional. Para Alves (2007, p. 130), a casa, as ruas do bairro e as igrejas ou os 

templos são os lugares mais citados de encontro com amigos: 

As amizades dos idosos colocam em cena as afinidades de gosto, 
estilo de vida, e outra linguagem de sentimento que apela mais 
abertamente para as dimensões negociadas das relações. [...] 
Podemos inferir que muitas amizades são constituídas na vizinhança. 
A vida no bairro é um elemento presente no cotidiano dos idosos. A 
vizinhança e a família são vistas como seguras e a vida na 
comunidade é um elemento presente no cotidiano dos idosos. 

 

Considerando ainda esse aspecto, observei que mesmo vivendo em regime 

de mútua ajuda, os filhos e filhas que já possuem sua própria família não habitam a 

mesma casa dos pais, geralmente constroem suas casas nas terras da família, 

quando são apenas moradores ou trabalhadores nas terras de outros, o proprietário 

permite a construção próxima à residência dos pais, quando isso não é possível 

moram nas proximidades em terrenos de parentes ou conhecidos. O certo é que 

raramente se observam filhos casados coabitando na casa dos pais, somente 

aqueles que não casaram (os solteirões, as solteironas ou filhos mais novos). As 

filhas viúvas ou separadas costumam retornar à casa paterno-materna, 

principalmente, quando possui filhos pequenos e necessitam trabalhar para 

sustentá-los. Assim, pais, filhos, avós, netos e agregados constituem uma rede de 

relações que extrapolam o espaço da casa. Essas relações/tensões transitam entre 

sentimentos de amor, solidariedade, egoísmo, carências, indiferença, carinho e 

respeito. A esse respeito Peixoto (2007) ao analisar os processos de re-coabitação 

entre as gerações afirma: 

As relações familiares não são regidas somente pela harmonia das 
relações de troca. Os conflitos entre as gerações, consequência das 
relações de autoridade e poder entre pais, filhos e netos, são 
inerentes à realidade familiar, uma vez que ela é atravessada por 
sentimentos contraditórios como amor e ódio, generosidade e 
avareza, solicitude e descaso. (Peixoto, 2007 p. 187). 

 

           É visível o papel conciliador da mulher idosa, seja como mãe ou avó, elas são 

as mediadoras em momentos de crise e tensões entre pai e filhos, ou entre casais, 

ou mesmo para intervir na educação dos netos. Além disso, entre as mulheres 

idosas, existem aquelas que são totalmente comprometidas na animação e 

articulação da comunidade, tendo em vista a coquista de direitos. 
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Protagonismo político e sindical dos idosos rurais 

 

A ação humana e o discurso são os modos pelos 
quais os seres humanos se manifestam uns aos 

outros, não como meros objetos físicos, mas 
enquanto homens. 

 
Hannah Arendt, 1993, p. 191 

 

A organização sindical rural foi uma porta que encontrei nessa caminhada 

investigativa sobre o envelhecimento dos agricultores. Como já relatei em outros 

momentos, foram vários contatos, encontros e viagens para que se firmasse uma 

colaboração entre pesquisadora e dirigentes sindicais. Esclareço que sempre fui 

bem acolhida, especialmente após expor meus objetivos e planos de pesquisa. Logo 

no primeiro encontro, em 2010, na sede do sindicato em Picos, percebi que as 

questões relacionadas à velhice rural já constavam como uma de suas demandas, 

inclusive com a existência de um coletivo da terceira idade compondo as pautas de 

discussões do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – 

MSTTR, em suas instâncias municipais, estaduais e nacionais. Eis a fala do 

Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura (CONTAG), na apresentação do 3º número da Revista da Terceira Idade. 

 

A categoria trabalhadora rural talvez seja a única em que a 
aposentadoria não representa o fim da atividade econômica. Afinal, a 
terceira idade do campo continua na ativa ainda por muitos anos. Por 
esse e outros motivos é que a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (CONTAG) luta para 
que o governo crie e implemente políticas públicas para que os 
homens e mulheres continuem trabalhando, produzindo e 
contribuindo para o desenvolvimento rural. Para nós, do Movimento 
Sindical, a terceira idade e idosos rurais pertencem a uma fase de 
extrema importância para a nossa organização. A grande maioria dos 
associados e das associadas aos sindicatos rurais tem mais de 60 
anos e concentram uma dupla responsabilidade: são fundamentais 
para a autossustentação do movimento sindical e contribuem com 
sua experiência de vida no trabalho com as mulheres, jovens e nas 
outras áreas de atuação do MSTTR. (BROCH, 2012). 

 

O destaque no presente estudo, para o MSTTR em relação a outras 

organizações sociais que lidam com o público idoso, é que observei a abrangência 

de sua ação, ao mesmo tempo em que há um engajamento efetivo dos 

trabalhadores e trabalhadoras idosas em suas atividades. Nos percursos que 
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realizei, foi possível participar de atividades junto ao Sindicato Rural em Picos, e 

reuniões locais nos povoados Lagoa dos Félix e Angical dos Domingos e nas 

cidades de Francisco Santos e Simões. No povoado Chapada dos Mocambos, tive o 

privilégio de conviver com a senhora Francisca Soares, mais conhecida como 

“delegada”, por sua ação constante no Sindicato Rural e na Associação de 

produtores do povoado. Ela também era na época a Secretária das Mulheres no 

Sindicato de Picos. Durante minhas visitas de campo, fiquei hospedada em sua casa 

e com ela percorri as residências dos idosos, as roças e os aviamentos (casas de 

farinha). 

  

Na esfera Estadual, os contatos com a Federação Estadual dos 

Trabalhadores da Agricultura (FETAG) foram através de pessoas amigas que lá 

trabalham. Fui apresentada ao setor que atua com os idosos rurais e o Secretário 

Estadual da Terceira Idade – Sr. Lourival Alves me convidou para participar da I 

Plenária Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Terceira Idade e Idosos 

Rurais, realizada em Teresina, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2012. Nesse evento, 

ministrei a Conferência: Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida no Campo. 

Permaneci os dois dias, como observadora e pesquisadora e, ao final, durante a 

seção de eleição dos delegados sindicais para a Plenária Nacional, recebi, ainda, na 

assembleia, o convite para participar do evento em Brasília. Para organizar e 

mobilizar os idosos rurais brasileiros, 27 plenárias foram realizadas em todos os 

estados da federação, tendo um plano de ação e documento base para orientar as 

discussões, fortalecendo assim o debate e a construção coletiva das propostas para 

o movimento a nível nacional. 

 

A realização da I Plenária Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Terceira Idade e Idosos Rurais, realizada em Brasília no período de 13 a 15 de 

junho, foi em cumprimento às deliberações do 10º Congresso Nacional de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais filiados à CONTAG. Revendo os documentos 

bases, observo que seu objetivo central é articular os trabalhadores e trabalhadoras 

da terceira idade e idosos rurais em torno de questões específicas do 

envelhecimento, visando avaliar, debater e formular propostas para a atuação das 

Secretarias/Comissões e Coordenações da terceira idade em todas as instâncias do 
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MSTTR. Esse primeiro evento, teve caráter reflexivo e avaliativo e não deliberativo. 

As proposições aprovadas na Plenária serão aprofundadas pela Comissão Temática 

da Terceira Idade até a realização do 11º Congresso do MSTTR, que é deliberativo. 

 

Apresento um resumo da história do MSTTR para contextualizar e atualizar 

meu entendimento sobre o movimento e sua atuação no Brasil, publicado na Revista 

da Terceira Idade e elaborado pela Secretaria, que resgata os 50 anos da CONTAG, 

revela ao longo dos anos suas lutas e conquistas em favor do público idoso rural: 

 

Desde a sua fundação em 1963, a CONTAG tem liderado juntamente 
com as Federações e Sindicatos Rurais as principais lutas gerais dos 
trabalhadores e trabalhadoras do país. Podemos destacar algumas 
conquistas, como o reconhecimento da agricultura familiar como 
categoria profissional; a garantia da aposentadoria; o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; e a Política 
Nacional de Reforma Agrária. Ainda no ano de sua fundação foi 
publicado o Estatuto do Trabalhador Rural – Lei nº 4.214/63, que 
garantiu alguns direitos médicos e hospitalares aos agricultores e 
agricultoras familiares. No período dos anos 70 e início dos anos 80, 
a CONTAG também participou da luta e das greves dos canavieiros 
da região Nordeste, da retomada dos sindicatos e das federações, da 
campanha pelas Diretas Já, dentre outras ações. Um dos destaques 
dessa trajetória foi a luta para incorporar vários direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais na Constituição Federal de 
1988. Milhares de lideranças acamparam durante semanas em frente 
ao Congresso Nacional para pressionar os parlamentares. A 
categoria conquistou, por exemplo, a aposentadoria no valor de um 
salário mínimo, sendo que para o trabalhador aos 60 e para a 
trabalhadora rural aos 55 anos. A partir de 1995 a Confederação 
passou a realizar anualmente o Grito da Terra Brasil; o Projeto 
Alternativo de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PADRSS), 
já elaborado para fazer contraposição ao atual modelo de 
desenvolvimento do País. Os eventos específicos para os idosos e 
as idosas, como Encontros Nacionais, Estaduais e Municipais, 
começaram a ser realizados em 1999. Em 2004 realizou-se o 1º 
Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da 
Terceira Idade e em 2009, no 10º Congresso Nacional da CONTAG, 
foi criada a Secretaria Nacional da Terceira Idade e eleito um diretor 
para a pasta. Em 2012, realização da I Plenária Nacional da Terceira 
Idade e Idosos Rurais. (CONTAG, 2012). 

 

A partir desse breve resumo é possível ter uma ideia do trabalho desenvolvido 

pelas entidades sindicais que atuam no campo e de como elaboraram suas pautas e 

reivindicações ao longo desses 50 anos. Olhando de dentro, é possível, também, 

verificar como todos os segmentos estão comprometidos com a causa da terceira 
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idade. Durante os eventos que participei, verifiquei o empenho dos dirigentes, desde 

a Diretoria Executiva da CONTAG, diretoria da FETAG-PI e diretores dos Sindicatos 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), de Picos, Simões e Francisco 

Santos. As Secretarias e Comissões da Terceira Idade contam com assessores 

motivados e capacitados, além do apoio dos próprios idosos rurais, que se 

manifestam entusiasmados com as propostas e conquistas do setor. Nos Sindicatos, 

na Federação Estadual e na CONTAG, constatei que existe uma boa estrutura de 

trabalho. Assim, dirigentes e seus assessores possuem salas, equipamentos e todo 

material necessário ao andamento de suas atividades. O registro de suas atividades 

é efetivado através de relatórios, revista, vídeos e fotografias, além de cartazes e 

panfletos. Em alguns municípios os sindicatos também produzem programas 

radiofônicos, dirigidos ao público idoso. 

  

Durante os eventos os sindicalistas são hospedados em bons hotéis, em 

Teresina, a Plenária foi realizada no Hotel Água Limpa, reservado exclusivamente 

para os agricultores. Em Brasília os idosos permaneceram na sede da CONTAG, 

essa, também, equipara-se aos melhores hotéis. A alimentação é nutritiva e farta. 

Sempre contam com apoio médico e enfermeiros para casos de urgência. Os 

encontros reúnem ações políticas, culturais e afetivas, pois sempre há espaços para 

manifestações artísticas das regiões e localidades, oportunidade para trocas e 

sociabilidades. Os idosos são animados, gostam de contar piadas, “causos” e 

dançam muito. Além disso, a própria agenda dos eventos reserva uma programação 

cultural, onde ao final os participantes contam com música, dança e pátio para suas 

apresentações. Os idosos e as idosas se divertem muito nessas ocasiões e 

percebe-se como são vibrantes alegres e bem humorados. 

 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que muitos dos delegados 

sindicais viajaram pela primeira vez de avião, quando foram à Plenária em Brasília. 

As mulheres bem arrumadas, maquiadas e mesmo demonstrando o medo da 

viagem de avião, estavam contentes, pois era uma experiência diferente de outras 

viagens que já realizaram, quando foram em caravanas de ônibus para participar da 

Marcha das Margaridas, promovidas pela Secretaria de Mulheres ou do Grito da 

Terra Brasil que também acontecem em Brasília. 
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Conversei muito com as mulheres da delegação do Piauí. Eram cinco 

delegadas mais uma assessora e eu como convidada. Mulheres de coragem e de 

lutas, algumas com muitos anos na organização do sindicato em sua localidade. 

Todas possuíam celulares, algumas inclusive com mais de dois aparelhos chips, 

possuíam máquinas digitais e não cessavam de tirar fotos. Uma delas andava 

sempre bem maquiada, óculos escuros e roupas decotadas. Observei como os 

idosos a paquerava, dirigindo-lhe olhares e piscadelas nos intervalos das plenárias e 

nas festas, ela se divertia e distribuía seu charme com suavidade e leveza. Assim 

como essa senhora, outras mulheres eram também cortejadas pelos companheiros, 

que cediam gentilmente seus lugares na fila do restaurante, ofereciam flores e as 

convidavam para dançar nas festas. Repensando sobre esses fatos, lembrei-me do 

texto de Adriane Boff (2001, p. 245-246), quando reflete sobre o afeto na voz e no 

corpo ao dizer que: 

 

A conversa amorosa é vivaz, está na voz e não na letra, no bilhetinho 
de namoro. É expressa por um corpo que fala e age. É impressa 
noutro corpo, que escuta e que observa. Tem-se, tanto, a voz e o 
corpo como lócus evidente da manifestação de afetividades [...] a 
arte da sedução passa pela aptidão em transitar e participar de um 
convívio social fervoroso, nesse sentido, parece que a prática oral e 
também corporal está associada à qualidade coletiva das relações 
afetivas. 

 

Tudo isso, possibilita nova percepção da existência de presença sensível 

também nos espaços que outrora eram destinados a um público “frio”, isto é, sempre 

prontos a desdenhar das manifestações de amor e ternura, próprias aos românticos, 

já que se consideravam ocupados em grandes causas coletivas. Para Peter Gay 

(1990, p. 9), “os caminhos aceitáveis para o amor estavam claramente demarcados 

e eram fortemente vigiados [...] os limites entre a expressão e a reserva erótica eram 

quase impossíveis de mapear com algum sentido de finalidade”. Assim, entre a 

classe trabalhadora, especialmente para aqueles que se dedicavam à militância 

política e sindical, em diferentes organizações, a dedicação e a afeição pessoal por 

alguém ressoava como um entrave às prioridades dos movimentos sociais. Sendo, 

portanto, desaconselhada, retardada e excomungada pelos chamados radicais. As 

manifestações de carinho, afeto e amizade, tão expressivas na atualidade, nos 

espaços e ações dos movimentos sociais, é uma conquista recente, e foram 
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consolidadas em torno das reflexões sobre sexualidade e gênero provocadas pelas 

mulheres e suas gestões por respeito, poder e igualdade nas lutas sociais. 

 

Verificando a ação e a história das mulheres trabalhadoras rurais no MSTTR, 

é possível destacar que elas vêm ao longo dos anos fortalecendo suas estratégias 

de mobilização e participação política nas instâncias de poder do movimento em 

nível local, estadual e nacional. Nesse sentido, é possível citar a garantia do 

cumprimento da cota de 30% de mulheres nos cargos de direção, a criação da 

secretaria de mulheres trabalhadoras rurais e a secretaria da terceira idade. A 

organização da Marcha das Margaridas, que teve início no ano 2000, e que 

demonstra a força articuladora e a capacidade política das mulheres. Através da 

Marcha, as mulheres lutam por reforma agrária, combate à violência contra as 

mulheres, combate às desigualdades de gênero, etnia, classes e geração, entre 

outras pautas e programas. 

 

O resultado dessas lutas se reflete claramente no cotidiano do Movimento 

Sindical e durante a realização dos Congressos, plenárias e reuniões dos grupos 

temáticos, pois a participação dos idosos, homens e mulheres nos debates e nas 

definições das propostas acontecem de forma consciente, eles entram no embate de 

ideias, demonstrando conhecimento das questões e sabendo muito bem o que 

desejam para eles e demais idosos da roça que estão representando. Constatei na 

Plenária da Terceira Idade, realizada em junho de 2012, como os idosos se 

manifestavam de forma efusiva com o microfone na mão, apresentando e 

defendendo propostas bem definidas. Argumentavam com os assessores, dirigentes 

e coordenadores das mesas temáticas. Muito bonito de ver gente simples, em sua 

maioria com poucos anos de estudos formais, mas com anos de experiência no 

campo político-sindical. Conheciam o documento base, assim como os interesses de 

seus grupos. Idosos, homens e mulheres, alguns com mais de 80 anos estavam lá 

debatendo e propondo novos rumos para a Terceira Idade Rural Brasileira, pois 

havia representações de todos os Estados. 

 

É nesse ambiente participativo que os idosos e as idosas associadas, se 

sentem protagonistas e colaboradores de mudanças que vão ocorrendo em suas 
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vidas e das comunidades. É preciso salientar, que a palavra participar, não 

representa um simples chavão popular, aqui, ela assume de fato seu sentido pleno, 

que é envolver e engajar pessoas, para fazer acontecer sonhos. Participar para 

transformar realidades a partir de um plano de lutas coletivas. O depoimento de D. 

Francisca Soares, a “delegada”, que representa o sindicato da Chapada dos 

Mocambos é bem expressivo e evidencia o sentimento de quem realmente se 

importa com o bem da coletividade: 

 

Sempre tive vontade de ter compromisso com o povo, por isso no 
ano 2000, convidei os meus vizinhos e fundamos uma Associação de 
Pequenos Produtores, que mantemos até hoje muito bem 
organizada. Depois em 2001, resolvemos organizar uma delegacia 
sindical, ligada ao STTR de Picos. Depois que me associei ao 
Sindicato e comecei a atuar como delegada tudo mudou, eu que não 
sabia de nada e não tinha conhecimentos, e através dos meus 
companheiros, que para mim são irmãos: Paulão, Ricardo, Joana e 
Paraíba, eles foram meus professores, com eles aprendi a trabalhar 
com o povo. Orientando, informando sobre a aposentadoria, salário 
maternidade, e demais benefícios para os agricultores. A 
comunidade sempre conta comigo, já fiz muita gente feliz nesses 
anos de trabalho, mas eu também sou feliz e me alegro, ao saber 
que um processo foi aprovado e passou pela previdência e alguém 
vai receber seus benefícios e direitos. E eu sei que foi feito por mim, 
são muitos com a minha letrinha. Aquilo que aprendi, faço bem feito. 
No Sindicato todos sabem que encaminho os processos de minha 
responsabilidade com cuidado, procuro não errar, para não frustrar 
meus companheiros, que ficam ansiosos para se aposentar, quando 
completa seus anos de contribuição. Adoro ir aos encontros, 
congressos, marcha das Margaridas, grito da terra e as reuniões. 
Aqui no povoado todo mundo é sócio, principalmente as mulheres. 
Aos poucos vamos conquistando muitas coisas para a comunidade: 
poços, cisternas, casas populares, estrada, e energia etc. Daqui a 02 
anos pretendo dar um tempo no trabalho sindical, mas já tem uma 
pessoa que estou repassando todas as informações para ele 
continuar e ele já começou a participar, [...] eu vou ficar só ajudando. 
(Francisca Delegada – 65 anos). 

 

Vale ressaltar que as mulheres nessa faixa etária, viveram anos sobre os 

efeitos de uma sociedade profundamente marcada por representações e 

experiências de discriminações e desrespeito à sua condição feminina e, portanto 

suas atribuições e papéis sociais, não tinham mérito e reconhecimento, tendo em 

vista que o modelo patriarcal permanecia definindo as relações na família, na política 

e na sociedade. Todavia, os Movimentos de Mulheres em articulação a outros 

Movimentos Sociais através de suas práticas de educação popular, sinalizavam para 
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que mudanças se efetivassem no contexto das relações de gênero, tendo em vista 

que cada vez mais as mulheres, tanto nas áreas urbanas, como nas rurais, se 

engajavam nos espaços de participação política, social e sindical. Claro que a 

cultura de participação feminina na vida social e política das comunidades rurais, 

ainda requerem atenção e permanentes investimentos nas áreas de educação e 

formação de lideranças, assim como, o monitoramento para garantir avanços 

significativos de emancipação das mulheres, assim como o reconhecimento de sua 

dignidade e direitos, enquanto trabalhadoras. 

 

As trabalhadoras rurais consideram que desenvolvem as mesmas atividades 

produtivas que os homens, embora o seu trabalho não tenha visibilidade e não seja 

considerado agrícola, nem mesmo pelos órgãos oficiais, que dificultam ou impedem 

seu acesso às diversas modalidades de crédito rurais. Segundo dados dos Anais do 

5º Congresso Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado do 

Piauí, as mulheres representam 47,8% da população rural, dentre as quais 50% 

estão em idade produtiva (15 aos 55 anos), representando 36% da população 

economicamente ativa da zona rural e são responsáveis por grande parte da 

produção de alimentos básicos no Brasil e mesmo assim, 80% não têm acesso e 

direito à renda, muitas recebem rendimentos inferiores e outras não recebem 

nenhuma renda. (p. 125 - Anais da FETAG –PI). A esse repeito Dona Tereza se 

manifesta: 

 

A única coisa que eu sei é que trabalho desde que era apenas uma 
menina franzina e sem coragem, mas tinha que encontrar forças para 
ajudar meus pais na roça e nas tarefas de casa. Gente! Trabalhei 
muito e ainda trabalho, mas nunca recebi reconhecimento, sempre 
achavam que eu fazia pouco e ainda reclamavam, e olhe que nunca 
recebi nada em troca, a não ser o necessário para viver. Foi assim 
com meus pais, meu marido, que além de exigir meu trabalho, ainda 
era violento e grosseiro comigo e com as crianças, por isso depois 
que fiquei velha eu resolvi viver sozinha, sem homem nenhum para 
mandar em mim. É ele lá e eu cá. Cada tem sua casa, e eu não 
quero nem saber o que ele faz ou deixa de fazer. Meus filhos me 
ajudam e eu ainda faço minha rocinha para tirar o arroz, o feijão e a 
farinha que preciso. Agora estou lutando para me aposentar, pois fiz 
56 anos, mas como fiquei sem pagar o sindicato por uns tempos, 
tenho que provar que sou trabalhadora, parece uma piada, eu que 
trabalhei a vida inteira! (risos). (Tereza, 56 anos – Angical dos 
Domingos) 
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É comum a crença de que os homens e as mulheres do campo são pessoas 

que aprenderam simplesmente a lidar com a terra e com a natureza. Essa visão 

limita suas competências e habilidades e ainda desqualifica suas atividades. Mesmo 

com poucos anos de estudos formais, os idosos e as idosas rurais são pessoas 

comprometidas politicamente e socialmente em suas comunidades. A baixa 

escolaridade, o analfabetismo e baixa renda, são expressivos entre a população 

idosa rural, contribuindo ainda mais com as atitudes preconceituosas e 

discriminatórias em relação ao seu estilo de vida. Assim, a inclusão social dos idosos 

rurais e demais trabalhadores, compreende a instituição de políticas públicas e 

sociais voltadas para o desenvolvimento rural sustentável, com distribuição de terra, 

renda e capacidade produtiva para todos. Sem deslumbramentos, posso dizer que o 

MSTTR ao longo dos seus 50 anos tem sido o lugar dos encontros, das resistências 

ao poder e do empoderamento dos agricultores e das agricultoras em todas as fases 

da vida. 

 

Além do Movimento Sindical, os trabalhadores do Semiárido também contam 

com o empenho e o acompanhamento de várias entidades da sociedade civil, que 

atuam em diversas áreas, com o propósito de mobilizar as populações residentes 

nos sertões áridos. Observa-se um esforço de trabalho articulado, onde as entidades 

procuram tecer estratégias e planos de ações coletivos.  Assim, podem-se encontrar 

entidades que atuam com crianças, outras com as mulheres, jovens e ou com 

professores, agricultores, etc. Segundo alguns textos que tive acesso e também em 

conversa com militantes e funcionários de algumas destas entidades, percebem-se 

os esforços para aprofundar as discussões relacionadas à convivência com o 

Semiárido em vários estados do Nordeste. E, nesse sentido, em 2000 surgiu a Rede 

de Educação para o Semiárido (RESAB).  

 

A Rede atua prioritariamente com educadores sociais e professores e tem 

como proposta pedagógica a educação dialógica e contextualizada, visando 

aprender sobre o meio ambiente que caracteriza o Semiárido, observando suas 

potencialidades e limites. Assim o trabalho de mobilização e sensibilização das 

entidades é no sentido de provocar debates e construir uma proposta de educação 



105 

 

 

 

transformadora, fundamentada entre outros educadores, na pedagogia de Paulo 

Freire, elaborando ferramentas que favoreçam a problematização da realidade, e 

provoque os educadores a mudarem suas atitudes e práticas dentro e fora das salas 

de aulas. A proposição de políticas públicas visando o desenvolvimento sustentável 

da população residente, assim como, a instituição de uma nova cultura política e 

educacional de valorização dos saberes locais são princípios norteadores e 

definidores dessa arte de viver no Semiárido. 
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CAPÍTULO TRÊS 

 

SEMIÁRIDO: TERRITÓRIO, HISTÓRIA E MEMÓRIA NOS  

SERTÕES DO PIAUÍ. 

 

  

O Território entre Invenções, Representações e Ressignificações.  

 
A história nos ensina que os bons caminhos 

não têm fundação e a geografia, que a terra é 
fértil sob uma tênue camada. 

 

Gilles Deleuze,1998 p. 11 
 

              Considero relevante iniciar essa discussão em torno da região Semiárida 

lembrando as reflexões de Bourdieu (1989), quando tece considerações sobre a 

ideia de região enquanto construção que atravessa o percurso investigativo e o 

universo teórico de economistas, etnólogos, geógrafos, historiadores e sociólogos. 

Para o autor, o conceito de região deve ser apreendido tomando o conjunto de 

estudos construídos no sentido de perceber sua gênese, representações, processos 

e jogos que compõem sua produção. Tecendo reflexões criticas a esse respeito ele 

expõe: 

 

Ninguém poderia hoje sustentar que existem critérios capazes de 
fundamentar classificações “naturais” em regiões “naturais”, 
separadas por fronteiras “naturais”. A fronteira nunca é mais do que o 
produto de uma divisão a que se atribuirá maior ou menor 
fundamento na realidade, segundo os elementos que ela reúne, 
tenham entre si semelhanças mais ou menos numerosas e mais ou 
menos fortes. Cada um está de acordo em notar que as “regiões” 
delimitadas em função dos diferentes critérios concebíveis (língua, 
habitat, tamanho da terra, etc.) nunca coincidem perfeitamente. Mas 
não é tudo: a “realidade”, neste caso, é social de parte a parte e as 
classificações mais “naturais” apoiam-se em características que nada 
têm de natural e que é, em grande parte, produto de uma imposição 
arbitrária, quer dizer, de um estado anterior da relação de forças no 
campo das lutas pela delimitação legítima. (Bourdieu, 1989 p. 114 -

115). 
 

              Com efeito, ao apresentar o Semiárido como chão concreto das 

representações sobre velhice e morte no sertão piauiense, não podemos deixar de 

explicitar e registrar a existência dessa luta de classificações em torno de suas 
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definições, que se manifestam num estado de forças materiais e ou simbólicas que 

são invocadas de acordo com os interesses que estão em jogo em determinadas 

circunstâncias e épocas. Afinal, como lembra Jodelet (2001, p. 37), a abordagem 

social das representações trata de uma matéria concreta, diretamente observável, 

mesmo que a organização latente de seus elementos tenha sido objeto de 

reconstrução por parte do pesquisador. Desta forma, há tentativas de expressar 

como as paisagens vão se constituindo, ao mesmo tempo em que as práticas sociais 

vão tecendo outros focos, talvez representativos dos olhares que se cruzam, tendo 

em vista reapresentar o Semiárido em seus múltiplos cenários. 

 

              Assim, convém lembrar que o Semiárido é um território que possui um 

ecossistema com características peculiares, no qual predomina o bioma caatinga 

entre suas vegetações nativas, frequentes estiagens, temperaturas elevadas, terras 

áridas, rios secos e uma agricultura e pecuária de subsistência na maior parte de 

sua extensão. Segundo Lima (2006), o termo Semiárido significa “quase deserto” por 

ser um território onde caem poucas chuvas, com forte evaporação e altas 

temperaturas. Retratada historicamente e politicamente como problema social, a 

seca “favorece” a pobreza e a dependência econômica de seu povo, assim como 

sua subordinação ideológica e política. Todavia, o Semiárido não deve ser olhado 

como um território homogêneo, pois apresenta uma diversidade de paisagens, 

riquezas naturais e potencialidades para desenvolvimento sustentável de seus 

habitantes.  

 

              Enquanto território que compõe o Nordeste brasileiro, o Semiárido deve ser 

percebido e concebido a partir de uma multiplicidade de características e 

performances existentes, que demarcam certa geografia humana e política, assim 

como facetas diversas que se inter-relacionam historicamente e socialmente, 

implicando em imagens que estão por vir, já que o território nunca deve ser tomado 

como algo estático, permanente, mas como uma realidade mutável, coextensiva e 

sujeita a redimensionamentos em níveis simbólicos e materiais, intersubjetivamente 

construídos e legitimados no tempo e no espaço.  Para retratar essa diversidade de 

olhares, destaco os estudos de Sulamita Vieira, ao abordar as representações do 

sertão na música de Luiz Gonzaga: 
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O espectro da seca está muito presente na vida das populações 
nordestinas.  A tradição oral acumula muitas histórias, ainda hoje 
veiculadas pelos caminhos do sertão, acerca de pessoas que, no 
passado, morreram de fome e de sede nos longos percursos, 
tangidas pela busca da cidade. Em alguns casos, esse drama está 
assinalado pela presença de toscas cruzes de madeira, que sem 
nenhuma inscrição, esparsamente encontradas em longínquas 
regiões, como a desafiar o tempo. (VIEIRA, 2000 p. 186) 

              Através do sentir poético da autora que dialoga a partir dos poemas, 

músicas e vida de Luiz Gonzaga, o rei do baião, que muito bem representa a cultura 

nordestina, com sua arte voltada a conclamar as peculiaridades da vida dos 

sertanejos, acessa-se a uma das temáticas que compõe os vários cenários que 

estampam periodicamente a região nordeste, principalmente o território do 

Semiárido. A questão da seca condensa uma série de questões que tradicional e 

historicamente vêm sendo estudadas e analisadas, tanto no âmbito acadêmico, 

literário e político-social. Destaco nesses percursos, Sulamita Vieira, e Graciliano 

Ramos no romance, Vidas Secas, ambos comentam essa problemática ao dizerem: 

A região Nordeste tem sido atingida por períodos de longas 
estiagens, o que tem trazido consequências quase sempre 
dramáticas, sobretudo porque os governos, até hoje, não 
desenvolveram uma política de prevenção para o enfrentamento da 
crise nos anos que não chove. E, o mais grave, historicamente, se 
produziu o que se convencionou a chamar de “indústria da seca”: a 
partir de práticas políticas as mais diversas, profundamente 
marcadas pela corrupção, pelo autoritarismo e por ações clientelistas 
as mais inescrupulosas, os poderes econômicos e políticos se 
entrelaçam, favorecendo assim a criação de mecanismos de 
enriquecimento ilícito de alguns indivíduos, em detrimento dos 
trabalhadores rurais, aqueles que sofrem mais diretamente as 
consequências das estiagens. (VIEIRA, 2000, p. 185). 

 
Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava. Se a seca 
chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria, 
naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entende. E 
antes de se entender, antes de nascer, sucedera o mesmo – anos 
bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho, 
talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando 
para casa, trepando a ladeira, espalhando seixos com as alpercatas 
– ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. (RAMOS, 
2007, p. 23). 

 

              Sem hesitação, pode-se dizer que a seca como acontecimento, evoca 

sentimentos diversos e pode ser apreciada a partir de aspectos distintos.              
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Considerando, por exemplo, os aspectos sociopolíticos e econômicos, é uma região 

estigmatizada e os nativos geralmente são estereotipados com caricaturas 

negativas, sendo retratados por um imaginário de penúria, onde predomina a dor, o 

sofrimento e a pobreza. Segundo Albuquerque Júnior (2009 p. 258), nesse contexto, 

“o nordeste não é lugar de fala, mas de lamento, de sofrimento e choro. Nele só se 

fala para pedir socorro”.  Compreender essa lógica de visualização do nordeste 

brasileiro e os efeitos que ela provoca na vida cotidiana dos nordestinos, 

principalmente daqueles que residem na zona rural, exige um esforço analítico que 

vai além das questões econômicas, uma vez que se apresenta como um discurso 

eficaz, com desdobramentos difusos, também nas esferas sociais e culturais. Regina 

Novaes (1994, p. 30-31) tece uma série de considerações sobre o Projeto Nordeste, 

registra que entre os anos 50 e 60, através de uma ideologia desenvolvimentista, o 

Nordeste torna-se uma questão nacional, e o tom dos discursos políticos apelava 

para que a nação protegesse o Nordeste, uma vez que o mito da necessidade era 

quem prevalecia em todas as instâncias. A autora acrescenta que a cada política de 

assistência, a miséria continuava e denuncia a indústria da seca. 

 

              Nessa perspectiva, há indícios que fatores sociais e políticos, advindos de 

uma política patrimonialista, tenham reforçado no imaginário nordestino, algumas 

facetas, que em vez de enaltecer o sertanejo em seus feitos, o coloca em suspeição, 

diante dos demais e até de si mesmo. Acredito que estas observações se sustentem 

pelas arestas do campo simbólico, tendo em vista a polifonia de imagens que 

circunscreve o imaginário social sobre o sertão nordestino. Encontro ressonância 

para essa percepção da dimensão instituinte do imaginário na sociedade, nas ideias 

de Castoriadis, (1982) e em Bourdieu (1989) quando analisa o poder simbólico. 

Ambos evocam: 

 

Tudo o que se nos apresenta, no mundo social-histórico, está 
indissociavelmente entrelaçado com o simbólico. Não que se esgote 
nele. Os atos reais, individuais ou coletivos – o trabalho, o consumo, 
a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis produtos materiais 
sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento, não 
são (nem sempre, não diretamente) símbolos. Mas uns e outros são 
impossíveis fora de uma rede simbólica. (Castoriadis, 1982, p. 142). 
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[...] num estado do campo em que se vê o poder por toda parte, 
como em outros tempos não se queria reconhecê-lo [...] uma espécie 
de circulo cujo centro está em toda parte e em parte alguma, é 
necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele 
é mais completamente ignorado, portanto reconhecido: o poder 
simbólico é, com efeito, esse poder invisível, o qual só pode ser 
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 
lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (Bourdieu,1989, p. 7-8). 

 

              E, ao se observar como os agricultores e as agricultoras idosas convivem 

com as durezas e asperezas das estiagens e com a pobreza que atravessam suas 

existências, verificar-se-á que estes conjugam de forma imponderável outros 

mecanismos de sobrevivência, nem sempre recorrentes nos discursos reproduzidos 

socialmente. Portanto, recriam em seu próprio corpo, e modos de vida, dispositivos 

de resistência, deixando escapar outras imagens e significados para a velhice e a 

morte no mundo rural. 

 

O Nordeste e o nordestino miserável, seja na mídia ou fora dela, não 
são produtos de um desvio de olhar ou falas, de um desvio no 
funcionamento do sistema de poder, mas inerentes a este sistema de 
forças e dele constitutivo. O próprio Nordeste e os nordestinos são 
invenções destas determinadas relações de poder e saber a elas 
correspondentes. [...] Tentar superar este discurso, estes 
estereótipos imagéticos e discursivos acerca do Nordeste, passa 
pela procura das relações de poder e de saber que produziram estas 
imagens e estes enunciados clichês que inventaram este Nordeste e 
os nordestinos. Pois tanto o discriminado como o discriminador são 
produtos de efeitos de verdade. (Albuquerque Júnior, 2009 p. 31). 

 

              Posso dizer que os nordestinos, especialmente os agricultores idosos e 

suas famílias, com quem convivi durante a pesquisa no Semiárido, estão sempre se 

reinventando, tendo em vista, conviver com as adversidades provocadas tanto pela 

natureza, como pelas contingências sociais e políticas que predominam numa 

sociedade capitalista como a brasileira, onde as desigualdades sociais e econômicas 

empurram a maioria da população (não somente os nordestinos) à pobreza e a 

miséria. Contudo, para os brasileiros de outras regiões e para muitos nordestinos 

essas situações adversas são representadas, quase sempre, como infortúnio, 

fatalidade ou falta de coragem para o trabalho. Para Albuquerque Júnior (2009) essa 

forma de olhar o nordeste, resulta de uma estratégia de estereotipização, que se 

caracteriza por ser um discurso assertivo, repetitivo e arrogante. Considero a 

abordagem deste autor esclarecedora, ao mesmo tempo em que mobiliza os 
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próprios nordestinos, a conhecerem os dispositivos de poder instituídos, reservando-

lhes determinados lugares e condições de existência: 

 

O nosso objetivo é entender alguns caminhos por meio dos quais se 
produziu, no âmbito da cultura brasileira, o Nordeste. O nexo de 
conhecimento e poder que cria o nordestino, e ao mesmo tempo, o 
oblitera como ser humano. O Nordeste não é recortado só como 
unidade econômica, política ou geográfica, mas, primordialmente, 
como um campo de estudos e produção cultural, baseado numa 
pseudo-unidade cultural, geográfica e étnica. O Nordeste nasce onde 
se encontram poder e linguagem, onde se dá a produção imagética e 
textual da espacialização das relações de poder. Entendemos por 
espacialidade as percepções espaciais que habitam o campo da 
linguagem e se relacionam diretamente com o campo de forças que 
as institui. Neste trabalho, o geográfico, o linguístico e o histórico se 
encontram, porque buscamos analisar as diversas linguagens que, 
ao longo de dado processo histórico, constituíram uma geografia, 
uma distribuição espacial dos sentidos. É preciso, para isso, 
rompermos com as transparências dos espaços e das linguagens, 
pensarmos as espacialidades como acúmulo de camadas discursivas 
e de práticas sociais, trabalharmos nessa região em que linguagem 
(discurso) e espaço (objeto histórico) se encontram, e a história 
destrói as determinações naturais, em que o tempo dá ao espaço 
sua maleabilidade, sua variabilidade, seu valor explicativo e, mais 
ainda, seu calor e efeitos de verdades humanas. (Albuquerque 
Júnior, 2009 p. 33). (grifos da autora). 

 

              E, aquecida pelo calor dessas verdades humanas, imaginadas por 

Albuquerque Júnior, posso arrematar que os idosos e as idosas rurais trabalham a 

vida inteira. Ouvimos em suas falas que a experiência do trabalho com terra 

começou ainda na infância e se prolonga após a aposentadoria. Os idosos e as 

idosas, com quem partilhei esses fragmentos de histórias são resilientes em relação 

à vida, uma vez que demonstram capacidade de capitalizar suas forças, mesmo 

quando os acontecimentos não lhes são favoráveis. Nesse contexto, apresentam-se 

resistentes diante do sofrimento, e a apatia não conduz suas atitudes, pois mesmo 

diante das perdas materiais e afetivas, estão dispostos a recomeçar.  

 

              Durante as entrevistas, escutei muitas vezes as pessoas comentarem sobre 

as roças que perderam, por causa das estiagens, e muitos tiveram ânimo para 

plantar até três vezes, com esperança que iria chover. Aliás, ao primeiro sinal de 

chuvas, estão eles animados para plantar, e quando conseguem as sementes, 

preparam a terra e plantam com esperança na colheita. Alguns idosos são criadores 
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de animais (bovinos, suínos, caprinos, ovinos, cavalos e jumentos) e durante as 

estiagens prolongadas, são obrigados a vendê-los por um preço menor do que 

realmente custam no mercado. Além de tudo isso, muitas mulheres veem seus 

esposos e filhos mais velhos partirem em busca de trabalho nas metrópoles. São 

algumas situações que periodicamente marcam o cotidiano da roça e de seus 

habitantes. Claro que tudo isso provoca dores e os deixa vulneráveis, mas a postura 

de quem sabe recomeçar parece estar enraizado no jeito de conduzir a vida. O 

amanhã é sempre aguardado com fé e trabalho, pois todos os dias, ao amanhecer, 

quer chova ou faça sol, podemos encontrar alguém em seu roçado ou quintal 

curvando-se, sem receios, aos cuidados com a terra, esticando assim, seus dias e 

sua existência na convivência com familiares e parceiros da comunidade, pois nos 

momentos difíceis, são com quem realmente podem contar. 

 

              No decorrer deste estudo, tenho procurado desvelar outros olhares sobre o 

sertão e o sertanejo, articulando sempre que possível teoria e vida, ao descrever e 

percorrer os caminhos já trilhados por outros pesquisadores nas veredas sertanejas 

(Carneiro, 1976; Mott, 1978; Martins, 1980; Villa, 2000; Guimarães Rosa, 1994, 

Raquel de Queiroz, 1990; Graciliano Ramos, 2007 entre outros) e por outro, abordar 

com prioridade os sentidos que os próprios idosos atribuem à sua existência, ao seu 

cotidiano rural. Através da trajetória narrada pelos trabalhadores idosos apresento 

outras feições da vida rural que permaneceram em surdina, no silêncio das palavras 

ou simplesmente assumiram a roupagem de antigas categorias de análise da vida 

social. Nesse contexto, removem-se ideias e caricaturas tendenciosas, 

historicamente legadas aos nordestinos e ao seu jeito de viver. De modo nenhum 

quero negá-las, algo que seria impossível e impreciso, mas redimensioná-las, ao 

realizar outra perspectiva de análise. Foi com Loïc Wacquant, (2002) que me dei 

conta que uma abordagem sociológica, também poderia trazer o sabor e a dor da 

ação: 

 

A sociologia deve se esforçar para capturar e restituir essa dimensão 
carnal da existência, particularmente espantosa no caso do 
pugilismo, mas na verdade partilhada, em diversos graus de 
visibilidade, por todos e por todas. Através de um trabalho metódico 
e minucioso de detectar e de registrar, de decodificação e de 
escritura capaz de capturar e transmitir o sabor e a dor da ação, o 
som e a fúria do mundo social que as abordagens estabelecidas das 
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ciências do homem colocam tipicamente em surdina, quando não as 
suprimem completamente. [...] Imersão e mesmo a conversão moral 
e sensual ao cosmo, considerando como técnica de observação e de 
análise que, com a condição expressa de que ela seja teoricamente 
instrumentada, deve permitir ao sociólogo apropriar-se na e pela 
prática dos esquemas cognitivos, éticos e estéticos que põem em 
operação cotidiana aqueles que o habitam. (Wacquant, 2002 p. 11 e 
12). 
 

              Assim as ruralidades sertanejas que transitam por minha escrita 

efetivamente produziram em mim, antes de serem transcritas essa conversão moral 

e sensual que o autor sugere, talvez porque já habitavam minhas representações, 

através da convivência com meus avós agricultores. Nesse processo de escuta, 

busco reconstruir características marcantes do envelhecimento na roça, destacando 

o modo de vida dos idosos agricultores, que ao envelhecer não abandonam suas 

funções e atividades na comunidade, tanto no contexto familiar, como social. A 

aposentadoria e o envelhecimento não são necessariamente, motivos para que os 

idosos se desengajem das atividades que lhes dão prazer. 

  

A vida aqui é assim mesmo, a gente começa o dia trabalhando 
devagar, mas sem parar, cuida da casa, faz o almoço, cuida dos 
animais e plantas, olha as crianças (netos), prepara aquelas que vão 
para a escola, e se der tempo, ainda fazemos reparos nas roupas, 
pregando botões, cerzindo ou costurando os rasgões. Quando é 
preciso ainda compareço na roça, nem que seja para tirar uma prosa 
com meu velho. Mas lá sempre tem algo para fazer. À noite, após o 
jantar, sentamos um pouco na calçada, conversamos, depois 
assistimos o noticiário, e às vezes gosto de assistir a novela. Mas eu 
me acostumei a dormir cedo, por isso não é todo dia que assisto. 
(Justina, 68 anos - Lagoa dos Félix). 

 

              O cultivo da terra, entre outras atividades, se destaca como uma prioridade, 

sendo abandonada somente por causa de doenças ou idade muito avançada, como 

já comentei em outros momentos do texto. Contudo, uma vez aposentadas, as 

mulheres se liberam um pouco mais da roça e se dedicam a casa e aos netos que 

moram próximos. Por outro lado, compreender o Semiárido, para além deste chão 

simbólico que caracteriza as relações e as tramas cotidianas, requer também 

recuperar brevemente a história de sua constituição oficial, assim como perceber, 

através de dados estatísticos e das experiências de Entidades Sociais e Instituições 

Públicas que atuam em seu território, uma realidade que também colabora na 

instituição de representações e imagens que lhe atribuem determinadas 
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características e descrições. Sem dúvida, são dados que exigem atenção, pois 

exprimem e acentuam uma realidade que interfere de forma significativa no cotidiano 

dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do Semiárido, em diferentes épocas.  

 

              O próprio modelo de desenvolvimento brasileiro, em sua concepção 

dominante, prescreve a superação do mundo rural e de seus modos de vida, por um 

crescente processo de industrialização e modernização em vários campos, 

priorizando é claro, o setor produtivo.  Daí, muitas das instituições públicas e 

filantrópicas que aterrissam nos povoados com seus projetos, pretenderem 

transformar o pequeno produtor em pequeno empresário do agronegócio. A 

professora Maria de Nazareth Wanderley, durante entrevista concedida à Revista 

Eletrônica Coletiva (2012), interpelada sobre essa questão, pronuncia: 

 

Esse modelo de modernização causa vários problemas que não são 
específicos da região semiárida, como a concentração da terra, a 
degradação dos recursos naturais, a formação de enclaves 
econômicos e a dependência do mercado externo. Além disso, os 
empregos que são oferecidos à população sertaneja, em geral, são 
muito precários e degradantes. Como você pode chamar isso de 
desenvolvimento? Outro caminho adotado foi o de transformar o 
camponês em um pequeno empresário. O problema é que essas 
instituições – CODEVASF, DNOCS, entre outras - tinham um modelo 
de colono, elas faziam uma seleção e impunham aos agricultores 
aquele modelo: “não pode fazer agricultura de subsistência, não 
pode vender por fora da cooperativa”, etc, etc. De maneira a criar o 
que eles chamam de colono-modelo. Mas é uma estratégia de 
produção que priorizava o mercado, os recursos de financiamentos. 
Esse colono saiu da condição de agricultor e virou essa coisa 
engessada. Na hora em que o DNOCS diz “bom, isso não deu certo” 
e os abandona, eles não tem condições de continuar naquela lógica 
e nem tem interesse, eles voltam a fazer o que eles sabem. Eu acho 
que esse engessamento do modelo de colono ideal é uma violência 
contra os agricultores. (WANDERLEY, 2012). 

 

              Contudo, o papel desempenhado por esses atores externos, que trazem 

ideias pré-fabricadas, e distantes do contexto dos pequenos agricultores, quase 

sempre se tornam inacessíveis à maioria dos trabalhadores rurais, seja através de 

entraves burocráticos ou mesmo cultural, considerando os elementos de dominação 

e exclusão que evocam desde sua concepção, Nessa perspectiva, pode-se dizer 

que em sua maioria esses projetos se tornam inviáveis, apesar dos indícios de boa 

vontade que postulam. Por outro lado, o MSTTR, que atua diretamente com os 
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agricultores em suas unidades produtivas e através dos sindicatos, considera que a 

agricultura familiar deve ser ampliada e fortalecida para que seja efetivamente 

protagonista do desenvolvimento rural sustentável e solidário, tornando-se assim, 

uma alternativa ao agronegócio.  

 

              Nos Anais do 10º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais - 2009, (CONTAG) em suas diretrizes 241 e 244, pode-se verificar a 

proposição de que a agricultura familiar adote como prioridade a luta pelo direito de 

produzir alimentos saudáveis de modo sustentável. Para isso, deve pautar sua 

organização produtiva em sistemas preferencialmente agroecológicos e 

cooperativos. Para os sindicalistas, a ampliação e o fortalecimento da agricultura 

familiar deve ter por base um novo padrão tecnológico e que seja compatível com a 

produção familiar. Isto demandará a construção ou adaptação da atual matriz 

tecnológica, o incremento e o estimulo a pesquisas científicas que dialoguem com os 

princípios da sustentabilidade. Também sugere a universalização do acesso à 

assistência técnica, tendo como referência a viabilidade social e econômica da 

unidade familiar e a qualificação para o acesso às políticas públicas, incluindo as 

políticas específicas para mulheres, jovens e terceira idade. (ANAIS, 2009 p. 66 e 

67). 

              Avançando mais um pouco no reconhecimento das peculiaridades da região 

Semiárida, considero oportuno que se destaque brevemente algumas características 

que predominam no Semiárido brasileiro, especialmente o piauiense, onde tenho 

situado o campo de investigação. Tendo em vista que no presente estudo venho 

trabalhando ora com o termo Sertão, ora com termo Semiárido, quando me refiro a 

região, convém registrar os sentidos que os aproximam, a ponto de me sentir à 

vontade para transitar entre um e outro em minhas narrativas.  Portanto, esclareço 

que as informações que irei repassar estão fundamentadas em publicações 

pensadas e organizadas por pessoas e Instituições que bem conhecem a realidade 

do Semiárido, pois vem há muito tempo dedicando estudos e pesquisas na área e 

que serão aqui citadas e comentadas quando necessário.  

 

              Em primeiro lugar, observo que o termo sertão apresenta algumas 

implicações, uma vez que enraizado no imaginário científico e popular através de 
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uma vasta produção acadêmica e artística que aciona representações e 

sentimentos, geradores de sentidos, quase sempre sintonizados aos modos de vida 

camponeses. Nesse percurso, abro asas para revelar como elas mobilizaram meus 

olhares e entendimentos. Sem dúvida, a palavra sertão é apreendida em nossos 

discursos e práticas, conjugando uma diversidade de sentidos, desenhados teórica e 

oralmente, a partir de imperativos científicos, estéticos e éticos que permeiam sua 

construção. Inicialmente, observando alguns dicionários da Língua Portuguesa, a 

palavra sertão em seu sentido denotativo emerge semanticamente sem graça e sem 

atrativos, e pontuada por ambiguidades. Nessa perspectiva, fico a imaginar na 

capacidade que essa palavra possui de povoar e inspirar grandes produções e 

interpretações (históricas, sociológicas, literárias, cinematográficas, iconográficas, 

etc.) e para além de seus contornos semânticos erigindo concepções de mundo, 

ditando comportamentos, desapropriando costumes e hábitos arraigados, para que 

outras práticas ocupem as fronteiras dos sertões. 

 

              Assim, o imaginário sobre o sertão e o sertanejo tem colocado em cena 

uma multiplicidade de formas de vida, configurando as estratégias discursivas que 

atravessam a produção subjetiva dos sujeitos, no caso específico: o nordestino, o 

sertanejo, o camponês, o agricultor, o caipira, a sinhá, a cunhã, o fazendeiro e o 

vaqueiro, são alguns dos personagens que transitam tanto nos sertões concretos de 

terra avermelhada, como naqueles imaginados por Guimarães Rosa em Grande 

Sertão: veredas e Graciliano Ramos em Vidas Secas. Este publicado pela primeira 

vez em 1938, década em que se destaca uma vasta produção literária de expressão 

regionalista (como os romances de Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de 

Queiroz). Ramos destaca em Vidas Secas a história de uma família sem terras, que 

perambula por entre as terras secas do sertão, buscando sobreviver em meio aos 

infortúnios da seca. Através de Fabiano e sua família o autor fala das condições de 

vida dos trabalhadores rurais pobres, das formas extremas de exploração e 

dominação a que são submetidos socialmente os “homens livres” no Brasil, onde 

predominam os latifúndios e os políticos corruptos.  

 

              Por outro lado, acredito valer a pena, visualizar alguns sentidos da palavra 

sertão, em diferentes dicionários da Língua Portuguesa. Destaquei três que costumo 
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consultar: Evanildo Bechara (2009), “sertão significa zona pouco habitada e 

semiárida do interior do Brasil”; em Antenor Nascentes (1988), “sertão é um lugar 

inculto, no interior do país. Longe do litoral e dos centros civilizados”; Aurélio 

Buarque de Holanda (1999) “zona pouco povoada do interior do país, em especial 

da parte norte, mais seca que a caatinga”. Percebe-se que a tonalidade dos sentidos 

aqui transcritos não expressam a força e a potencialidade criativa que se desenrola 

racional e afetivamente dos sertões nossos de cada dia, presente em teses, 

romances, cinema e músicas. Todavia, refletem as características hidrológicas 

impressas em sua formação territorial geográfica, conforme Tereza Alencar comenta 

em seus estudos sobre o Semiárido: 

 

A hidrologia é totalmente dependente do ritmo climático e as secas 
são caracterizadas pela ausência e escassez quanto pela alta 
variação espacial e temporal das chuvas. A limitação hídrica anual se 
verifica em função do longo período seco que leva a não perenização 
dos rios e riachos endógenos. A reduzida capacidade de absorção 
de água da chuva no solo é dificultada pelas alterações do relevo e 
os solos rasos e pedregosos. A presença de solos cristalinos na 
maior parte da área do semiárido limita o acesso à água existente 
nos aquíferos subterrâneos. A água acumulada nesses aquíferos por 
meio de poços com baixa profundidade é de baixa qualidade para o 
consumo humano, animal e para irrigação das lavouras devido à 
elevada concentração de sais minerais, ou seja, é salobra, originada 
das fissuras das rochas. Uma das características marcantes da 
paisagem do Semiárido brasileiro é a vegetação de caatinga, bioma 
com grande biodiversidade, no qual se destaca a formação vegetal 
xerófila (cactáceas, espécies arbóreas, herbáceas e arbustivas). A 
Caatinga é hoje um dos biomas brasileiros mais ameaçados pelo uso 
inadequado de seus recursos, com processo de desertificação e 
perda gradual da fertilidade biológica do solo. Isso é o resultado da 
combinação do cultivo inadequado da terra, associado às variações 
climáticas e às características do solo pedregoso ou impermeável. 
(ALENCAR, 2010 p. 16). 

 

              A palavra caatinga (de origem do tupi-guarani) significa mata ou floresta 

branca, uma vez que no período da seca, sua vegetação perde as folhas, ficando os 

galhos e troncos expostos, secos e embranquecidos. Prevalece o clima semiárido e 

solo pedregoso, abrigando cerca de 40 espécies de lagartos, 45 de serpentes, 

encontramos também 44 espécies de anfíbios, e ainda, tartarugas, cutia, preás, 

gambás, veado catingueiro e saguis.  A caatinga é típica do nordeste brasileiro, rica 

pela biodiversidade de plantas e animais ali existentes e que estão ameaçados pelo 

processo de desertificação em curso, provocado pela degradação ambiental e pelo 
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crescente desmatamento do solo, que resulta em um processo de assoreamento de 

baixões, grotas, riachos, rios, açudes e lagoas.  

 

              A erosão das regiões semiáridas, afeta a vida e a permanência das pessoas 

que residem nas áreas degradadas. Conforme artigo, publicado no Informativo 

Cientifico Sapiência (março de 2006) a relação entre a pobreza e os processos de 

desertificação é intrínseca. O artigo cita o caso brasileiro, demonstrando como a 

pobreza e as desigualdades (inclusive de acesso a terra e a água), influenciam de 

forma sistemática nos processos de degradação social. Assim, se verifica que a 

gradativa perda de capacidade produtiva dos recursos naturais, inclusive da 

fertilidade dos solos, reduz de forma inexorável a possibilidade de produção de 

riquezas, acarretando entre outras consequências, a redução da renda das pessoas. 

 

              Para melhor compreensão, convém lembrar que a denominação semiárida 

é uma referência climática dos sertões, lugares onde as chuvas são irregulares, as 

temperaturas são altas e umidade é baixa. A delimitação geográfica do Semiárido 

brasileiro vem se modificando ao longo dos anos, pois os critérios climáticos, assim 

como outros fatores relacionados ao meio ambiente, também apresentam mudanças 

significativas, ao longo dos anos no Brasil. Assim, o Semiárido brasileiro tem 

ampliado ou reduzido sua extensão territorial, com base nos relatórios de 

especialistas, tendo em vista sua melhor definição geográfica.  

 

              Segundo Harald Schistek (2003), conforme os dados concedidos pela 

SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) o Semiárido 

brasileiro está inserido na área de atuação da SUDENE, denominada de “polígono 

das secas”, que possui 962.299km² de extensão, delimitado em 1936, pela Lei 175, 

por apresentar reservas insuficientes de água em seus mananciais. Sendo que o 

Semiárido ocupa 803.328km quadrados da área do Nordeste e 54.604km² em Minas 

Gerais Nesse sentido, os municípios localizados nessa área, passaram a receber 

verbas para construção de açudes, perfuração de poços e para abertura de frentes 

de trabalhos e assistência para receber água durante os meses mais secos, através 

de carros pipas.  
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              Contudo, esta delimitação foi revista várias vezes e o conceito técnico de 

semiárido foi estabelecido a partir da Constituição Brasileira de 1988 que, em seu 

artigo 159, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A 

norma Constitucional manda aplicar no semiárido brasileiro 50% dos recursos 

destinados ao Fundo. Outra Lei, nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que 

regulamenta a Constituição Federal, mantém o Semiárido como região inserida na 

área de atuação da SUDENE.  Confira o Mapa do Semiárido Brasileiro, para melhor 

visualizar sua extensão territorial na atualidade. 

 

 

Mapa 1 – Geoprocessamento: Benavenuto José Santiago Neto 

                                     Fonte: (www.google.com.br/mapas). 

 

              Atualmente o Semiárido brasileiro, compreende uma área de 969.589,4Km², 

abrangendo 1.133 municípios, em sua maioria pertencente à região Nordeste (Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia) e 

parte de uma área do norte de Minas Gerais.  Outro aspecto, relacionado à suas 

características é aridez sazonal que se expande nos períodos de seca. Além das 

chuvas irregulares, os especialistas apontem outros elementos da natureza, como a 

vegetação, para definição da área.  Para Silva (2007) a definição de aridez foi 

estabelecida em 1997, pelo Plano de Ação de Combate à Desertificação das Nações 

http://www.google.com.br/mapas
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Unidas. O Semiárido concentra 1.400 municípios, com uma população estimada em 

26 milhões de pessoas, representando 15% da população brasileira. (Braga, 2007 p. 

29).   

             Antes de adentrar no cenário do Semiárido piauiense, sinto-me motivada a 

uma rápida visita a aspectos e traços da história do Piauí que transitam em minhas 

leituras e imaginações, representando, em parte, algumas das imagens que procuro 

exprimir quando desejo situar uma identidade étnica e cultural, enquanto piauiense. 

São marcas de um pertencimento territorial e social que constituem o povo 

piauiense, geradas em contextos sociais e temporais distintos, mas que configuram 

profundas representações simbólicas, demarcadoras de comportamentos e atitudes 

que compõem o sujeito piauiense, para além de suas fronteiras. Sem dúvida, o 

imaginário social e cultural enraizado em nossos modos de vida nos remete a 

acontecimentos históricos e políticos, nem sempre ditos, mais certamente, benditos. 

              Nesse sentido, para as arqueólogas Niède Guidon e Maria Conceição Lage 

(2003), pesquisadoras da Fundação do Homem Americano – FUMDHAM, localizada 

no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, a 

história do Piauí começou ainda na Pré-História, em um período bem anterior à 

chegada do colonizador ao Estado. Segundo as pesquisadoras, na Serra da 

Capivara existem vestígios que provam que o homem já habitava o Piauí há mais de 

50 mil anos atrás. O Piauí possui mais de 1.000 ocorrências arqueológicas no 

Cadastro Nacional do IPHAN. Essas evidências estão distribuídas de norte a sul do 

Estado, em mais de 50 municípios. Como resultados de estudos e pesquisas 

realizadas através da FUMDHAM, as autoras comentam em seu artigo sobre a 

história do Piauí pré-histórico, um fato que demarca as mudanças climáticas, 

permitindo o surgimento de uma região com poucas chuvas e vegetação escassa: 

Os primeiros habitantes do Piauí viviam organizados em pequenos 
grupos em perfeita harmonia com o meio ambiente e se 
movimentavam periodicamente. A indústria lítica era composta de 
material fabricado com matéria-prima endógena, seixos de quartzo e 
quartzito; foram evidenciadas lascas naturais utilizadas, lascas 
talhadas e retocadas. Os utensílios mais comuns eram raspadores, 
batedores e seixos transportados. Por volta de 17.000 anos aumenta 
o número de utensílios lascados e as lascas retocadas; aparecem 
numerosas fogueiras estruturadas com blocos destacados da parede 
de seixo. Presença de blocos com traços de pintura vermelha legível. 
A falta de tecnologia sofisticada exigia um alto grau de observação 
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para se adaptar às situações novas. O clima úmido perdurou na 
região até cerca de 9.000 anos atrás e corresponde ao inicio do 
Holoceno. A partir daí as chuvas diminuíram e um clima 
caracterizado por chuvas irregulares se instala a partir de 8.000 
anos. A vegetação muda, as fontes de alimentação se tornam menos 
abundantes e a megafauna desaparece totalmente da região, junto 
com algumas espécies dos ecossistemas úmidos. No entanto, as 
transformações da vegetação e a extinção de uma parte da fauna 
não parecem afetar a sobrevivência dos grupos humanos, que 
tinham como fonte de alimentação as espécies de pequeno porte e a 
coleta de frutos e folhas, que sobreviveram às mudanças climáticas. 
A caça era assada e os restos alimentares aparecem nas estruturas 
das fogueiras. [..] A mais importante característica cultural dos 
grupos étnicos da tradição nordeste é ter desenvolvido um sistema 
de comunicação social através das pinturas rupestres. É marcante 
seu caráter narrativo, onde se observam cenas da vida cotidiana e 
cerimonial das populações pretéritas. Sem nos ater ao motivo que 
levou o homem a realizar essas pinturas, ressaltamos o valioso 
patrimônio pré-histórico que elas representam no sentido de 
reconstituir hábitos desses grupos que habitaram o Piauí no 
passado. (GUIDON & LAGE, 2003, p. 207-209). 

              O Parque Nacional da Serra da Capivara, coordenado pela Dra. Niéde 

Guidon, desenvolve estudos e pesquisas a partir dos vestígios paleontológicos e 

arqueológicos que são encontrados na região, assim como nos diversos sítios 

arqueológicos que foram catalogados pelos pesquisadores. O Museu do Homem 

Americano, em São Raimundo Nonato, também está situado entre os municípios 

que compõem o Semiárido piauiense e possui um acervo considerado patrimônio da 

humanidade, tombado pela UNESCO em 1991. 

              Outro aspecto que merece destaque nesse ato de revisitar alguns fatos que 

marcam a história do Piauí, refere-se à existência das sete nações indígenas que 

habitavam o território – Acroá, Tremembé, Guegué, Timbira, Jaicó, Tabajara e 

Pimenteira – e que durante os períodos colonial e imperial foram exterminados e 

espoliados, por iniciativa do Estado Português, com a colaboração da Companhia de 

Jesus, durante a instalação dos aldeamentos. Processo iniciado no século XVII, se 

prolongando até meados do século XIX, segundo descreve o pesquisador piauiense 

Paulo Machado, no livro As trilhas da morte: 

Os processos de extermínio e espoliação das sete nações indígenas 
que habitavam o Piauí, forma iniciados no norte do território que 
posteriormente seria a Capitania do Piauí, nas ilhas do delta, 
abrangendo, em seguida, a faixa litorânea e as encostas da serra da 
Ibiapaba, alcançando os vales dos rios Longá, Piracuruca, Maratoá, 
Jenipapo, Poty, Berlenga, Sambito, Tranqueira, Guaribas, Riachão e 
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Itaim, regiões povoadas pelas nações Tremembé e Tabajara. 
Estenderam-se posteriormente, em direção ao Centro-Leste, 
alcançando o vale do rio Canindé, região povoada pelas nações 
Jaicós, Acroá e Guegué, de onde se trifurcaram, segundo 
direcionamentos distintos: para o sul, alcançando os vales dos rios 
Piauí e Itaueira, até chegar às nascentes dos rios Gurguéia e Paraim, 
regiões povoadas pelas nações Gueguê, Acroá e Pimenteira; para o 
Sudeste, atingiram os vales dos rios Piauí e Fidalgo; para o 
Sudoeste, deram nos vales dos rios Mucuitá, Itaueira, Guerguéia, 
Uruçuí Preto, até as nascentes do Uruçuí Vermelho, regiões 
povoadas pelas nações: Timbira, Guegué e Acroá. (Machado, 2002, 
p. 22). 

              Para o autor, essa é uma face oculta da história do Piauí, dissimulada pela 

historiografia oficial, pois são fatos que demarcam os conflitos agrários e as disputas 

pelas terras que se deram entre os povos indígenas, os possuidores primitivos e os 

primeiros sesmeiros, resultando na instalação dos primeiros currais de pedras para 

criação de gado e cavalos, dando origem às primeiras fazendas de gados e 

latifúndios, que possibilitaram a concessão de sesmarias, por parte do Estado 

português, formando o que mais tarde veio a se tornar a Capitania do Piauí. O 

sistema de sesmarias representou um instrumento de poder político-econômico 

baseado na propriedade da terra, concessão de cargos e honrarias aos sesmeiros.  

              Nesse processo de povoamento das terras piauienses, os colonizadores 

pensavam encontrar ouro e pedras preciosas, por isso escravizaram os índios 

durante a formação dos aldeamentos. Portanto, esses acontecimentos são 

relevantes para a compreensão da configuração do território piauiense, assim como 

dos aspectos que caracterizam sua estrutura fundiária na atualidade.  A 

democratização do acesso à terra por meio da reforma agrária ainda é uma das 

principais reivindicações dos Movimentos que reúnem os trabalhadores rurais em 

diversas localidades do Estado.   

               Esses fatos revelam que a constituição de um território envolve 

acontecimentos e lutas assimétricas, onde os sujeitos constroem seus fluxos de 

sobrevivência e dominação, através da rebeldia, submissão ou resistência. Tomando 

emprestadas algumas expressões deleuzianas para exprimir o mundo sensível que 

escapa desses fragmentos de histórias, imagino os povos pré-históricos, as nações 

indígenas e os agricultores idosos do Semiárido, percorrendo, cada um a seu tempo, 

trajetos dinâmicos e criativos, por isso são construtores de devires frente a 
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multiplicidades de acontecimentos em suas constantes deambulações. Deleuze e 

Guattari (1995) expressam sua visão coextensiva das coisas, onde as linhas 

exprimem a ideia de movimento e correlações: 

As multiplicidades são planas, uma vez que elas preenchem, ocupam 
todas as suas dimensões: falar-se-á então de um plano de 
consistência das multiplicidades, se bem que este “plano” seja de 
dimensões crescentes, segundo o número de conexões que se 
estabelecem nele. As multiplicidades se definem pelo fora, pela linha 
abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas 
mudam de natureza ao se conectarem às outras. (Deleuze e 
Guattari,1995 p. 17). 

              Com efeito, ao compilar as diferentes linhas que contornam esses pedaços 

de sertões aqui customizados, desejo simplesmente dar passagem aos momentos 

vividos e imaginados pelos sujeitos, nesse vaivém que envolve a arte de costurar e 

juntar todas as coisas num só lugar. E o Semiárido, sem dúvida, é um lugar onde a 

vida das pessoas flui misturada ao cosmos e a tudo que a ele se relacione. 

Aproximando-me de sua vegetação, observo como ela se deixa contorcer em 

períodos de secas, para ressurgir, ainda nas primeiras chuvas, com maior 

intensidade e beleza inconfundível. Essa natureza também parece impregnar a alma 

dos nordestinos nativos, enraizados nesse pedaço de chão piauiense. Seguindo 

essa lógica, há uma relação imbricada entre cenário e pessoas, ambos se 

constituem e participam igualmente na construção subjetiva das configurações 

imaginárias do ser homem e do ser mulher, do ser jovem ou velho nas terras do 

Semiárido. Enfatizo que essa interseção demarca não somente o plano discursivo, 

mas, efetivamente, as dimensões corporais e afetivas evidenciadas durante a 

pesquisa e no cotidiano dos agricultores idosos e familiares, algo próximo ao que o 

Senhor Manoel expressou durante nossos encontros: 

Sou trabalhador rural, homem da roça sim senhor!  Quando penso 
em minha vida, vejo tudo que eu fiz e me orgulho, pois desde cedo 
enfrentei a vida com coragem, quando a Chapada era só mata e 
terra bruta, muito pedregulho, terra difícil de lidar, mas eu entrava 
pela manhã e só voltava a tardinha, com muita luta, derramando 
muito suor e às vezes, enfrentando o perigo, com animais ferozes e 
as queimadas para limpar a roça. Mas sempre produzi o necessário 
para viver e alimentar minha família. Gosto desse meu lugar, da 
minha casa, dos amigos, desse sol que me aquece e me faz levantar 
todos os dias, só olhar pra ele (sol) sinto coragem pra viver mais um 
pouco. É verdade, agora estou velho e cansado, mas todos os dias, 
vou até o roçado, vou mais devagar, não faço mais o que fazia 
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quando era jovem e tinha muita força, mas não me esqueço de nada 
que passei e por isso gosto muito do que sou, do que tenho hoje e 
não trocaria minhas terras por nenhum dinheiro do mundo. Quero ser 
enterrado aqui e ficar para sempre neste lugar que nasci, cresci, criei 
minha família e derramei muito suor. (Manoel, 85 anos – Chapada 
dos Mocambos). 

 

              Daí, o que conta nessa relação com a terra, com o território, é o vivido, o 

experimentado durante os anos de vida, que cada sujeito foi construindo e juntando 

para pronunciar com todas as letras que é um velho trabalhador rural e que, mesmo 

na velhice, é sua relação com a natureza, através do trabalho, quem ainda orienta 

seus dias e o porvir.  O prazer que sente no presente tem muito insumo do que fez 

no passado, aliás um passado que insiste em se fazer presente na mente, no corpo 

e no jeito de levar a vida.  Recorro novamente a Deleuze e Guattari (1995, p. 57) 

quando escreveram: “os gestos e as coisas, as vozes e os sons, são envolvidos na 

mesma “ópera”, arrebatados nos efeitos cambiantes de gagueira, de vibrato, de 

trêmulo e de transbordamento”. Assim, na fala de Manoel, percebe-se uma sutileza 

misturada às asperezas que transborda das condições de vida, impressas na própria 

topografia do Semiárido e, sem oscilar, surpreende a quem imagina ouvir dele um 

rosário de lamentações: ao invés disso, expressa calorosamente o prazer de 

pertencer a essa terra “avermelhada”.  

              O território piauiense possui dois grandes grupos de rochas: cristalinas e 

sedimentares.  Esse tipo de formação rochosa permite acumulação de águas em 

seu subsolo. Lima (2006) ainda acrescenta que as rochas cristalinas são 

impermeáveis, permitindo que as águas das chuvas escoem por suas encostas para 

os rios, riachos e açudes, enquanto as rochas sedimentares são permeáveis, 

possibilitando que a água das chuvas infiltre entre suas fendas, formando assim, os 

lençóis de água subterrânea. Essa água retorna à superfície do solo em forma de 

olhos-d’água. No Estado podemos encontrar muitas áreas com esse tipo de 

formação rochosa, daí a existência de muitos olhos-d’água na área do Semiárido. 

Somente no povoado Lagoa dos Félix, onde realizei pesquisa de campo, foi possível 

observar pelo menos a existência de três olhos-d’água, fato que tranquiliza muito a 

comunidade que, mesmo diante de grandes estiagens, não fica sem água e caso 

falte água nas torneiras de suas casas, sabem que podem aproveitar a água que 

jorra na antiga bica, onde todos os moradores do povoado iam lavar roupas, pegar 
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água para beber, cuidar dos animais e plantas, além de outras necessidades 

domésticas. 

              Sem se desviar desse olhar sensível de quem pertence e está vinculado a 

esse território, é preciso prosseguir com a configuração de dados e fatos que 

caracterizam o Semiárido piauiense, dando ênfase à macrorregião de Picos. Nesse 

sentido, as fontes consultadas foram: Relatórios (SEPLAN / CODEVASF); Carta 

CEPRO; Censos do IBGE; Artigos publicados pela RESAB em seus subsídios sobre 

educação e contexto; Atlas Escolar do Piauí e outros textos que analisam o 

Semiárido Piauiense (ver Referências Bibliográficas ao final). Para começar, os 

estudos sobre a definição da extensão do Semiárido piauiense constam da década 

de 1980, com atualização em 2004, quando foi redefinido através do Decreto 

Estadual nº 11.292 de 19 de janeiro de 2004, com base em estudos realizados pela 

Universidade Federal do Piauí que classificou a existência de três tipos de territórios: 

um mais úmido, uma sub-região de transição Semiárida e uma mais seca. 

              Segundo Lima (2006, p.18) a delimitação do ambiente semiárido 

corresponde à junção da sub-região de transição semiárida, com a sub-região mais 

seca. Atualmente o Semiárido Piauiense ocupa uma área de aproximadamente 

150.842 km² e, a partir de 2005, com os desmembramentos municipais, passou a 

ser composto por 151 municípios.  Segundo dados do IBGE, censo de 2010, a 

população residente no Piauí corresponde a 3.118.360 milhões de habitantes, sendo 

que 2.059.959 de pessoas residem na zona urbana, enquanto 1.067.491 residem na 

zona rural e 1.219.965 corresponde aproximadamente, ao número de pessoas 

residentes na região Semiárida. 

              Considerando ainda as dimensões geopolíticas e organizativas, tendo em 

vista o planejamento de seu desenvolvimento, o Piauí até 2006 apresentava a 

seguinte regionalização: Litoral; Meio Norte; Semiárido e Cerrados. Essas quatro 

(04) macrorregiões correspondiam às características dos biomas predominantes em 

cada área, incluindo: solo, clima, vegetação, relevo e águas. Segundo Araújo (2010) 

essa divisão do espaço a partir desses critérios foi promovida pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, sendo denominadas de zonas fisiográficas. 
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              Tendo em vista avançar no desenvolvimento sustentável do Estado, inicia-

se em 2003, uma agenda de estudos e debates, tendo em vista construir uma nova 

configuração territorial, tomando como referência os cenários regionais como modelo 

de regionalização para proposição de políticas públicas dentro de um processo de 

planejamento participativo. O olhar focado nos cenários locais buscava destacar 

suas particularidades e potencialidades, ao mesmo tempo em que captava uma 

totalidade que pudesse ser síntese dos múltiplos fatores agregadores de uma 

realidade que representasse a região como um todo. Nessa construção coletiva, a 

preocupação com as reservas naturais de cada localidade e com o patrimônio 

cultural, historicamente edificado pelas gerações, emergia como uma prioridade. No 

discurso de todos os envolvidos: instituições públicas, da sociedade civil e 

população nativa participante, o destaque foi dado para a preservação do meio 

ambiente, assim como para a necessidade de inventar novas práticas de 

convivência com os recursos naturais, daí um esforço comum, no sentido de 

sensibilizar a todos para um engajamento pessoal e coletivo em atividades voltadas 

para a reeducação ambiental.  

 

                Outro aspecto que merece destaque nesse processo de regionalização do 

Piauí em territórios a partir dos cenários, diz respeito à valorização dos saberes 

locais, principalmente das tradições culturais e suas manifestações artísticas, 

religiosas e populares.  Após estudos, mapeamentos e realizações de conferências 

municipais e regionais são definidos os 11 territórios de desenvolvimento 

sustentável. Trabalho coordenado pela Secretaria do Planejamento – SEPLAN em 

parceria com outras instituições. Assim, o mapeamento das regiões resultou em 11 

territórios e 27 aglomerados de municípios. Conforme se pode visualizar no mapa 

abaixo.  
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Mapa 2 (fonte: Piauí em Números, Edição 8ª / 2010 – CEPRO). 

Geoprocessamento: Benavenuto José Santiago Neto 

 

              Nessa construção e reestruturação, destaca-se a articulação entre 

SEPLAN, CODEVASF E ÁRIDAS em 2005, que tinham como meta reunir 

informações sobre os territórios. Estas se encontravam dispersas em várias fontes e 

foram sistematizadas com o propósito de fundamentar as tomadas de decisões dos 

colegiados; apresentar conclusões e questões sobre desenvolvimento sustentável, 

com foco em sistemas produtivos e na agricultura familiar; apoiar as discussões 

sobre novos projetos territoriais, identificar os grupos sociais mais fragilizados, 

elaborar diagnóstico e apontar cenários estratégicos para o desenvolvimento dos 

territórios. Maria Tereza Alencar (2010) resume bem o que de fato constitui esse 

modelo de organização territorial, demonstrando seus objetivos estratégicos para o 

desenvolvimento rural sustentável: 

 

Os Territórios de Desenvolvimento Sustentável constituem as 
unidades de planejamento da ação governamental, visando à 
promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, à redução das 
desigualdades e à melhoria da qualidade de vida da população 
piauiense através da democratização dos programas e ações e da 
regionalização do orçamento. A ação governamental será efetivada 
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mediante a formulação do Plano Plurianual de Governo, das 
Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual, dos Planos de 
Desenvolvimento Sustentável dos Territórios e do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí. O Plano Plurianual 
2008-2011 foi elaborado tendo como referência a visão territorial do 
Estado do Piauí a partir de uma estratégia de planejamento de médio 
e longo prazo, com ênfase na atuação dos planos local e regional, 
privilegiando como instrumentos a consulta e a participação efetiva 
da sociedade. No Plano, a compreensão de territorialidade toma 
como base o conjunto das relações simbólicas que se estabelecem 
entre as pessoas que ocupam determinada região e mantêm suas 
tradições, em um campo de forças e de relações de poder 
econômico, político e cultural. Isto é a sobreposição do elemento 
humano ao espaço físico. E, a partir da visão territorial, dá-se o 
estabelecimento de políticas que contemplam as particularidades, 
problemas e potencialidades de cada território (Alencar, 2010 p. 57). 

 

              Prosseguindo com as informações de Alencar (2010), a Macrorregião do 

Semiárido piauiense foi dividida em quatro Territórios de Desenvolvimento: Território 

de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, Território de Desenvolvimento Vale do 

Rio Canindé, Território de Desenvolvimento Vale do Rio Sambito e Território Serra 

da Capivara.  Para a autora, o território incorpora a totalidade dos processos de 

transformações culturais, destacando identidades e particularidades que permitem a 

configuração dos tipos diferenciados de sociabilidades e trocas simbólicas que 

caracterizam cada município.  

 

              A Macrorregião de Picos, locus da pesquisa de campo do presente estudo, 

está localizada no sudoeste piauiense, denominado de Território do Vale do Rio 

Guaribas, é constituído, por pequenos municípios sendo que 29 (81%) possuem 

população de até 10.000 habitantes, caracterizando-os como essencialmente rurais. 

Os mapas 03 e 04 (CEPRO - Piauí em números) possibilitam a visualização do 

território e dos municípios que compõem os aglomerados. Os municípios em 

destaque no mapa abaixo é uma referência aos locais da pesquisa de campo. 

 

 



130 

 

 

 

 

Mapa 3 – Geoprocessamento: Benavenuto José Santiago Neto 

Território do Vale do Rio Guaribas – Localização de Picos,  

Francisco Santos e Simões 

 

              Nessa nova modalidade de configuração espacial e geográfica, o Piauí foi 

dividido em Territórios de Desenvolvimento Sustentável tendo em vista ações 

governamentais, que compreendem entre outras estratégias, o planejamento, 

monitoramento e fiscalização das políticas públicas.  Os Aglomerados de Municípios, 

tal como, está definido acima, em relação ao Território do Vale do Rio Guaribas, 

segundo Alencar (2010 p. 55), foram constituídos observando os seguintes critérios: 

 Proximidade geográfica entre os municípios, correspondente a um raio de 50 

km; 

 Estabelecimento de alguma forma de transação comercial, utilização do 

sistema de saúde, educação, feira, municípios desmembrados com os 

municípios já estabelecidos; 

 Proximidade com as cidades de referências dos territórios de 

desenvolvimento; 
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 Existência de malha viária que facilite o deslocamento da população entre os 

municípios. Os Aglomerados são formados por municípios que mantêm 

relações socioeconômicas e de proximidade entre si e alguns podem ser 

considerados como cidades locais e estariam mais próximos de formarem 

microrregiões mais inter-relacionadas às cidades polos.  

 

              Eis alguns dados compilados por Alencar (2010), destacando de modo 

particular os traços geopolíticos que predominam no Território do Vale do Rio 

Guaribas: 

O Território de Desenvolvimento do Vale do Rio Guaribas está 
dividido em quatro Aglomerados de Municípios: AG 12, AG 13, AG 
14 e AG 26, que, por sua vez, agrupam 39 municípios, todos no 
estado do Piauí, equivalente a 16,1% do total dos municípios 
piauienses. O Território ocupa uma área de 22.059 km², equivalente 
a 6,7% da área territorial da Bacia do Rio Parnaíba. A população 
residente no Território totaliza 302.203 habitantes, o que equivale a 
7,5% da população da bacia e uma densidade demográfica média de 
13,7 hab./km². Os principais rios do Território são: Canindé, Itaim, 

Guaribas e Riachão, todos temporários; a água nos seus leitos só 
permanece durante o período chuvoso. O aproveitamento 
socioeconômico desses rios ocorre ainda de forma muito tímida, por 
meio da cultura de vazantes, irrigação para culturas como feijão, 
milho, algumas hortaliças e alho, que já está em decadência há 
alguns anos. Na realidade, existe um subaproveitamento dos 
recursos hídricos da região, tanto dos rios como das barragens e da 
água subterrânea. No setor de barragens, destaca-se o açude 
Bocaina, no município de Bocaina, com 106 milhões de m³, que, 
muito timidamente, vem sendo aproveitado para piscicultura, 
irrigação e abastecimento da população de alguns municípios 

vizinhos. (Alencar, 2010 p. 26). 
 

              Embora de forma resumida, os dados aqui reapresentados permitem uma 

compreensão ampliada dos principais aspectos que caracterizam atualmente o 

Território do Vale do Rio Guaribas. Através dos estudos de Maria Tereza Alencar 

(2010), venho pontuado questões relevantes nesse processo de mapeamento da 

região Semiárida, assim como evidenciando os contornos da área em que 

efetivamente realizei a pesquisa de campo, portanto onde estão situados os 

povoados de Lagoa dos Félix, Chapada dos Mocambos, Angical dos Domingos e as 

cidades de Picos, Simões e Francisco Santos. 
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Mapa 4 – Geoprocessamento: Benavenuto José Santiago Neto 

Localização dos Municípios e povoados do Trabalho de Campo 

 

              Nesse movimento de escuta, reconhecimento e detalhamento dos aspectos 

naturais, culturais, políticos e sociais que fundam essa nova maneira de evocar o 

território do Rio Guaribas como pólo de desenvolvimento, percebe-se que as 

potencialidades dos territórios, com suas cidades e povoados, não se fecham em si 

mesmos, já que compartilham histórias e paisagens que se tocam por meio da teia 

de relações intersubjetivamente traçadas nas idas e vindas dos sertanejos, em suas 

labutas diárias, buscando não somente sobreviver, mas conquistar melhores 

condições de vida, para que todos permaneçam em suas terras, produzindo e 

comercializando seus produtos. Santos (2006, p. 12) em suas percepções e análises 

em relação aos aspectos que ligam os sujeitos a um determinado território, 

evocando os sentidos de seu pertencimento, afirma: 

O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de coisas criadas pelo 
homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. 
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              Convém enfatizar que os agricultores, independentes de serem 

escolarizados, possuem um bom nível de conscientização política e cultural, 

demonstram certo engajamento nas lutas por melhorias para o povoado, como: a 

pavimentação da via de acesso até a BR 316, que conduz a Picos e a outras 

cidades, construção de escola de ensino médio, melhor estruturação do posto de 

saúde e seu pleno funcionamento, com a presença de toda equipe do PSF, 

construção de praça pública na área da igreja católica, e que tenha uma academia 

equipada e com educador físico para orientar as pessoas, principalmente os idosos, 

melhorias na escola de educação infantil e fundamental.  

              Esta pauta de reivindicações foi comentada coletivamente, durante uma 

oficina que realizamos no povoado Lagoa dos Félix em 06/06/2012, para debater o 

tema: envelhecimento e qualidade de vida na roça. Na ocasião os agricultores 

idosos manifestaram seus posicionamentos em relação aos políticos (referência às 

eleições municipais de 2012) assim como teceram críticas à ausência de políticas 

públicas nas comunidades rurais, voltadas a assistência da pessoa idosa rural. Eles 

reclamaram principalmente da ausência do médico de forma regular no posto de 

saúde, cujo atendimento era feito por uma auxiliar de enfermagem, residente no 

povoado. Ausência de medicamentos que são distribuídos gratuitamente para 

pessoas com diabetes ou outras doenças que possuem cobertura do SUS. É difícil o 

deslocamento para as cidades, mesmo para Picos, que fica a 15 km de distância 

aproximadamente, dada a dificuldade com transporte, pois os ônibus são precários e 

lotados (pagos pela prefeitura de Picos para transportar alunos e professores). 

Reclamam também do atendimento pelo SUS: muitos quando necessitam pagam 

suas consultas e exames em clinicas particulares, existentes em Picos. Quando é 

algo mais grave se deslocam para Teresina ou outras capitais (Recife e Fortaleza 

foram citadas por serem mais próximas e com familiares residentes). 

              Segundo informações repassadas pela agente de saúde Maria da Paixão, 

63 anos e residente no povoado Lagoa dos Félix, existem 102 famílias cadastradas 

em sua área de atendimento e que ela faz acompanhamento mensal, sendo que da 

Lagoa são 94 famílias e 08 de Chapadinha. Das 94 famílias que residem na Lagoa 

dos Félix, 58 pessoas são idosas e estão na faixa dos 80 a 60 anos. O mais velho 

atualmente tem 87 anos. São 07 pessoas com mais de 80 anos, 10 pessoas na faixa 
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dos 70 anos e 43 pessoas com mais de 60 anos. Ao todo são 28 homens e 30 

mulheres. As doenças mais comuns são: hipertensão (38 idosos) e diabetes (12 

idosos). No período de 2010 – 2011 faleceram 03 idosos, que constavam entre os 

mais velhos, com 94, 88 e 85 anos respectivamente. Paixão acrescenta que o posto 

de saúde foi construído em 1991, após o senhor João Silva, morador do povoado, 

efetivar a doação do terreno. Ela trabalha há 21 anos no posto, acompanhando e 

visitando as famílias. Verificando o número de 18 crianças (na faixa de 00 - 11anos) 

e apenas uma gestante (parto 2012), cadastradas no programa, constatamos como 

o povoado é essencialmente composto por pessoas idosas. (caderno de campo, 

informações repassadas pela Agente de Saúde – Maria da Paixão. 28/07/2012). 

              O povoado Chapada dos Mocambos está localizado na mesma direção de 

Lagoa dos Félix, ou seja, após a entrada no povoado de Fátima do Piauí, na BR 

316, chegamos a Lagoa dos Félix e para a Chapada dos Mocambos, viajamos ainda 

uns 30 minutos a mais. A estrada para a Chapada é cheia de curvas e subidas, com 

piçarra, barro vermelho e em alguns trechos com muita areia. Encontramos também 

muitas serras e rochas. Estrada povoada de casas, cercados com roças e pequenas 

fazendas. É um lugar bonito, acolhedor, e seus moradores mais velhos nasceram ali, 

e constituíram suas famílias; muitos permanecem no mesmo local onde nasceram e 

cresceram. Outros, principalmente os mais novos, vão expandindo o povoado, ao 

construírem suas casas em outras propriedades que não as de seus pais. De acordo 

com Francisca, representante sindical, há aproximadamente umas 300 famílias na 

localidade e vizinhanças. Segundo ela existem pessoas idosas na maioria das 

famílias e estas são ainda ativas, costumam residir em suas pequenas propriedades, 

onde continuam suas atividades na roça e são as que mais contribuem com o 

Sindicato. 

              Embora existam alguns olhos d’água na região, quando a ausência de 

chuvas se prolonga, as famílias ficam sem água potável para beber e também para 

os animais, por isso, geralmente, as casas são equipadas com cisternas, seja a do 

programa do governo federal (Um milhão de cisternas) ou construída com recursos 

próprios. A principal atividade do povoado está ligada ao cultivo da mandioca e são 

muitas as casas que possuem aviamentos para realização da ‘farinhada’. Essa 

atividade reúne toda a família, e mais amigos ou vizinhos, para processar a 

mandioca e transformá-la em farinha, goma e beijus. Em uma de nossas visitas, foi 
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possível observar e participar na casa de Dona Maria de uma ‘farinhada’. Na ocasião 

filmamos e fotografamos a fabricação de farinha e da goma, que estava sob a 

responsabilidade de três mulheres e homem. Em muitas casas do povoado 

encontramos as famílias reunidas para a produção de farinha que, segundo 

informação, é uma das melhores da região, produzida artesanalmente nas casas de 

farinha, denominadas de aviamento. Boa parte da farinha e goma do povoado é 

comercializada em outras cidades e estados. 

              O povoado Angical dos Domingos, também está localizado próximo à 

cidade de Picos e possui em média 105 famílias e, entre estas, mais ou menos 40 

idosos, conforme cadastro da agente de saúde Maria Valdiva, com quem conversei 

longamente. Os dados repassados foram confirmados pela representante do STTR, 

que também realiza um trabalho de visita domiciliar. A agente destacou hipertensão, 

diabetes e problemas odontológicos, como as principais doenças que acometem a 

vida dos agricultores idosos no povoado. Jusselita, dirigente sindical da região, 

informa que os trabalhadores rurais valorizam a ação do sindicato, participam das 

atividades e que colaboram regularmente com as taxas que são cobradas, tendo em 

vista atender as necessidades do sindicato e sempre estão nas reuniões em que são 

convocados. Nesse povoado, além da agricultura de subsistência (plantações de 

milho, feijão, mandioca) também há criação de animais de pequeno porte (suínos, 

ovinos, caprinos, além de galinhas caipiras), todos comercializados nas feiras da 

macrorregião de Picos. Observei a existência de uma escola, onde funciona uma 

creche, com ensino infantil e ensino fundamental, sendo que no turno da noite 

funciona uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA).   

              Os idosos relataram durante encontro/oficina (28/05/11), realizada no 

povoado, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que nasceram, 

cresceram e estão envelhecendo e pretendem morrer naquelas terras, e que a 

maioria das famílias ali instaladas, possui algum laço de parentesco, uma vez que se 

casaram entre primos e por isso não divergem muito em relação à herança de terras 

e divisão de propriedades. Afirmaram que prevalece entre eles a amizade e a 

solidariedade. Destacam que as terras são boas para plantações e criação de 

pequenos animais. Ainda acrescentam que consideram importante a proximidade do 

povoado da cidade de Picos, onde os filhos estudam (ensino médio e superior), sem 

necessitar fixar residência, uma vez que é possível retornar para o povoado após as 
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aulas. 

              A cidade de Picos está localizada a 306 km da capital Teresina e possui um 

forte movimento comercial que a caracteriza como a segunda maior feira livre do 

Nordeste, equiparando-se à feira de Caruaru em Pernambuco. Outro fator que 

possibilita seu desenvolvimento econômico e social é o fato de estar localizada no 

segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste, tendo a Transamazônica – 

BR – 316, que se interliga às BR’s - 020 e 407, facilitando sua ligação com outros 

estados brasileiros como: Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão e demais regiões: 

Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

              Revisitando algumas fontes sobre a história de Picos, encontro nos escritos 

do Pe. Miguel de Carvalho (1993), em sua descrição do sertão piauiense, 

informações sobre as origens da microrregião de Picos e em Fonseca (2004), 

quando escreve sobre os Italianos de Picos, referências sobre as origens da cidade. 

Carvalho indica que muitos aventureiros chegaram à região, atraídos pelas terras 

apropriadas para criação de gado, e assim vieram com suas boiadas da Bahia, pelas 

veredas ribeirinhas, buscando as terras que fossem mais adequadas para as 

pastagens. Segundo o autor, já existiam pelo menos seis (06) fazendas de gado no 

Vale do Rio Guaribas, desde meados do século XVII, conforme documento escrito 

em 1697 e enviado ao Bispo de Pernambuco. Por sua vez, Fonseca (2004, p. 35 e 

36) destaca que a cidade de Picos começou com uma das fazendas pertencentes à 

família Borges Leal, sediada em Bucãina (Bocaina) e com ramificações em 

Sussuapara, Umarí e Samambaia. O sitio era denominado de Retiro do Curralinho, 

instalado por Borges Mainho (Félix Borges Leal).  

              Em 1830, contando com certo número de moradores, construíram uma 

capela em louvor de São João das Botas. Em suas notas, Fonseca indica que no 

inicio de 1800 havia núcleos de índios Tapuias na região de Sussuapara e ainda 

hoje, durante as atividades agrícolas, são encontrados potes e botijas que guardam 

restos humanos. O autor destaca que em 1851 foi criada a freguesia de Nossa 

Senhora dos Remédios e em 1855 é promovida à condição de vila. Fonseca destaca 

a citação de um manuscrito da época de 1855, apresentando as principais 

características da Vila e de seus moradores e que também transcrevo: 

A Vila dos Picos consta de mais de cem casas cobertas de telhas, 
mal construídas e alinhadas, além de um grande número de 
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choupanas [...] casa da Câmara, Comarca e Júri, um pequeno 
mercado, 10 lojas, 06 quitandas e 01 farmácia. Segundo o mesmo 
manuscrito, a índole do povo é boa; ordeiro, trabalhador e muito 
religioso, ressente-se de instrução e civilidade [...] O habitante destas 
regiões representa o tipo do verdadeiro sertanejo: frugal, ignorante, 
religioso, não raro supersticioso e ingênuo, porém sincero, cortês de 
palavra e caráter, honesto e sisudo. (PEREIRA DA COSTA,1855 
apud FONSECA, (2004, p. 38). 

 

              Assim, a partir desses fragmentos de história escrita e oral, tem sido 

possível delinear os caminhos percorridos para que se pudesse hoje, falar em 

Território do Vale do Rio Guaribas como região propícia ao desenvolvimento 

sustentável da região semiárida piauiense.  

              Atualmente essa região é importante para o desenvolvimento do Estado do 

Piauí, sendo Picos um dos municípios que mais crescem na região sul.  Em suas 

possibilidades humanas, econômicas e sociais, destacam-se as seguintes áreas: 

Comércio: com grande circulação de bens duráveis e não duráveis do setor 

atacadista, varejista e serviços; Agricultura: produção de feijão, milho, arroz, cera de 

carnaúba, e caju; Apicultura: o mel de abelhas produzido e comercializado pelas 

cooperativas de apicultores da região coloca o Piauí como um dos principais 

produtores de mel do país; Extrativismo mineral: água mineral, amianto, argila 

vermelha, barita, brita, calcário, granito, mármore, opala, talco e chumbo;               

Educação e saúde: a cidade de Picos é considerada uma metrópole regional, sendo 

referência para a população do Território e vizinhanças, contando com escolas 

públicas e privadas que oferecem educação infantil, fundamental e ensino médio. 

Campus da Universidade Federal do Piauí, que oferece atualmente nove cursos e 

com projetos de ampliação. Campus da Universidade Estadual e Centro Tecnológico 

de Educação e diversas Faculdades particulares; No setor saúde, conta com uma 

rede de hospitais públicos e clínicas particulares em permanente crescimento, uma 

ampla rede de consultórios médicos, proporcionando atendimento e 

acompanhamento a várias especialidades da medicina, e com profissionais 

capacitados. 

              Quanto à evolução populacional, percebe-se o aumento da população 

urbana, em decorrência da criação de novos municípios nos últimos anos. Em 

relação à população residente em Picos, segundo Censo de 2010, publicado pelo 

IBGE, é de 73.417 pessoas, destes, 58.295 vivem na área urbana e 15.122 na zona 
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rural.  Percebe-se ainda que, em relação aos municípios pobres, caracterizados 

principalmente por saneamento inadequado e pessoas responsáveis pelo domicilio 

recebendo até um salário mínimo e tendo frequentando a escola menos de quatro 

anos, o município de Queimada Nova, no Território, apresenta o maior índice, 84,5% 

do total de domicilio; Picos é o que apresenta na região o menor índice de 36,6% do 

total de domicílios. Contudo, ainda existem residências que não possuem 

abastecimento de água e energia distribuídas pelas Redes gerais de abastecimento, 

no caso, a AGESPISA e Eletrobrás.  Em Picos 25% de suas residências ainda não 

possuem banheiro ou sanitário e 40,6% não contam com coleta de lixo. É importante 

destacar que o índice de domicílios pobres no Território é de 54,5% dos domicílios 

totais, taxa superior ao estado que é de 44,8%.  Mesmo com potencialidade de 

desenvolvimento em diversos setores, os indicadores de IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) situam o Território entre os piores índices do Estado, 

sendo a renda o fator que mais influencia negativamente na média geral. O IDH do 

município de Picos (0,703).  A de expectativa de vida de 69 anos é baixo se 

comparados aos índices de outros estados brasileiros que é de 75 anos. 

              A pesquisa “Indicadores Sociais Municipais”, que integra o Censo 2010 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o 

Piauí ocupa a 2ª colocação no ranking da região Nordeste com maior número de 

analfabetos. Os números se destacam entre a população de forma geral. De 

acordo com a pesquisa, 22,9% dos habitantes do Estado não sabem ler. No Censo 

de 2000, essa realidade assolava 30,5% da população geral do Estado. Mesmo 

apresentando redução, segundo relatório do IBGE, “o analfabetismo do piauiense é 

um problema secular, portanto de difícil solução em curto prazo”. Considerando 

ainda índices globais da população, o Piauí fica atrás apenas do Estado de 

Alagoas que no Censo 2010 apresentou 24,3% da sociedade em condição de 

analfabetismo. Entretanto, o Piauí assume ranking do analfabetismo quando 

considerado apenas a população com 60 anos ou mais de idade. Nesse setor, 

foram registrados 55,9% de pessoas que não sabem ler ou escrever.  

              A maioria da população idosa do Território é analfabeta e durante as 

entrevistas, muitos revelaram que apenas sabem desenhar seus nomes, são os 

chamados leitores funcionais, outros tiveram oportunidade de aprender a ler e a 

contar em poucos dias ou meses, pois era costume das famílias reunirem crianças e 
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adultos e pagar um professor para ensiná-los. Muitas vezes o professor havia 

cursado apenas o antigo primário.  

             E, transitando pelos caminhos do sertão piauiense, observo de perto e de 

longe os pormenores de sua topografia, condições de vida e cultura. Lentamente 

meus olhos capturam paisagens, revelando-me suas humanidades. Atravesso as 

fronteiras que nos separam, sem receios ou disfarces busco incorporar os ares que 

ali respiro e transpiro. E com razão! Agora que estou a escrever, sobre o que 

observei, escutei e pesquisei, ainda posso sentir e agradecer por ter encontrado 

nesses lugares, pessoas dispostas a dialogar e a compartilhar sobre suas histórias, 

narrando com simplicidade e paciência, acontecimentos e fatos experienciados em 

um presente recente ou distante, respingando assim, significativas gotas de suas 

vidas, e com grandeza e disposição, colaborar com a composição desse mapa de 

sensações da velhice sertaneja. E revendo esses encontros e falas, me deparo com 

a voz altiva do Senhor Joca ao socializar suas vivências pelos sertões: 

 
Enquanto eu tiver saúde não vou largar a roça e mesmo quando eu 
não puder mais vir até aqui, sei que ela vai estar na minha cabeça, 
no meu pensamento e sonhos, pois foram muitos anos de dedicação, 
esforço [...] Tenho certeza que não vou conseguir parar de uma vez, 
as pessoas que param quando se aposentam ficam logo doentes, 
reclamando de tudo e se queixando da vida. Por isso, digo que ainda 
vou plantar muito, se Deus permitir, nem que seja somente para 
alimentar minha família. Não somos obrigados a pegar no pesado 
depois da velhice, pois podemos pagar os mais novos para preparar 
o terreno e ai a gente semeia as sementes, capina para retirar as 
ervas daninha, e isso é coisa pra todo dia, pois coisa que cresce 
rápido é mato!  Depois é só esperar a colheita, tempo de festa para 
todos nós daqui da roça. Hoje mesmo, mesmo não podendo plantar, 
por causa da seca, eu já fui duas vezes à minha roça, fiquei a manhã 
consertando a cerca, puxei sozinho 104 braços de arame, e a cerca 
ficou feita, não é qualquer um que faz isso numa manhã. Minha 
mulher fica admirada e pede para eu ter cuidado. Eu fico é rindo! 
(Joca – 60 anos – Chapada dos Mocambos). 

 

              Os agricultores idosos quando falam sobre sua vida e trabalho, evocam 

com o próprio corpo suas emoções: em tudo que é dito, é possível perceber os 

detalhes. Então, quem os escuta pode até sentir minuciosamente seus temores e 

prazeres. É como se o ato de narrar sobre a própria vida e de sua convivência com o 

trabalho o reconduzisse ao passado/presente e, por isso, mostram-se 

profundamente empenhados com aquilo que dizem e fazem. Verena Alberti (2004, p. 



140 

 

 

 

14), escrevendo sobre a história oral, destaca o fascínio do vivido no contexto da 

pesquisa: 

A história, como toda atividade de pensamento, opera por 
descontinuidades: selecionamos acontecimentos, conjunturas e 
modos de viver, para conhecer e explicar o que se passou. Uma 
entrevista de história oral não é exceção nesse conjunto. Mas há 
nela uma vivacidade, um tom especial, característico de documentos 
pessoais. É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa 
acaba colorindo o passado [...]. E, ouvindo-o falar, temos a sensação 
de ouvir a história sendo contada em um contínuo, temos a sensação 
de que as descontinuidades são abolidas e recheadas com 
ingredientes pessoais: emoções, reações, observações, 
idiossincrasias, relatos pitorescos. Que interessante ver que em meio 
a conjunturas e estruturas, há pessoas que se movimentam, opinam, 
reagem e vivem, enfim! 

 

              Observa-se, a partir das intervenções dos agricultores idosos, que estes ao 

narrarem suas histórias vão tecendo um discurso localizado, uma vez que é visível o 

lugar de quem fala, assim como o que desejam falar e compartilhar em cada 

discurso pronunciado. Seus gestos e falas são constituidores de uma coletividade 

falante, pois sozinhos ou em grupos as dos idosos são atravessados por 

determinados valores e estilos vinculados ao seu modo de vida, algo visceral e 

necessário ao reconhecimento de si e de sua comunidade/povoado.  

Sinto saudades da roça, de sentir a terra molhada sob meus pés, 
hoje tenho 65 anos de idade e já não trabalho como quando era 
nova. Desde pequena essa é minha lida e de minha família. Sempre 
tive muito gosto de ir à roça, acompanhava meus pais com alegria e 
ajudava como se estivesse brincando. Casei e criei os meus filhos na 
roça, mas eles não gostam, não ligam, aqui só resta eu e o meu 
velho. Tenho filhos que moram em São Paulo, vem aqui de vez em 
quando, mas não querem ficar. Eles se acostumaram com outra vida. 
Eu respeito, pois foi lá que eles constituíram suas famílias e os filhos 
nasceram lá, gostam das coisas que foram acostumados a comer, do 
tipo de moradia, e da escola. Entendo muito bem o jeito deles e não 
deixo de amá-los por isso. Só deixo claro que não saio de minha 
casa e minha roça por nada, quero ficar aqui até o fim. Meus 
parentes estão aqui, irmãos, irmãs e sobrinhos, eles olham a gente 
quando precisamos, aliás, todo mundo é meio parente, então não dá 
pra se dizer que aqui se fica sozinha, pois sempre há alguém que 
nos visita e que nós visitamos também. Assim, além de parentes, 
somos vizinhos que se querem bem. (Donata, 65 anos – Simões). 

 

               Talvez se possa falar de um “ethos rural” como força motriz das 

representações que se produzem sobre a vida no campo, uma vez que se repetem 
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em contextos externos, delineando, ainda que timidamente, imagens e símbolos 

operadores de novas configurações do universo rural, e por que não, do Semiárido 

piauiense, através das trocas discursivas compartilhadas pelos agricultores idosos, 

durante a instigante presença da pesquisadora no campo de pesquisa, provocando 

e estabelecendo marcadores de diálogos e exercitando sempre que possível o olhar 

incômodo sobre si e o vivido.  

             Assim, a velhice circunscrita ao espaço do Semiárido aqui demarcado com 

objetivos de compilar dados sobre o envelhecer no sertão, entrelaça-se a outros 

contextos, pois o próprio processo de formação do território e de seu povo apresenta 

certa hibridez, tal como emerge nos recortes históricos aqui desenhados, assim 

como também indicam as falas dos idosos agricultores. Embora estas traduzam de 

forma significativa as marcas indicadoras de um envelhecer irremediavelmente 

impregnado do lugar, da terra e do trabalho, também ressoam as mudanças que 

vêm sendo tecidas em torno do envelhecimento humano em nível global. Assim, a 

vida vai se processando num movimento duplo, onde por um lado o homem cultiva a 

terra, e por outro, a lida com a terra, vai esculpindo um corpo real, com traços e 

dobras, sentidas, reconhecidas e domadas com a passagem do tempo e suas 

transformações. 
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CAPÍTULO QUATRO 

O SEMIÁRIDO PIAUIENSE E AS ARTES DA CONVIVÊNCIA 

 

 

 

“Quem traz na pele essa marca possui a estranha 
mania de ter fé na vida”. 

 
Milton Nascimento & 

Fernando Brant 
 
 
 

              Escrever sobre as artes de convivência dos idosos no Semiárido é 

promover um processo de descongelamento, através das palavras, coisas, das 

paisagens e de tudo que fomos capazes de incorporar dos estudos sobre a vida do 

sertanejo, particularmente desses piauienses que se fazem presentes nesta 

pesquisa. Descongelar sólidas visões, para deixar fluir outras cenas e figurações dos 

sertões, sem grandes pretensões, evitando nomear e classificar de imediato as 

marcas que se desprendem dos encontros e desencontros entre interlocutores e 

pesquisadora. É com os fragmentos da poesia do picoense Vilebaldo Rocha que 

encontro a cadência necessária para iniciar e dar visibilidade às tramas que se 

cruzam nessa rede de relações e experimentações tecidas na aproximação 

imbricada dos sujeitos com o espaço que os constitui: 

 
Picos, minha amada! 
Eu e teus becos. Eu e tu nos tempos dos currais; 
Canaviais; carnaubais; o rio sem gravata de cimento, 
Às vezes arrastava as plantações de alho e cebola. 
E deixava os homens à margem 
Com olhos rasos d’água, temperando o chão de suor e lágrimas. 
 
Picos minha amada! 
O tempo muda os homens, 
E os homens mudam as cidades. 
Mas enquanto eu não morro, tu dormirás em minhas retinas. 
Eu sou tua fotografia, eternizada e renovada a cada instante. 
O velho e novo nos meus olhos-poesia. 

 

              Nesse contexto, procuro evidenciar e trazer para o centro de minhas 
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observações esses personagens reais, que falam com determinação e potência de 

suas experimentações cotidianas, onde cada dia, concretamente, precisa ser 

“ganho”, com a força de seus braços e o suor de suas mãos.  Lembro que em seus 

relatos, os idosos sempre fazem referência ao trabalho iniciado ainda na infância, 

como colaboração aos pais e familiares. Como pesquisadora, considero fecundo 

trazer à cena do palco brasileiro, imagens de nordestinos piauienses e nativos do 

semiárido, que se engajam e vivem um estilo de vida rural, próximos ou distantes 

das caricaturas típicas dos personagens reais ou de ficção que deram vida, 

historicamente ao sertão brasileiro. Quero ser interlocutora de histórias de vidas, 

tecidas intersubjetivamente, a partir do lugar onde vivem, trabalham e sonham esses 

homens e mulheres “envelhecentes” (Paiva, 2012). Histórias que considero 

catalisadoras de novos ventos para o semiárido e sua gente.  O Senhor Augusto de 

87 anos, abre janelas para este velho/novo olhar: 

 

Eu tinha 82 anos quando deixei de ir à roça, nasci em 1926 aqui 
mesmo na Chapada dos Mocambos e ainda pequeno ia com meus 
irmãos ajudar meus pais na roça, fazia o que uma criança pode 
fazer, mas não deixava de ajudar. Casei em 1946 e minha mulher 
era bem mais nova, tivemos 14 filhos, sete morreram e sete estão 
vivos, moram todos aqui perto e já tenho muitos netos. Eu só deixei 
de ir á roça porque fiquei doente, sentia muita tontura e não 
conseguia enxergar direito e minhas pernas ficaram fracas. Toda a 
vida eu gostei de trabalhar, saia cedo, logo que amanhecia. Só 
tomava um cafezinho e não parava mais, muitas vezes não vinha 
nem almoçar, comia um pedaço de rapadura bebia água e 
continuava na lida, plantando mandioca, feijão, milho e caju. A 
mulher ficava em casa cuidando dos filhos. No tempo da colheita ela 
vinha com os filhos e ajudava, enquanto as meninas cuidavam dos 
irmãos pequenos. A gente ficava até o por do sol. Hoje vivo sozinho, 
estou meio surdo e com a vista curta, tenho uma neta que cuida de 
mim, faz o almoço, lava minhas roupas e cuida da casa, mas não 
mora comigo, faz tudo e vai pra casa dela. Mesmo sem enxergar 
direito eu gosto de andar, vou à casa de meu sobrinho e de um 
vizinho, só vou à casa de quem não trabalha mais, para não 
atrapalhar, pois fico com vergonha de ficar empatando alguém de 
fazer suas tarefas. Agora fico o tempo todo sentado, pensando na 
vida, nas pessoas e coisas que já passaram. A coisa que mais tenho 
medo é de ficar encostado de vez, dando trabalho para aos outros. 
Se eu pudesse eu não morria não! Mas não tem jeito, a morte é coisa 
certa para todos nós. Morreu, acabou o sofrimento! (riso suave). 
(Antonio, 87 anos – Chapada dos Mocambos). 

 

              Percebe-se na fala deste idoso, em sua história e em tudo que povoa suas 

lembranças, que aí também se manifesta a vida dos trabalhadores e trabalhadoras 
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rurais, em sua totalidade, tendo em vista que os vínculos com a terra e as pessoas 

do lugar engendram sentidos que conferem ao sujeito as bases sólidas de sua 

identidade, assim como a capacidade de entrever os laços sociais e culturais que 

dinamizam o seu cotidiano, seja em casa, na roça ou na convivência com seus 

vizinhos e familiares.  Assim, é possível pensar que o universo rural é por excelência 

o lugar do trabalho coletivo, assalariado ou não, uma vez que sempre encontramos 

os homens e as mulheres ocupados, seja em suas terras ou casas, como apresenta 

Augusto, que aos 87 anos, ainda expressa sua tristeza, por não conseguir ir à roça 

para trabalhar. Por estar falando de um tempo e um lugar coletivo, recorro às ideias 

de Maurice Halbwachs em A Memória Coletiva, ao constatar no relato de Augusto, a 

força do lugar, das pessoas e dos acontecimentos compartilhados em um tempo 

determinado, uma vez que: 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 
outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 
envolvidos e objetos que somente nós o vimos. Isto acontece porque 
jamais estamos sós. Não é preciso que os outros estejam presentes, 
materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e 
em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. [...] 
Mesmo não tendo caminhado ao lado de alguém, bastaria que eu 
houvesse lido suas descrições da cidade, compostas por todos esses 
variados pontos de vista, bastaria que alguém me houvesse 
aconselhado a ver tais ou quais aspectos dela, ou, ainda mais 
simplesmente que eu houvesse estudado seu mapa. (Halbwachs, 
2006 p. 30). 
 

              Gradualmente, emergem em nossa escrita, a partir dos contatos e dos 

encontros com as pessoas e seus lugares, os sujeitos da paisagem, ou seja, os 

sertanejos idosos do Semiárido, com seus hábitos, valores e crenças em construção. 

Eles me permitiram ver e até viver, pois hospedada em suas casas, durante os dias 

de permanência nos povoados, não tinha como tangenciar de suas práticas e 

regulações. É nesse processo relacional que os sentidos são assimilados e 

compartilhados, ao mesmo tempo em que se é desafiado pelas tramas que circulam 

nossos pontos de vista, às vezes dissonantes ao que se está observando, uma vez 

que a investigação transita entre as histórias de vida, a cultura e o cotidiano. Nesse 

panorama, surgem os idosos e as idosas, personagens reais do Semiárido, talhados 

a partir dos registros possíveis que se deslizam de olhares coletivos. 
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              Os idosos têm consciência que o trabalho não é apenas necessário ao seu 

sustendo material, mas essencial para a manutenção de sua autoestima, pois “ajuda 

a manter o corpo em movimento e com saúde”. Estar na roça, cuidar das terras, 

plantas e animais, ir à feira, comprar ou vender seus alimentos, fazer o caminho da 

roça a pé, ou em seus cavalos, de moto ou bicicleta, ajuda a revigorar suas energias 

e medir suas capacidades físicas e mentais. Além disso, continuar trabalhando após 

aposentadoria impõe respeito, e ainda recebem o reconhecimento e a admiração de 

familiares próximos e dos vizinhos. Com simplicidade e sabedoria popular revelam: 

 

Não podemos ficar parado de vez, mesmo trabalhando mais 
devagar, temos que ir à roça, fazer as coisas mais devagar, mesmo 
sentindo dores no corpo, é preciso movimentar, corpo parado, é 
velho entrevado, (sorrisos), triste e adoentado. Isso, a gente ver 
acontecer com muitos que ao se aposentaram e pararam de vez, 
mesmo quando ainda tinham forças para trabalhar, nosso corpo 
precisa de ação, senão enferruja, é como qualquer máquina, se 
ficar num canto, a ferrugem toma de conta e ai é preciso gastar 
muito para consertar, nosso corpo também, se a gente não cuidar, 
vai precisar se manter com remédios e isso é ruim para o estomago 
e para o bolso. (Eliza, 74 anos – Chapada dos Mocambos) 

 

              Enfocar essas particularidades do cotidiano dos idosos no Semiárido é uma 

tentativa de dar visibilidade e fazer emergirem esses personagens reais que ocupam 

as terras do sertão, restituindo assim sua dimensão existencial e corporal a partir do 

lugar que habitam. Revestir esses sujeitos com as imagens que os constituem 

subjetiva e coletivamente é destacar suas potencialidades. No mundo rural os 

acontecimentos geralmente emergem via razões práticas. Tornar-se agricultor, saber 

cultivar a terra, permanecer ligado à natureza, exige uma entrega que antes de tudo 

é corporal. É um aprendizado coletivo, familiar, que é transmitido e apreendido de 

forma prática e na ação dos sujeitos em seus roçados, mexendo com terra, sentido 

suas texturas e formas de aproveitar sua vegetação nativa. Em casa, ajudando 

desde cedo, nas tarefas domésticas, como varrer, lavar louças e roupas, cuidar das 

crianças menores. Observei na casa em que permaneci hospedada em Lagoa dos 

Félix, que a mãe embora trabalhando fora, pois a mesma é professora do município 

e trabalha no período da tarde numa escola de outra localidade, dedica-se no 

período da manhã em organizar a casa, cuidando da alimentação e dos afazeres 

domésticos. Nesse processo, distribui tarefas entre as filhas e o esposo, que fica 

indo e vindo da roça para providenciar o que estar faltando para fabricação das 
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refeições e também para colocar água para os animais que ficam nos quintais ou 

terreiros.  

              Os sertanejos que encontrei se mostraram sem retoques, ajudando-me a 

rever antigas representações que de alguma forma revestiam minhas impressões 

sobre cotidiano no meio rural, pois imaginava encontrar pessoas desinformadas, 

“paradas”, apegadas à tradição e a calmaria do lugar. Claro. Muitas destas 

adjetivações pairam sobre o jeito de pensar de pessoas que tem a cidade, ou o 

universo urbano, como referência. A maioria das pessoas que entrevistei 

demonstraram inexoravelmente seu enraizamento com a terra. Muitos disseram não 

se reconhecerem fora desses domínios. Essa forma de pertença ganha densidade 

entre as pessoas idosas, onde encontramos pessoas que nunca saíram do seu 

povoado, assim como também há aqueles, principalmente homens, que tiveram de 

trabalhar em grandes centros, em períodos de estiagens e que só pensavam em 

voltar para sua terra e família. Revelam que trabalhar em outras atividades, seja na 

construção civil ou no corte de cana no sul do país, foi, entre tantas situações, a 

mais difícil e triste que passaram e nunca desejam isso para seus filhos e netos: 

Como agricultor e pai de família, o que eu mais desejo é que os 
governantes olhem para o campo e construam escolas e outras 
benfeitorias também na roça, pois nós passamos por muitas 
dificuldades para manter nossos filhos estudando e é muito difícil 
mantê-los em outras cidades, além de ser um negócio arriscado, pois 
sabemos como a vida nas cidades é perigosa. Digo isso, porque 
quando era mais jovem, fui obrigado a ir trabalhar em São Paulo, 
longe de tudo e de todos, fui para casa de conhecidos e depois fiquei 
em alojamentos, esse foi o pior momento da minha vida, não queria 
ver meus filhos e netos passarem pelo que passei, até conseguir 
retornar para minha terra e família, nem vale a pena contar minhas 
tristezas, pois já passou a muito tempo. Só luto hoje em dia para 
manter meus filhos trabalhando aqui perto da gente, sem ter que ir 
para muito longe. Se tivéssemos mais condições, poderíamos 
construir fábricas e produzir aqui mesmo, sem ter que mandar 
nossos produtos para outros beneficiarem, assim os jovens poderiam 
se animar e ficar em suas terras trabalhando para viver melhor e 
construir suas famílias aqui mesmo na roça. Esse é meu sonho! 
(Juvenal – 69 anos – Angical dos Domingos). 

 

              Por outro lado, ao conversar com a geração jovem, estes, embora 

manifestem afeto e satisfação ao lugar a que pertencem, demonstram vontade de 

sair para estudar e trabalhar nas cidades próximas ou até mesmo em outros 
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Estados. Os jovens entendem que terão maiores oportunidades que seus pais se 

forem estudar na cidade, e muitos dizem que só desejam proporcionar uma vida 

melhor para os pais na velhice. Entre as meninas, percebe-se que há o medo de se 

distanciar da família, e quase sempre estudam até quando podem no povoado e 

depois permanecem em cidades próximas, como Picos, para fechar o nível médio e 

fazer um curso superior. Para elas, a proximidade entre a cidade e seus povoados 

facilita manter o elo com a casa dos pais, pois elas podem retornar aos finais de 

semana, até porque a manutenção delas na cidade é por conta da família. 

              É na articulação e no diálogo que os desejos e aspirações das gerações 

jovens vão se definindo, quase sempre afinadas e consentidas no contexto familiar. 

Nesse sentido, observo que embora existam tensões no processo de negociação de 

interesses intergeracionais, percebe-se que ainda prevalece o respeito pela opinião 

dos mais velhos. Diante de problemas e dificuldades, os mais jovens, às vezes já 

independentes, procuram orientação dos pais, avós ou pessoas ligadas à família 

para pedir conselhos. O ato de estar aberto a escutar faz toda a diferença, tomando 

como referência os jovens urbanos. Isso, não significa que estou sugerindo que haja 

submissão dos jovens rurais à vontade dos mais velhos, mas apenas estou 

pontuando, com base em algumas situações que presenciei, durante a pesquisa de 

campo, uma tendência das famílias rurais de resolverem suas pendências em 

conjunto. Para ilustrar, aponto algumas dessas situações/problemas: escola e 

trabalho fora do povoado, namoros, festas, comprar determinados bens, desavenças 

entre irmãos, etc. Nesse contexto, registro a fala de uma jovem sobre sua relação 

com a família, durante uma conversa informal: 

Eu acho muito bom conviver com minha família, eles são importantes 
demais para mim. Estive casada, tenho minha filha, tenho minha 
casa aqui perto, mais eu escolhi voltar para casa dos meus pais, 
depois que me separei. Eu trabalho, sou professora, assumo minhas 
responsabilidades, mas sei que estando aqui, preciso escutar minha 
mãe e meu pai. Eles não queriam meu casamento, mas eu insisti e 
eles permitiram, sofri muito, pois meu esposo bebia, e não queria 
trabalhar, eu sustentava a casa sozinha. Meus me pais 
acompanhavam de longe, mais o tempo todo me orientando e nunca 
me julgaram, apenas apoiavam-me nas horas difíceis. Resolvi me 
separar e estou feliz morando com eles e minha irmã, eu cuido da 
minha filha com a ajuda deles. Ela é amada por todos. Tudo aqui em 
casa é combinado, minha mãe gosta da verdade e assim fomos 
criados, falando sobre nossos sentimentos e das coisas que fazemos 
ou desejamos.  (Benta – Lagoa dos Félix). 
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              Essa aproximação com os pais não é uma tendência apenas das meninas, 

mas percebe-se que os rapazes também são atenciosos e solidários com a família, 

são vários os exemplos em que estes permanecem próximos da casa dos pais, 

mesmo depois de casados, e sentem-se responsáveis por eles. Alguns continuam 

ligados através do trabalho na roça, atendendo às necessidades diárias dos pais 

idosos, principalmente quando estes apresentam algum problema de saúde e 

qualquer outra dificuldade de locomoção. Assim, ficam responsáveis em receber os 

benefícios dos pais, acompanhando-os à cidade. Essa situação foi percebida 

durante a realização de uma entrevista com um casal na Chapada dos Mocambos, 

onde também participou um filho do casal, que já é casado, mas reside ao lado da 

casa dos pais, assim como continua trabalhando nas terras da família, junto com seu 

outro irmão, ainda solteiro. O jovem, sempre que podia, complementava a fala dos 

pais, durante a entrevista, acrescentando informações sobre fatos que o pai ou mãe 

talvez tivessem esquecidos, considerando algumas situações citadas. Nesse caso 

específico, observei que havia uma integração entre pais e filho, pois mantinham um 

diálogo sereno, a partir das lembranças que iam sendo contadas. O pai acrescenta: 

Comecei a trabalhar ainda criança, vinha com meu pai ainda 
cedinho, andando mais de 5 km, ficava o dia inteiro, e voltava a 
tardinha. Quando o sol começa a se por, a gente descia a pé, ia 
devagar, ás vezes meu pai parava na calçada de algum conhecido 
para conversar e eu aproveitava para brincar com outros meninos. 
Era tudo difícil, não tinha escolas e só estudava quem podia pagar 
professor particular para os filhos aprender a ler e escrever, por isso, 
eles tinha que seguir a profissão dos pais, que era trabalhar na roça. 
[...] O filho que cuida mais de nós é esse ai, (olhando para ele) os 
outros também cuidam, mas ele é diferente, se preocupa muito e 
como mora ao lado, está sempre aqui em casa, qualquer coisa é ele 
que resolve. No dia em que ele não vem aqui, sentimos falta e logo 
vamos ver o que aconteceu. Ele acompanha a gente em tudo. 
Quando adoeci, foi ele que me acompanhou no hospital e nas 
consultas. Foram três internações no mesmo ano. E ele só estudou a 
3ª série, mas sabe resolver os problemas, confiamos nele e graças a 
Deus que temos esse filho cuidadoso, generoso, que não deixa a 
gente ficar sozinhos. (Gonzaga – 74 anos – Chapada dos 
Mocambos). 

 

              É evidente que as relações familiares no contexto rural também apresentam 

tensões e conflitos de interesse que muitas vezes desencadeiam desentendimentos 

e rompimentos entre os membros, mas raramente presenciei tais situações; quase 
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sempre eram as mulheres que contavam sobre indícios de brigas entre irmãos ou 

entre pai e filhos. E geralmente essas situações foram comentadas em ocasiões 

informais, distante de gravações ou filmagens, pois, o cuidado com as palavras e 

com a imagem da família é algo valorizado e prezado entre eles.  

 

              Para não dizer que não presenciei algo desse tipo, encontrei em meu diário 

de campo anotações referentes a uma confusão na rua, quando estávamos nos 

deslocando para uma entrevista. Ao sair de casa, eu e Vilani ouvimos uma jovem 

senhora falando bem alto, com seus parentes (pai e tios?). Esta queria construir uma 

casa em um terreno que pertence à família e os tios não estavam concordando, 

então ela saiu bruscamente do local onde estavam dizendo uns palavrões e que 

tinha dinheiro para comprar uma casa em outro terreno. Esse fato chamou minha 

atenção por ser o único que presenciei durante as visitas e permanências nos 

povoados. Como já relatei em capítulo anterior, existe também o uso de álcool em 

escala maior entre os homens, principalmente os mais jovens, assim como o uso de 

outras drogas, conforme comentários dos idosos, durante oficinas nos povoados. 

Outro fato que também provoca desentendimentos é o uso indevido dos cartões de 

benefícios dos pais ou avós, mas que raramente são contados ou revelados durante 

as entrevistas. 

 

              Tudo isso permite a compreensão de que a teia de poder no contexto 

familiar e nas relações de vizinhança está vinculada aos laços de parentesco e 

amizade que unem as pessoas e suas expectativas em relação a atitudes de 

respeito, obediência e atenção, principalmente à pessoa mais velha, representada 

pelos pais, avós e outros (parentes e agregados) que fazem parte do espaço 

doméstico. Contudo, o rompimento dessas fronteiras é sempre revelado com 

reservas e, pelo que compreendi, com a pretensão de evitar maiores conflitos e 

desordens. 

 

              Outro aspecto que observei na convivência com os casais idosos refere-se 

às relações de poder entre eles diante das tensões, conflitos e mesmo frente às 

responsabilidades de ambos na condução e organização diária da economia 

doméstica – o que chamou minha atenção, devido a mudanças no padrão tradicional 

de tomadas de decisões, que em passado recente incidiam sobre a figura masculina, 
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representada nesse contexto, pelo esposo/pai. Em várias situações verifiquei que 

entre os cônjuges há a predominância do diálogo na resolução dos problemas, 

principalmente quando envolvem os filhos.  

 

              Em relação às responsabilidades e papéis desempenhados tanto pelo 

homem, como pela mulher, também há indícios de mudanças, pois embora o 

homem continue simbolicamente com a imagem de provedor, verifica-se 

concretamente que as mulheres, também no mundo rural, estão cada vez mais 

colaborando financeiramente com as despesas e manutenção de suas famílias. 

Observei nas três famílias que me hospedaram por mais tempo nos povoados que 

as mulheres, incluindo esposa e filhas, são as que geram a principal renda de suas 

famílias.  Depois procurei investigar nas entrevistas esse fator e mais casos foram 

confirmados. Assim, temos hoje, também no universo rural, mulheres 

desempenhando papel importante no aumento da renda familiar e, como 

consequência, na diminuição da pobreza. A ascensão das mulheres na esfera 

econômica e no grau de escolaridade tem a ver com o fato de que são elas que mais 

se destacam na conclusão dos estudos básicos e algumas investem em cursos 

superiores (pedagogia, história, filosofia, matemática), mesmo que tenham de deixar 

por alguns anos o povoado, ou ficar indo e vindo aos finais de semana e nas férias. 

Sem dúvida, esses fatos colaboram significativamente em alterações em seu poder 

decisório dentro e fora do espaço doméstico, pois como profissional ela não ganha 

apenas salário, mas também projeção e respeito, o que favorece o seu 

empoderamento na comunidade. 

 

              Outro dado que merece destaque é o fato de que as mulheres 

trabalhadoras da roça podem se aposentar aos 55 anos de idade. Assim, tendo 

como comprovar trabalho efetivado na roça e contribuição ao Sindicato Rural,  

geralmente, elas passam a receber beneficio previdenciário bem antes dos homens, 

ou esposos (aposentadoria aos 60 anos) no caso dos cônjuges. Esse fato também 

assinala certa independência feminina, pois além de continuar trabalhando elas têm 

uma renda pessoal mensalmente, o que lhe favorece socialmente e apesar do alto 

índice de pobreza que marca as famílias rurais, os benefícios dos idosos 

representam um diferencial na redução da fome, principalmente na região semiárida, 

nos longos períodos de estiagens.  
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              Para as mulheres viúvas, a legislação brasileira permite que elas possam 

acumular aposentadoria e pensão, implicando na duplicação de sua renda pessoal.  

E sabemos que no Brasil, tanto no espaço urbano, como rural, as mulheres são mais 

longevas, aumentando também suas responsabilidades como chefes de família e 

como mulher trabalhadora. Nesse sentido, Camarano (2005) comenta que a 

incorporação das mulheres rurais na seguridade social acarretou também em 

impactos simbólicos, pois a maioria delas não tinha renda nem conta bancária e, 

com tudo isso, ela aumentou seu poder de barganha no seio da família assim como 

seu poder de consumo. Contudo, os estudos de Britto da Motta (2010) apontam para 

relações conflituosas entre as gerações, especialmente entre as mulheres idosas, 

seus filhos ou cuidadores, conflitos gerados por vários fatores: 

 

Mesmo no cotidiano mais tranquilo das nossas “famílias bem 
estruturadas” atuais, ainda assim pode se notar – na observação 
cotidiana e na pesquisa empírica – a comum e pressionante tentativa 
de interferência, ou até de ingerência, por parte dos mais jovens, 
sobre a vida dos “seus” idosos; principalmente das mulheres. 
Atividades, saídas, uso do dinheiro, até vida sexual-afetiva, tudo é 
acompanhado pelo menos com humor crítico e, não raro, 
tentativamente regulado – e os motivos podem ser, ou não, 
expressão de real cuidado e afetividade . (Britto, 2010, p.242). 

 

              Essa visão panorâmica das relações familiares, considerando os eixos 

gênero e idade, como geradoras de outras configurações no contexto da 

sociabilidade entre os agricultores idosos e as demais gerações, podem nos levar a 

acreditar em novas possibilidades de configuração das relações de poder nas 

solidariedades intergeracionais. Nos entremeios da convivência se percebe 

claramente o exercício da colaboração e aproximação entre os mais jovens e os 

avós, talvez maior do que entre os jovens e seus pais. Quanto maior a proximidade e 

intimidade, durante o processo de desenvolvimento e crescimento das crianças com 

seus avós, ou outras pessoas idosas, mas visível será a percepção dos laços de 

amizade e bem querer entre ambos.  Nesse sentido, Barros (1987, p. 122-123), 

também se refere a essa dimensão ao tecer considerações sobre autoridade e afeto 

nas relações entre avós, filhos e netos na família brasileira: 

 
Estar do lado dos netos num confronto com a geração intermediária 
faz parte de uma troca entre avós e netos, estipulada em termos da 
garantia da confiança mútua e da construção da especificidade da 
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relação. É através da particularidade da cumplicidade entre as duas 
gerações que se constroem as identidades de avós e netos. É dessa 
cumplicidade que se estabelece também a possibilidade de controle 
sobre a vida dos filhos.  

 

              Ainda sobre as possibilidades de diálogo intergeracional na zona rural, 

envolvendo a população infanto-juvenil e a população idosa, observei nos três 

povoados que a presença de idosos nas calçadas, igreja e roças é bem maior que a 

de jovens e crianças. Nesse sentido, pode-se entender que uma das causas seja a 

diminuição na taxa de fecundidade entre as casais rurais, pois o Censo de 2010 

aponta redução na média de filhos entre as piauienses, que passou de 04 filhos em 

2000 para 03 filhos em 2010, ou ainda porque os muitos jovens saem logo cedo 

para estudar nas cidades vizinhas, retornando somente aos finais de semana ou 

mensalmente. Por isso, as poucas crianças que permanecem nas localidades são 

“paparicadas” por todos e estão sempre na convivência com os avós e demais 

adultos. Brincando, passeando entre as casas, correndo atrás de animais, pulando 

nas calçadas e terreiros, dançando, assistindo filmes, brincadeiras infantis, são 

atividades que compõe a rotina dos pequenos, sempre acompanhados pelo olhar 

dos adultos. Essa dinâmica cotidiana indica que as trocas entre a população infanto-

juvenil e a população idosa ou envelhescente, proporciona rico aprendizado para 

ambos, uma vez que ao comungar do prazer dos afetos vão compondo em suas 

trajetórias e desenvolvimento, essenciais para o bem-estar psicossocial de quem 

envelhece e de que está em crescimento.  Nesse sentido, Benjamim (1986, p. 195), 

ao se referir ao diálogo entre avós e netos, o nomeia como a arte de narrar, dizendo 

ser algo cativante e que nas sociedades de consumo é desvalorizada, cabendo a 

poucas pessoas o privilégio de escutar histórias. Sigo com Benjamin: 

 
O senso prático é uma das características de muitos narradores 
natos. A narrativa tem sempre, às vezes de forma latente, uma 
dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir em um ensinamento 
moral, uma sugestão prática, um provérbio ou uma norma de vida [...] 
Sabia-se muito bem o que era experiência: as pessoas mais velhas 
sempre a passavam aos mais jovens. De forma concisa, com a 
autoridade da idade, em provérbios; ou de forma prolixa com sua 
loquacidade, em histórias; ou ainda através de narrativas de países 
estrangeiros, junto à lareira, diante de filhos e netos. 

 

              Na zona rural, embora os sinais de TV cheguem com certa qualidade a 

partir da instalação de antenas parabólicas (presente na maioria das casas), ainda é 
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costume sentar-se nas calçadas ou alpendres das casas, nas primeiras horas da 

noite, para uma boa conversa, contar causos, piadas e brincar com as crianças. 

Aqueles que gostam de assistir o noticiário ou novelas ficam indo e vindo, como 

forma de também participar das conversas e brincadeiras. Com um sentimento de 

pertencimento ao lugar, também aproveitei para curtir meus anfitriões, como 

visitante, sorrindo, brincando e como pesquisadora, mantendo o ouvido atento às 

histórias e fatos comentados. Nos intervalos das falas, entre os instantes de silêncio, 

a oportunidade de olhar para o alto, observar as estrelas e a beleza da lua 

passeando por entre as serras e chapadas. Nesse momento, lembro-me que havia 

combinado com minha pequena Maria Luiza, de enviar muitos beijinhos para ela 

através das estrelas e antes de dormir cumpro minha promessa, mirando muitas 

estrelas que pipocam no céu de Lagoa dos Félix. 

               

              O espaço das igrejas (católica e evangélica) com seus rituais e crenças, 

também proporciona essa aproximação, uma vez que a socialização se dá no 

próprio contexto das celebrações, reuniões e festas. Nesse sentido, participei da 

festa da padroeira de Lagoa dos Félix, Nossa Senhora da Assunção e verifiquei 

como os nove dias de novena são de fato festivos para toda a comunidade e 

vizinhança, que comparecem todas as noites para animar as celebrações e os 

leilões. A mobilização é grande e a pequena igreja fica lotada com a presença dos 

moradores e visitantes. As celebrações são conduzidas e animadas por leigos e a 

presença dos padres acontece somente no primeiro e último dia, e nem por isso as 

pessoas se recusam a participar, pelo contrário, a partir da 18 horas começam a 

chegar, bem arrumados, melhores roupas, calçados e as mulheres com cabelos 

escovados ou pranchados e maquiadas. Geralmente, nos finais de semana, os 

jovens que estudam fora retornam para participar da festa e isso é motivo de alegria 

para as famílias, que preparam as refeições de acordo com a preferência dos filhos. 

 

              A escola, com sua estrutura e práticas pedagógicas, também propicia à 

comunidade, meios de revitalização constantes, pois além de ser um espaço de 

educação formal, abriga outras atividades realizadas pelos moradores. As 

professoras com quem tive oportunidade de dialogar durante visitas e sessão de 

fotos, dizem que a escola representa uma comunidade de aprendizagem, uma vez 

que reúne todas as pessoas do povoado em suas atividades e planejamentos. Os 
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professores residem no povoado ou são pessoas que ali nasceram, crianças e 

jovens residem nas proximidades e seus familiares, sempre que convocados 

colaboram para o bom funcionamento das atividades. A escola (Lagoa dos Félix), 

através de projetos desenvolvidos pelas crianças e professoras, realiza entrevistas 

com moradores mais velhos, versando sobre temáticas relacionadas ao meio 

ambiente, violência, cultura popular, religiosidade, cultura, política e sobre as origens 

do povoado. Sobre a história de fundação da escola, encontrei em meu diário de 

campo, anotações repassadas por Morena: 

 
Todos os anos os alunos da escola me procuram para eu contar 
sobre a origem da Escola Municipal Félix Pereira de Carvalho, essa 
atividade de ouvir os adultos e os mais velhos é muito importante, 
porque ajuda os jovens a reconhecer o trabalho dos antepassados, 
que não tiveram chances de aprender por ser muito difícil frequentar 
uma escola, por ser distante e muitas vezes os pais não tinham 
condições de pagar a um professor para dar aulas em casa, como 
fazia as famílias mais abastados. Tudo começou com a doação do 
terreno em 1960, por Pedro Félix de Carvalho, dando início à 
construção que só terminou em 1970, ao ser inaugurado em 03 de 
junho deste ano. Tendo o professor João Antonio dos Santos seu 
primeiro funcionário, que também fazia parte da direção. E 
Teresinha, primeira zeladora. O professor João Antonio era uma 
pessoa querida por todos da comunidade, pois era um educador 
dedicado, responsável e demonstrava amar sua profissão e logo fez 
amizades com todos os moradores do povoado, inclusive passou a 
residir numa pequena casa, construída para ele e que hoje funciona 
como uma extensão da escola (cantina, sala de aula e no futuro 
pretendemos construir a biblioteca). Ele permaneceu como professor 
até 1984, quando adoeceu e faleceu, deixando um grande vazio na 
comunidade, mas ao mesmo tempo seu exemplo de dedicação e sua 
marca registrada nas pessoas que estudaram com ele, pois todos 
que passaram por suas aulas sabem ler e escrever muito bem. 
Quem teve possibilidades de continuar os estudos, hoje é formado. 
Só temos a agradecer aos fundadores da escola e ao professor João 
Antonio, pois antes, o ensino em nossa comunidade funcionava nas 
casas, e os alunos tinham que levar suas cadeiras, pois naquela 
época não existia carteiras, nem livros, tudo era muito difícil. 
(Morena, professora, 50 anos – Lagoa dos Félix) 

 

              As histórias de construção da igreja católica, do posto de saúde, dos poços, 

cisternas e demais reservatórios de água, etc. são também semelhantes à da 

escola, contam com um diferencial: o envolvimento dos moradores, desde a doação 

dos terrenos, construção em mutirão e manutenção compartilhada. Mesmo sendo 

construções ligadas ao governo municipal (Prefeitura de Picos), são patrimônios da 

comunidade, uma vez que resultou de ações coletivas, observando-se as principais 
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necessidades, prioridades e potencialidades. Os povoados de Lagoa dos Félix e 

Chapada dos Mocambos são ricos em experiências comunitárias, sendo os pilares 

das artes de convivência entre seus moradores.  

 

              Compreendo que as artes de convivência que pautam o cotidiano dos 

idosos no Semiárido são indissociáveis dos valores, crenças e atitudes 

compartilhadas nos momentos fortes de interação social, que podem se consolidar 

no âmbito familiar e comunitário. Não se pode esquecer que nas comunidades rurais 

a dinamicidade da vida social (atividades de cultura e lazer) é totalmente 

dependente dos sujeitos, uma vez que a presença do Estado é incipiente, 

principalmente nas pequenas localidades ou povoados, como estes que estou 

descrevendo ao longo da pesquisa. Nessa perspectiva, a expressividade cultural se 

manifesta em meio a uma tradição que envolve a todos, como uma força vital que dá 

sentido, inspira e revitaliza as relações sociais em diversos momentos. 

 

              Nesse processo de escuta das manifestações culturais próprias ou que 

predominam nessas localidades, fui ao poucos mapeando uma série de 

modalidades de ações que ainda permanecem como expressões de arte, 

religiosidade e festa. São, na verdade, representações de valores e sentimentos, 

onde o sertanejo, através da dança, do cordel, das cantigas de roda, das canções 

religiosas e festas de padroeiros, se deixam transbordar de alegria e simplicidade. A 

beleza estampada nas danças, canções e versos se revela na capacidade que eles 

possuem de entrelaçar o cotidiano do trabalho à arte de celebrar e brincar. São 

como rituais de celebração da vida, misturando seus ciclos e ritmos mediante 

histórias, fábulas, músicas, crenças, poesias e sabores. São conteúdos imaginários, 

reais, frutos de uma inventividade intensiva que encarna o prazer de viver e, por que 

não, de uma arte de educar singular, que me faz lembrar o que Guattari e Rolnik 

(1986) denominam de processo de singularização: 

 
É recusar todos os modos de encodificação preestabelecidos, todos 
esses modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para 
construir, de certa forma, modos de sensibilidade, modo de relação 
com o outro, modos de produção, modos de criatividade que 
produzam subjetividade singular. Uma singularização existencial que 
coincida com um desejo, com um gosto de viver, com uma vontade 
de construir o mundo no qual nos encontramos, com a instauração 
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de dispositivos pra mudar os tipos de sociedade, os tipos de valores 
que não são os nossos (p. 17) 

 

              Nesse processo, fica evidente o papel desempenhado pela geração idosa, 

que mantém vivo um vasto repertório dessas tradições e muitos permanecem como 

protagonistas e difusores das mesmas entre crianças e jovens. E apesar dos 

investimentos de uma indústria cultural marcada pelo consumismo mercadológico e 

seus modelos hegemônicos de entretenimento coletivo, essas tradições, muitas 

vezes consideradas “cafonas”, atrasadas, continuam revigorando e encantando as 

noites festivas dos sertões. Superando a ausência de incentivos para sua difusão e 

reprodução essas manifestações populares resistem e surpreendem pela 

capacidade de atualizar ritmos e conteúdos, sem se deixar dissolver ou uniformizar. 

 

              Compreendo que os idosos são os principais interlocutores e 

patrocinadores destas manifestações culturais no contexto das comunidades rurais. 

Se elas permanecem e se revitalizam ao longo dos anos e se são capazes de 

sensibilizar e engajar outras gerações, é porque são de fato, seus “artesões” e 

“guardiões” preferenciais, além de conscienciosos do que fazem, ainda mantém um 

corolário ético e estético que bem traduzem a alma do sertanejo. Refiro-me àquilo 

que dá sentido e evasão ao “ser desse modo”, desse jeito e não de outro. 

 

              Observei algumas manifestações culturais que compõem as redes de 

sociabilidades e lazer dos trabalhadores rurais. Tive a oportunidade de participar e 

observar as crianças brincando com suas cantigas de rodas; festas religiosas, como 

os festejos das padroeiras de Picos e de Lagoa dos Félix; pequenas bandas de forró 

pé de serra, animando as comunidades; produção artesanal (de rendas, roupas, 

cestos e cerâmicas), cantadores de improviso e cordelistas, etc. Destaco nesse 

estudo, uma dança organizada e apresentada em uma das noites do festejo de 

Nossa Senhora da Assunção, padroeira do Povoado Lagoa dos Félix, a leseira.  

Esse evento foi registrado através de fotografias e filmagens. Inclusive contratei um 

profissional para filmar a dança, destacando as protagonistas da leseira. Assim, no 

dia 22/08/2012, após a celebração da novena e o leilão da padroeira, as mulheres 

idosas de Lagoa dos Félix dançaram e esbanjaram alegria ao reunir os moradores 

do povoado, e convidados residentes na vizinhança. Vilani Carvalho coordenou a 

apresentação, juntamente com Maria da Paixão, a tocadora de pandeiro do grupo, 
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que também funciona como coreógrafa, pois sincroniza ritmo, gesto e passos ao 

longo da dança. Elas reuniram em torno de 15 mulheres, sendo a maioria idosa e 

que já sabiam dançar, pois haviam se apresentado em outras oportunidades em 

escolas e até faculdades, em Picos. Esta apresentação reuniu os moradores do 

povoado e visitantes que participavam do festejo religioso de Nossa Senhora da 

Assunção. 

               Observei que as crianças e os jovens estavam ansiosos para ver suas 

mães e avós dançando a leseira, por ser uma dança antiga e pouco divulgada entre 

a geração mais jovem. De fato, não observei nenhuma jovem nas rodas, durante os 

ensaios e depois na festa. Mas, tive a oportunidade de conversar com alguns 

adolescentes que pediram aos pais para faltarem às aulas (pois estudam à noite), 

com o propósito de participar da roda da leseira. De fato, à noite estavam todos no 

local preparado para a apresentação, alguns ainda estavam fardados, pois a escola 

liberou os poucos que compareceram às aulas. O local escolhido foi um bar 

residencial, que possui um quintal extenso, murado e com piso de cimento rústico, 

por ser próximo à igreja católica, onde todos estariam participando do festejo. As 

famílias trouxeram suas cadeiras e reservaram para os mais velhos que estavam 

presentes. Os trajes eram de festa, roupas alinhadas, sapatos ou sandálias, cabelos 

bem penteados, é claro que as mulheres se destacaram na “arrumação”, fazendo 

escova e prancha nos cabelos, maquiagem com tons da moda, estavam todos 

perfumados e acima de tudo, animados. 

 

            Acompanhei todo o processo de mobilização das mulheres para organizar a 

roda da leseira e até de homens querendo dançar, mas nessa comunidade, a leseira 

é uma dança das mulheres. Não há uma interdição rigorosa à participação dos 

homens na roda, pois já houve ocasiões que eles dançaram, contudo as mulheres 

deixaram evidente que esta é uma manifestação historicamente feminina naquela 

região. Elas me disseram que, antigamente, os homens participavam em uma roda 

externa à das mulheres, uma vez que a leseira é uma dança onde as mulheres 

buscam conquistar, paquerar e até prender a atenção de algum rapaz, para futuro 

namoro ou se forem casadas, enviar mensagens românticas ou engraçadas para o 

esposo.  
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Assim, as mulheres além de dançarem, também recitam versos que podem 

ser improvisados, copiados e decorados. Contudo, quem vai para a roda, tem que 

recitar pelos menos dois versos. Durante a dança foi possível compreender um dos 

sentidos do nome leseira, pois a cadência dos passos e o ritmo do pandeiro são 

marcados lentamente, e ainda existem as paradas para recitação dos versos. Como 

cada pessoa da roda participa com mais de um verso, chega um momento em que 

se tem uma sensação de repetição, o que na verdade acontece em termos de 

coreografia e compasso.  

 

Algumas mulheres, quando perguntei o que era leseira e por que a dança 

tinha essa denominação, me disseram que se refere a algo lento, devagar, assim 

como a rotina de vida no campo, onde as coisas demoram a mudar. Eis a música e 

alguns versos que são recitados e cantados na roda da leseira: 

Pimenta do reino é preta 
Mais faz um pirão gostoso 

Meu benzinho também é preto 
Mais é um preto gostoso. 

 
Não me caso com viúvo 
Nem que linha dê um nó 
Que viúvo tem um dizer 
Que a finada era melhor. 

 
Se eu fosse uma rosa 
Eu te dava uma flor 

Mais como eu sou uma jovem 
Eu te dou o meu amor. 

 
Menino dos olhos pretos 
Dê-me água pra beber 

Não é sede e nem é nada, 
É só vontade de te ver. 

 
Lá em cima daquela serra, 
Tem um pé de mussambê, 

No dia que não te vejo, 
Nem água posso beber. 

 
Lá atrás de minha casa, 
Tem um pé de pião roxo, 

Quem tomar meu namorado. 
Ele vai servir de tira gosto. 

 
Plantei um pé de lírio, 
Na cacimba de beber. 

Com sentidos nos meninos. 
Deixei meu lírio morrer. 

 

Dizem que beijo é pecado. 
Pecado muito horroroso. 
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Mais para que Deus deixou, 
Este pecado tão gostoso. 

 
Refrão: Agora eu vou dançar tum tum é tum tum pra lá, tum tum pra cá.(bis) 

  

Verifica-se que os versos possuem um conteúdo de enamoramento claro e 

às vezes explicito. Dependendo do número de participantes na roda, são recitados 

muitos versos e no intervalo, canta-se o refrão duas vezes. No caso da 

apresentação das idosas que eram número de 15 pessoas, tivemos uma média de 

30 versos recitados e às vezes improvisados.  

 

É interessante observar as interferências dos que estão assistindo, seja com 

longos sorrisos, seja complementando versos, ou endereçando os versos para 

alguém da plateia, em sinal de provocação a algum rapaz. As senhoras também 

acrescentaram que, dependendo da ocasião, os versos podem mudar e seguir 

temáticas específicas, como faz D. Paixão, que é agente de saúde do povoado. Ela 

contou que durante as campanhas de vacinação ou de prevenção a doenças, como 

a dengue, AIDS, ela faz a montagem de apresentações e inventa versos com temas 

ligados à saúde. Em outras ocasiões, se fabricam versos para brincar com temas 

sérios que envolvem a política, o sindicato, o trabalho, etc. Essa modalidade de 

adaptação do texto e da dança a diferentes programações culturais está expressa 

em a Invenção do cotidiano, nesses termos: 

 

Essa mutação torna o texto habitável, à maneira de um 
apartamento alugado. Ela transforma a propriedade do outro 
em lugar tomado de empréstimo, por alguns instantes, por um 
passante. Os locatários efetuam uma mudança semelhante no 
apartamento que mobíliam com seus gestos e recordações; os 
locutores, na língua em que fazem deslizar as mensagens de 
sua língua materna, pelo sotaque, por “rodeios” (ou giros) 
próprios, etc., à sua própria história; os pedestres, nas ruas por 
onde fazem caminhar as florestas de seus desejos e 
interesses. Da mesma forma, os usuários dos códigos sociais 
os transformam em metáforas e eclipses de suas caçadas.  [,,,] 
A leitura introduz portanto uma “arte” que não é passividade. 
(Michel de Certeau, 1994, p.49-50). 
 
 

             Assim, através da dança da leseira e demais manifestações culturais, os 

agricultores idosos de forma engenhosa e com astúcia vão produzindo um estilo 

singular de traduzir para outras gerações suas histórias, vínculos e raízes, 
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necessárias ao sentimento de pertencimento ao lugar e às suas tradições. Tudo é 

vivido com alegria e vivacidade, onde prevalece o espírito de cooperação e amizade. 

E como “bendiz” nosso poeta Guimarães Rosa (1994), “o sertão é isto, o senhor 

sabe: tudo incerto, tudo certo”. 
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CAPITULO CINCO 

 

CONFABULANDO ARTES DE VIVER E MORRER 

 

Quando a morte é a paisagem 

 

A hora do encontro é também despedida, é a vida desse 
meu lugar. É a vida! 

 
Milton Nascimento &  

Fernando Brant 

 

              Ao iniciar o presente capítulo considero imprescindível revelar meus 

encontros com a morte, ou seja, falar simplesmente qual o lugar da morte na minha 

própria trajetória. Lembro que na minha infância e juventude pensar a morte não foi 

algo estranho, trágico ou caótico. Na verdade, ainda criança e residindo com meus 

avôs na cidade Floriano (onde permaneci até os 13 anos) manifestava vontade de 

acompanhá-los aos velórios de amigos ou vizinhos e sempre que eles permitiam, 

gostava de frequentar os funerais de pessoas conhecidas e quando possível 

acompanhava o corpo até o cemitério. 

  

              Logo que a notícia do falecimento de alguém se espalhava pela vizinhança, 

as mulheres iam comprar velas, os homens iam cuidar do caixão e as crianças iam 

atrás de flores, passando nas casas que tinham jardins, pedindo ou “roubando” 

flores. Retornavam felizes, com as mãos cheias de flores coloridas e perfumadas, 

que eram entregues à suas mães. Além das flores e velas, minha mãe levava um 

pouco de açúcar, café e folhas de cidreira ou capim santo para preparar os chás, 

que eram dados principalmente aos familiares do falecido. Só para citar alguns fatos 

que me lembro, de quando falecia alguém na vizinhança. Antes de sair, minha mãe 

sempre me recomendava: “não olhe o rosto do morto, senão vai ficar com medo e 

dar trabalho para dormir”! Contudo, era a primeira coisa que eu fazia, queria sempre 

estar perto, colada ao caixão, às vezes, até pedia alguém para me suspender e 

assim poder ver melhor o morto. Gostava de colocar flores, acender velas e rezar.    

Quando era alguém muito próximo de nossa família, ou mesmo parente, insistia para 

acompanhar o enterro, indo até o cemitério. Quando chegava ao cemitério eu logo 
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me afastava do grupo para dar uma olhada ao redor e percorrer os túmulos, tinha 

uns que eram grandes, majestosos e parecia um pequeno palácio. Como aprendi a 

ler muito cedo, olhava não somente as fotografias, mas também os nomes dos 

mortos, e às vezes lendo as frases e recados que as pessoas deixavam nos 

túmulos. Às vezes encontrava placas com um resumo da história de vida daqueles 

que exerceram alguma função política ou religiosa na cidade. Assim, aproveitava 

bem, o pouco tempo que meus avôs soltavam a minha mão, para fazer o meu 

próprio itinerário na cidade dos mortos. “Cidade” sempre povoada de motivos para 

eu estar lá.   

 

              Outro fato que ressurge frequentemente em minhas lembranças, e que está 

intimamente relacionado ao cemitério, era a passagem obrigatória de todos aqueles 

que o visitava diante da estátua da morte, erguida no cemitério de Floriano. (não sei 

se ainda existe). Era uma imagem linda, uma mulher alta e de cabelos longos com 

rosto angelical, vestido longo e branco. Tinha em suas mãos uma foice e um 

machado e expressava estar a caminho. Essa imagem se contrapõe à 

representação da morte difundida na idade média, sendo representada por uma 

velha desfigurada, figurada em forma de esqueleto e com uma foice na mão. No livro 

de Ariès (2003), História da morte no ocidente, encontra-se várias imagens da morte 

com essa estética. Também na mitologia romana, Saturno é configurado por um 

esqueleto com uma foice, que lembra a imagem de Cronos, mitologia grega – que 

significa fim e recomeço de um novo ciclo de vida. 

 

              No cemitério, em Floriano, a imagem da morte ficava embaixo de uma 

grande árvore, um “pé de oiti”. Este possuía abundantes galhos que se 

esparramavam entre os túmulos e jardins. Sempre tão frondosa geralmente cheia de 

folhas verde frutos, os oitis verdes ou amarelos estavam lá também. A tradição dos 

que passavam pelo cemitério era acender velas, rezar e jogar muitas folhas ao redor 

da estátua, mas precisamente aos seus pés. As pessoas diziam que a quantidade 

de folhas, indicava os anos que poderia viver e assim, muita gente exagerava. Os 

zeladores do local, constantemente reclamavam, mas não tinha jeito, todos que 

arriscavam jogar folhas, o fazia em abundância, sinalizando uma espécie de contrato 

com a Senhora morte, minha mãe dizia que era a Santa Bárbara e acrescentava: 
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“quando nosso dia chegar, ela nos encontra em qualquer lugar, não adianta se 

esconder ou se disfarçar, pois ela vai nos reconhecer de qualquer jeito”. 

 

              Acredito que a aproximação com estas histórias e seus personagens 

ajudou-me a compor de forma peculiar uma experiência diferenciada com a morte, 

ainda na infância. E mesmo, não sendo comum se falar sobre morte, as crianças 

podiam participar dos rituais fúnebres e ao entrar nessa roda de emoções, podiam 

também, mesmo sem compreender, vivenciar e compartilhar os sentidos de perder 

alguém. Compartilho com Norbert Elias (2001, p. 16), ao dizer: 

 
As experiências e fantasias da primeira infância também 
desempenham papel considerável na maneira como as pessoas 
enfrentam o conhecimento de sua morte próxima. Algumas podem 
olhar para sua morte com serenidade, outras com um medo intenso e 

constante.  
 
 
             Aos poucos e desde muito cedo fui adentrando curiosamente e por que não 

“espiritualmente” nesse universo interditado socialmente aos mais jovens. Minha 

família de origem católica e seguidora tradicional desse legado através do meu avô, 

que herdou de sua mãe (de origem indígena, adotada ainda pequena por um padre), 

não se descuidava de repassar os principais ensinamentos, rituais e crenças para 

seus filhos e netos. Como fui a única a permanecer na casa dos meus avôs, pois 

seus filhos casaram ou foram trabalhar em outras cidades, me tornei o principal alvo 

dos ensinamentos. Assim, cumpri rigorosamente todos os rituais de iniciação comum 

aos católicos (batismo, catecismo, 1ª eucaristia, crisma, etc.). Tanto que aos dezoito 

anos tomei a decisão de seguir a vida religiosa, e o fiz durante sete anos. No 

ambiente religioso, entrelaçada por crenças e muitos rituais regulares, somos 

conduzidos a interiorizar sobre esferas, que se apresentam ausentes da rotina do 

trabalho e do consumo nos moldes impostos pelas sociedades contemporâneas, 

(oração, meditação, consagração, devoção). 

 

              É claro, que estas vivências não me deixaram imune à dor, à saudade e às 

lágrimas na despedida das pessoas que amo. Apenas me permitiram pensar com 

maior tranquilidade na transitoriedade da existência humana. Novamente, recorro a 

Norbert Elias (2001, p. 30) para demonstrar como a dinâmica da vida não isolava ou 
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distanciava os humanos da morte. Assim, referências à morte, à sepultura e a todos 

os detalhes do que acontece aos seres humanos nessa situação não eram sujeitas a 

uma censura social estrita, A visão de corpos em decomposição era lugar-comum. 

“Todos inclusive as crianças, sabiam como eram esses corpos; e porque todos 

sabiam, podiam falar com relativa liberdade, na sociedade e na poesia”. 

 

              Quanto mais leio sobre a morte e escuto os relatos das pessoas sobre suas 

experiências e sentimentos a esse respeito, mas reconheço como as vivências da 

juventude, enlaçam minhas atitudes diante da morte, agora não somente numa 

dimensão espiritual, mas como pesquisadora. Permanece em mim, o desejo de 

criança curiosa, conhecer pela aproximação, sentir e ouvir por se fazer presente e 

decifrar sem receios que a morte compõe nossas paisagens diárias, ou seja, ao 

retratar a morte há de se reportar à vida. Nesta mesma direção Edgar Morin, 

declara: 

 

a morte é, à primeira vista, uma espécie de vida, que se prolonga, de 
modo ou de outro, a vida individual. Ela é de acordo com essa 
perspectiva, não uma “ideia”, e sim uma “imagem”, como diria 

Bachelard, uma metáfora da vida, um mito. (1997, p. 26).  
 

              Essa percepção de morte está muito presente em sociedades tradicionais, 

uma vez que homem e natureza se complementam, coexistem numa sobrevivência 

cósmica e harmônica. Assim, não se fala de rupturas entre corpo e alma, mas de um 

ciclo permanente de renascimento, onde predomina a recriação das espécies, quase 

sempre muito bem representada através de uma simbologia rica em cores imagens, 

sons e ritmos. 

 

              Outra fase de minha trajetória, que me colocou em certa medida, em 

sintonia com a morte foi enquanto aluna do Curso de Ciências Sociais, (1993) ao 

cursar um tópico especial de sociologia, que entre as discussões analisava os 

discursos da AIDS no Brasil/Piauí. Acompanhando um professor que estava 

organizando material para construir sua Tese, passei a frequentar o Hospital de 

Doenças Tropicais de Teresina – assim como, as casas de atendimento a pacientes 

soros positivos que vinham de outros municípios ou estados e que não tinham 

parentes próximos acompanhando. Também existiam aqueles pacientes que eram 
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abandonados pelos familiares e estavam sós. No inicio era apenas uma experiência 

acadêmica, e ao final da disciplina, elaborei um artigo sobre os discursos e realidade 

da AIDS no Piauí.  

 

              Depois o professor foi cursar doutorado em São Paulo e eu continuei ainda 

alguns anos realizando as visitas e comprometida com o Lar da Esperança, que 

acompanhava os pacientes nos hospitais e também organizava os funerais daqueles 

que haviam sido abandonados. Participei de alguns enterros, onde praticamente 

estava presente eu e a senhora que coordenava o lar da esperança. Foram mais ou 

menos 04 (quatro) anos de aproximação com a realidade da AIDS, que nos anos 90, 

se apresentava no cenário público entre o medo e preconceito. Toda a sociedade se 

sentia ameaçada, com uma possível epidemia, um risco global, na época, 

direcionado principalmente à população homoafetiva e seus parceiros. Em minhas 

anotações da época, relacionei aproximadamente 80 pessoas. Ainda consigo 

lembrar os nomes e até as feições de alguns: Francisco, João, Alessandra, João 

Batista, Luiz, etc., eu os visitava sempre aos domingos à tarde, e quando era 

possível ou necessário, às terças-feiras. Todos faleceram antes do coquetel ser 

aplicado no tratamento das infecções. Toda semana, recebia a notícia e ou chamado 

de D. Graça para enterrar alguém, era triste, pois mesmo aqueles que tinham 

famílias em Teresina, raramente compareciam ao hospital ou cemitério. 

               

              Apenas um doente, que a família residia em Altos (município próximo à 

Teresina), era visitado com frequência pela irmã, que trazia lanches e roupas limpas. 

Pouco tempo depois ele faleceu, e foi o único que família levou o corpo e realizou o 

velório em casa. Lembro que eu e o professor fomos até a cidade e à casa do 

Jovem. Acompanhamos o sepultamento e depois a visita de sétimo dia. Acredito ser 

este, o último enterro, que eu acompanhei, onde o morto foi conduzido por parentes 

e amigos pelas ruas da pequena cidade, até o cemitério. Os vizinhos e parentes 

conduziam o caixão pelas mãos, enquanto mulheres e crianças rezavem. Todos 

levavam flores e velas. 

 

              Quando leio o texto de Herbert Daniel que morreu em 1992, após três anos 

com AIDS, percebo como a aproximação com a morte, seja por motivos de doenças 
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prolongadas ou por razões associadas ao trabalho (profissionais da saúde) ou no 

ambiente familiar, com os cuidadores, nos faz sentir concretamente, como viver e 

morrer são experiências que mantêm certa reciprocidade, uma realidade que em si 

carrega suas ambiguidades, pois, descortina nossos desejos e sentidos.  Veja como 

Herbert Daniel exprime muito bem quando diz: “A morte não é uma verdade. A morte 

é nada. A verdade que rebenta, nesta curiosa descoberta da nossa mortalidade. 

Descoberta fútil e óbvia (mas o óbvio é obscuro neste mundo de alienações), a 

verdade que eclode é a significância da vida.” Antes da morte (texto reproduzido no 

Almanaque Zero, NEPAIDS, 1997). 

 

           A experiência do morrer para pacientes terminais deflagra turbilhões de 

sentimentos na pessoa doente, familiares e amigos. O medo, a raiva e a angústia 

são comuns nesses casos. Todos nós sabemos que um dia iremos morrer, contudo 

a descoberta que se está gravemente doente e que se têm poucos dias de vida é 

algo traumático em nossa sociedade, uma vez que todos conspiram (cultura, ciência 

e religiões) para que as pessoas não pensem em sua morte. Poucas pessoas 

preveem seus últimos momentos de vida, a atitude mais comum, para muitos é a  

simples aquisição e manutenção de Jazigos familiares, que só conhecem no ato de 

sepultamente de um familiar, que a partir daí receberá visitas dos amigos e de 

parentes próximos. 

 

           Michel de Certeau, também se manifesta em relação à morte, como algo 

inominável e em seu texto comenta sobre como se dá o processo de morrer em 

hospitais, para ele, o afastamento de toda equipe médica e dos enfermeiros, “coloca 

o vivo na posição de morto”. E acrescenta: 

 

Os moribundos são proscritos (outcasts) porque são os desviantes 
da instituição por e para a conservação da vida. Um “luto 
antecipado”, fenômeno de rejeição institucional, os coloca de 
antemão na “câmara da morte”; envolve-os de silêncio ou, pior ainda, 
de mentiras que protegem os vivos contra a voz que poderia quebrar 
essa clausura para gritar: Estou morrendo! (Certeau, 1994, p.293). 

 

           Contudo, a tendência atual é de revisão desta postura, uma vez que os 

próprios profissionais da saúde começam a sinalizar no sentido de não retardar a 

morte de pessoas que se encontrem em estados vegetativos ou pacientes terminais. 
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Hoje, os médicos já aconselham a família a manter seus pacientes terminais em 

casa, para que tenham afeto e cuidados daqueles que ama. Isso coloca em cheque 

a obstinação pela manutenção da vida. E talvez, signifique o retorno, do que se 

chamava antigamente de “boa morte”, onde o doente morria em seu leito e com toda 

sua família ao redor. Ariès que desenvolveu pesquisas nesta área, assim descreve: 

 

Era importante que parentes amigos e vizinhos estivessem 
presentes. Levavam-se as crianças – não há representação de um 
quarto de moribundo até o século XVIII sem alguma criança. [...] Em 
um mundo sujeito à mudança, a atitude diante da morte aparece 
como uma massa de inércia e continuidade. A antiga atitude segundo 
a qual a morte é ao mesmo tempo familiar e próxima, por um lado, e 
atenuada e indiferente, por outro, opõe-se acentuadamente à nossa, 
segundo a qual a morte amedrontava a ponto de não mais ousarmos 
dizer seu nome. Por isso chamei aqui a morte familiar de morte 
domada. Não quero dizer com isso que anteriormente a morte teria 
sido selvagem, e que tenha deixado de sê-lo. Pelo contrário quero 
dizer que hoje ela se tornou selvagem. (ARIÈS, 2003, p. 34-36). 

 

           O autor em seu texto sobre a história da morte no ocidente apresenta uma 

série de ensaios enfocando as atitudes do homem diante da morte. Como resultado 

de uma pesquisa histórica, ele traça o comportamento dos vivos diante da morte, 

desde a última fase da idade média até o século XX e constata: 

 

                               A atitude diante da morte foi mudada. Os progressos da medicina 
não param de prolongá-la. Dentro de certos limites pode-se, aliás, 
abreviá-la ou estendê-la, isso depende da vontade do médico, do 
equipamento do hospital, da riqueza da família ou do Estado. (...) a 
morte recuou e deixou a casa pelo hospital; está ausente do mundo 
familiar de cada dia. E apesar do aparato científico que reveste, 
perturba mais o hospital, lugar da razão e técnica, que o quarto da 
casa, lugar dos hábitos da vida cotidiana. (ARIÈS, 2003 p. 292 e 
293). 

 

            Nas sociedades modernas admite-se tecnicamente a possibilidade da morte, 

porém age-se como se ela fosse uma realidade controlável pelas máquinas, como 

tudo, na era industrial. Sem dúvida, o interdito da morte acarretou efeitos de toda 

ordem na vida das pessoas. O medo, a depressão, o isolamento e a insegurança 

ainda ressoam não somente do ponto de vista individual, mas também na 

coletividade. Para muitos a simples ideia da morte desacelera o ritmo da vida. Com 

a possibilidade de desfrutar de uma ciência que avança sempre mais no 

reconhecimento das doenças e nas possibilidades de cura, o homem 
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contemporâneo ainda considera que a temática da morte é algo a ser tratado por 

especialistas das ciências médicas, e muito raramente por espiritualistas em seus 

sermões e rituais. Elias (2001) com sua sabedoria revela:  

 

Na verdade não é a morte, mas o conhecimento da morte que cria 
problemas para os seres humanos. A morte é um problema dos 
vivos. Os mortos não têm problemas. Entre as muitas criaturas que 
morrem na terra, a morte constitui um problema só para os seres 
humanos. (Elias, 2001, p. 10). 

 

           Diante dessas transformações o homem foi lançado numa situação de 

desamparo e mal-estar. O distanciamento de referências coletivas, como a religião, 

a família, as amizades, entre outras esferas, sinaliza para o surgimento e a 

valorização do individualismo. Nesse sentido, investe-se cada vez mais na 

experiência da subjetividade privatizada, onde fenômenos como doença, velhice e 

morte só dizem respeito aos envolvidos em suas tramas pessoais. Novamente, 

encontro no ponto de vista de Norbert Elias a seguinte percepção:  

 

A atitude em relação à morte e a imagem da morte em nossas 
sociedades não podem ser completamente entendidas sem 
referência a essa segurança relativa e à previsibilidade da vida 
individual – e à expectativa de vida correspondentemente maior. A 
vida é mais longa, a morte é adiada. O espetáculo da morte não é 
mais corriqueiro. Ficou mais fácil esquecer a morte no curso normal 
da vida. Diz-se às vezes que a morte é “recalcada”. (Elias, 2001, p. 
15). 

 

            Os estudos de Norbert Elias (2001) e Philipe Ariès (2003) apresentam visões 

diferenciadas da morte no ocidente, sendo que Ariès se dedica retratar a morte na 

antiguidade, e Elias, a pensar a morte no contexto das sociedades industriais. 

Cosntato, que os dois textos, ao tratar da temática da morte, são complementares 

em suas explicações e exposições dos costumes e fatos relacionados ao morrer. 

Ariès escreveu na década de 70 e Elias nos anos 80, assim não se distanciam em 

termos de contexto histórico-social, e mesmo que partindo de modalidades 

diferentes de analisar o fenômeno, na verdade, não apontam novos dados sobre a 

questão. Os dois refletem sobre a morte a partir da configuração de metáforas, 

enquanto Elias enfoca imagens da morte selvagem, Ariès descreve a morte domada. 

Portanto, as duas metáforas são concebíveis em contextos civilizatórios distintos. 
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           Reportando-se ás dimensões filosóficas da morte, Leloup (2004: 13-17) 

observa em seus estudos que a vida e a morte não estão separadas, pois quando os 

antropólogos e etnólogos estudam as culturas, desde os primórdios da humanidade, 

destaca em suas etnografias certo número de rituais funerários. Para o autor, esse 

ritual em torno da morte simboliza o nascimento da humanidade, é nesse momento 

que o homem reflete sobre o sentido da vida. Existem três concepções sobre a 

morte: na primeira a morte é considerada o momento mais elevado da vida, à hora 

da libertação, uma segunda abordagem revela a morte como carma, tendo como 

consequência os atos passados, já para a terceira, a morte é o fim e nada existe 

além, a vida se dá no plano terreno, assim é preciso fazer tudo para que ela se 

prolongue. Nesse sentido, o comportamento das pessoas diante da morte, será 

diferenciado e estará circunscrito a essas diferentes concepções. 

 

            Outro fato, a se apreciar e que resultou da percepção empreendida por 

Maranhão (1998, p. 19) é quanto à vivência do luto na atualidade. Este passou a ser 

algo exclusivamente privado. A sociedade exige do enlutado o autocontrole de suas 

emoções. Além de ter banalizado os rituais após os funerários de alguém, para o 

autor, esse sistema ao negar a experiência da morte e do morrer, realiza a 

coisificação do homem.  

 

            Por outro lado, Edgar Morin (1997, p. 25), diz que “a etnografia nos mostra 

que em toda a parte os mortos foram ou são objetos de práticas que correspondem, 

todas elas a crenças referentes à sua sobrevivência ou renascimento”. O autor em 

seus estudos sobre o homem e a morte, examinando cuidadosamente vários relatos, 

para construir uma antropologia da morte, verificou que praticamente nenhum povo 

“arcaico” abandona seus mortos ou os deixa sem ritos. Há uma tendência entre 

esses povos de reconhecimento da morte corporalmente e coletivamente. De fato, 

existe uma consciência da realidade da morte, por isso, celebram com a presença 

do morto. Nas sociedades tradicionais o sentido da morte não é sempre o mesmo. 

Nas comunidades tribais, por exemplo, a morte não se apresenta como problema, 

pois está integrada nas práticas coletivas de culto aos ancestrais. 
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           Morin, ainda destaca a dimensão bioantropológica da morte, especialmente, 

ao analisar os rituais dos vivos, perante seus mortos, no contexto das sociedades 

ditas tradicionais. O sepultamento do morto seria um dos distintivos dos homens, em 

relação a outros seres vivos, indicando assim os traços culturais de uma 

coletividade.  Rodrigues (2006, p.19) também se manifesta a esse respeito, ao dizer 

que a consciência da morte é uma marca da humanidade, mesmo sabendo-se da 

dificuldade de precisar quando o homem começou a inscrever sua marca sobre um 

cadáver. Refere-se ao homem de Neanderthal como aquele que além de enterrar 

seus mortos, mas cavam suas sepulturas e nelas enterram seus mortos adultos, 

sentados e com tornozelos e punhos atados, como se estivessem na posição fetal. 

Para Rodrigues (2006), os homens produziram e continuam produzindo uma 

diversidade de representações em torno da morte dos outros e da sua. É claro, que 

as imagens, os ritos e os símbolos relacionados às atitudes dos homens diante da 

morte em todas as épocas são vivenciados de acordo com os valores, as crenças e 

as regras vigentes em diferentes sociedades. Este autor também apresenta algumas 

considerações sobre o sentido da velhice em sociedades que cultua a juventude e 

que, simbolicamente deseja preservá-la, e mesmo que demograficamente se 

multiplique os velhos, eles serão relativamente fracos consumidores a espera do fim, 

assim, 

A presença do velho é indispensável em uma sociedade que cultua a 
‘morte natural’. A morte do velho, mesmo que contra ela se lute com 
todo esforço, é a única ‘normal’, a única morte ‘lógica’ porque situada 
precisamente no fim da vida – única morte aceitável. A partir dessa 
localização da morte no fim da vida, o não-velho pode viver tranquilo, 
sem pensar na morte e mesmo viver na esperança de que com o 
passar dos anos a técnica gerontológica venha a ampliar a vida, 
esticar seus limites, aboli-los até. Essa ideia de morte natural não é 
aceitação da morte como fazendo parte da ordem natural das coisas. 
Pelo contrário, é transformação dela em algo remoto, em coisa 
removível, abolível, esquecível. É o outro lado de uma vida 
concebida como valor, como mercadoria, como propriedade que se 
deve preservar e trocar pelo melhor preço. [...] O afastamento e a 
discriminação dos velhos é criação de um território onde se espera 
que a morte opere. (RODRIGUES, 2006 p. 193) 

       

             A realidade social também se encarrega de mostrar ao idoso, principalmente 

aos mais pobres, o sentimento de proximidade da morte, uma vez que as 

desigualdades sociais enfrentadas ao longo da vida também são estendidas as 

condições objetivas do morrer. Pois um idoso pobre, apenas pensionista, ou 
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beneficiário da previdência social, no caso do Brasil, ao ser diagnosticado como 

portador de qualquer doença grave, é aconselhado a permanecer em casa, uma vez 

que não dispõe de recursos para bancar os tratamentos necessários à sua 

sobrevivência ou prolongamento de seus anos.   Aqueles que não se conformam 

com esse dispositivo do sistema de saúde, muitas vezes vendem tudo que possuem 

para cuidar da saúde, ou como muitos relataram, fazem empréstimo no sistema 

bancário, e ficam endividados. Nesse sentido, Loureiro (2000, p.76) fala que as 

atitudes de horror, aceitação ou descaso em relação à morte decorrem não somente 

da individualidade de cada homem, mas também da consideração que cada 

sociedade tenha da morte, pois a mentalidade altera-se dependendo da situação 

ideológica, filosófica e econômica dos sujeitos. 

                

           Verificou-se nesse breve percurso entre as diferentes concepções da morte 

que há uma interação, ou melhor, uma intertextualidade entre as abordagens aqui 

registradas. Constata-se que o imaginário da morte passa por metamorfoses ao 

longo da história, onde emerge um rico universo simbólico, aberto a instigantes 

formas de produção de conhecimento. Acredito que ao abordar as representações 

sociais sobre envelhecer e morrer entre idosos do Semiárido piauiense, além de 

recuperar uma perspectiva relacional de sociedade e natureza, também evidencia 

um caráter de originalidade, ao viabilizar a produção de outras referências teóricas a 

respeito do conjunto simbólico que atravessa a experiência do homem do sertão, 

como um ser que também envelhece e morre. Esse recorte espacial e situacional 

designa de forma significativa, novas contribuições para o debate acadêmico-

científico do envelhecimento humano e um desenho de suas práticas e vivências em 

relação ao morrer.  

          Na velhice a ideia de morte foi profundamente encravada e o envelhecimento 

não agrega apenas as imagens de degeneração, decadência e improdutividade, 

mas também do fim. A fobia da morte parece se concretizar historicamente no 

cotidiano dos idosos apresentando diferentes configurações e composições, quase 

sempre relacionadas às crenças e valores que compõem o repertório sociocultural a 

que pertençam. Com efeito, a ideia que predomina entre as pessoas idosas 

entrevistadas é que precisam se preparar para enfrentar um tempo de doenças, até 

que a morte bata à sua porta. Muitos dizem: “A velhice nos prepara para a grande 
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despedida”.   Esse “tempo de doenças” é quase sempre um certificado de que o fim 

da vida se aproxima. É necessário esclarecer que os idosos não associam velhice e 

doença de forma explícita, contudo ao contar suas experiências de adoecer, sempre 

se referem como algo ligado à idade. E fazem questão de dizer que quando jovens 

tinham muita saúde, disposição e energia para trabalhar na terra, e que agora, tudo 

é muito cansativo, permanecem na lida diária porque gostam e precisam, mas 

sabem que seu esforço já não rende como antes e os outros também não valorizam 

o que eles fazem, pois os filhos e netos referem-se ao trabalho deles como um 

simples passatempo, que efetivamente contribui muito pouco para melhorar as 

condições de vida da família, o que muitas vezes alimenta sentimentos de frustração 

e fracasso. 

              Nesse sentido, as representações que transitam sobre a morte, decorrem 

da experiência de vida de cada pessoa, suas dores, frustrações, alegrias, enfim,  

sentimentos e emoções. O significado da morte assume outras dimensões que 

simplesmente a falência do corpo físico, pois muitos revelam em suas falas e gestos 

que se morre também em vida, quando já não se sente mais útil e ou se torna 

dependente dos outros.  Assim, afetos e desafetos tomam corpo e o conceito de 

morte, tal qual o de velhice, e, emerge recheado de simbolismos e por 

manifestações que transbordam dos discursos e das práticas socioculturais. E, 

nesse sentido, observo o grau de visibilidade que a velhice e os velhos possuem no 

meio rural na atualidade, caracterizando como os processos globais de 

rejuvenescimento e ressignificação da velhice ressoam também entre os agricultores 

e suas famílias, uma vez que para estes não basta estar vivos, sendo necessário, 

habitar com todas as suas potencialidades os lugares onde vivem, embora, muitas 

de suas histórias e memórias só floresçam em meio a saudades:   

 

Mas a há horas que marcam fundo, / Feitas, em cada um de nós / De 
eternidades de segundos / Cuja saudade extingue a voz / E a vida 
vai tecendo laços / Quase impossíveis de romper / Tudo o que 
amamos são pedaços vivos de nosso próprio ser” (Bandeira, apud 
Albuquerque Júnior, 2009 p. 78). 

 

           Através desse fragmento poético de Manuel Bandeira, em sua poesia a cinza 

das horas, percebe-se que nos labirintos da memória, adormecem inquietas histórias 

à espera de reviver. 

 



174 

 

 

 

Tecendo histórias no Semiárido: experiências sobre o morrer 

 

Quando eu morrer, minhas memórias vão se 
perder. Mas não quero que se percam. Tenho de 
dá-las para alguém que tome conta delas.  Aí me 
vem uma aflição por escrever.  Quando escrevo, 
estou lutando contra a morte. A morte das coisas 

que o meu amor ajuntou e que vão se perder 
quando eu morrer. 

 
Rubens Alves, 2006 

 

           Comecei a esboçar uma história da morte, presente no cotidiano dos 

camponeses sertanejos, após longa conversa, onde destacaram fatos e 

acontecimentos de suas vidas, inclusive sobre o enfrentamento da morte de pais, 

filhos e parentes.  Ao falar sobre a morte de pessoas próximas e queridas, os idosos 

expressaram com palavras e gestos suas impressões e sentimentos sobre a morte. 

Fica evidente a clareza que cada um tem sobre a finitude da vida, eles dizem ser 

cientes da própria morte, e o grande receio não está localizado na morte 

propriamente, mas como tudo vai acontecer, que tipo de morte, se ‘natural’ ou 

violenta, se vão ficar doentes por muito tempo e nesse caso, dependendo do 

cuidado e atenção dos outros. Estes são alguns fatores mencionados nas 

entrevistas e que provocam mudanças no tom e ritmo das falas, deixando alguns em 

silêncio por um bom tempo.  Outros revelam ter medo por não saber como será 

depois, para onde irão após a morte, e revelam que sentirão saudades dos filhos, 

netos e amigos, demonstram preocupação quanto ao futuro da família em termos 

financeiros e de sociabilidade. 

 

            Essa breve etnografia da morte foi realizada preferencialmente nos povoados 

de Lagoa dos Félix e Chapada dos Mocambos, localidades rurais que compõe o 

Território do Vale do Rio Guaribas, e ficam próximos ao município de Picos. A 

concentração nesses povoados para entrevistas e observações sobre a morte, deve-

se a existência de marcadores simbólicos da presença da morte nas casas e roças 

dos sertanejos ali residentes. Refiro-me aos túmulos construídos nos quintais, aos 

cemitérios (Lagoa dos Félix tem 03 para noventa 94 famílias) e às fotografias de 

enterros e velórios preservadas nos álbuns de família ou expostas em quadros, 

ornamentando as paredes, junto com as imagens de santos e de outros parentes 
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vivos. Através destas imagens e das narrativas dos idosos busco compor uma 

compreensão do sentimento de pertencimento social e do lugar social da morte, 

através das experiências de morte vivenciadas nestas localidades. São 

configurações acerca da morte experimentadas no âmbito familiar ou entre a 

vizinhança. 

 

            Entre os relatos que foram concedidos, tenho o de um idoso narrando 

algumas de suas experiências, ligadas à morte de parentes ou pessoas ligadas á 

comunidade. Assim, inicio transcrevendo, os fragmentos de um texto escrito por um 

senhor de 76 anos, que reside em Picos e me entregou em uma de minhas visitas à 

sua casa. Foi o primeiro casal que entrevistei em julho de 2010. Foi-me apresentado 

por uma colega professora picoense que conhecendo minha proposta de pesquisa, 

sugeriu algumas pessoas que seriam interessantes para meu trabalho, já que 

passaram maior parte de suas vidas trabalhando na roça e embora residentes na 

cidade, não cortaram os vínculos com a roça, mantendo suas propriedades, trabalho 

e plantações. 

 

            Lembro que ao chegar a sua residência pela primeira vez e ao explicar sobre 

o projeto de pesquisa, ele demonstrou logo muito interesse, levantando várias 

questões, sugerindo outras a partir de sua própria experiência, pois estava se 

recuperando de uma cirurgia cardíaca. Conversamos de 15h até às 18 horas e em 

seguida fui convidada a participar de uma novena na Igreja Católica, localizada 

frente à sua casa. Ao final, marcamos outro encontro para o mês de agosto/2010. 

Quando liguei confirmando a visita, ele foi logo comunicando que havia escrito um 

texto para mim, relembrando os velórios e enterros no povoado dele, Gameleira. De 

fato, logo que sentei, ele me entregou e disse que eu poderia utilizar nos meus 

estudos. O relato dele é uma composição onde tempo e memória emerge para 

desvelar alguns sentidos sobre a morte. Eis, fragmentos de um texto de quatro 

folhas: 

Segundo as pessoas mais velhas, cujos nascimentos remontam os 

primeiros anos de 1900, quando o nosso povoado ainda não tinha 

nem energia elétrica e suas noites eram iluminadas por lampiões a 

querosene e o chão de nossas casas era de terra batida. Nesse 

tempo, histórias e causos eram contados ao pé do antigo fogão de 
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lenha ou de fogueiras acessas, aproximando os moradores das 

casas de taipas, feitas de barro e coberta com palhas. Contavam que 

por ocasião do falecimento de alguma pessoa das redondezas, 

depois de passarem a noite velando o defunto dentro de casa, na 

sala, ou em outro cômodo mais amplo, o defunto em cima de uma 

mesa ou tábuas suspensas, rodeado de velas e flores do campo. O 

caixão muitas vezes era fabricado ali perto, com madeira simples e 

cores escuras para pessoas adultas e claras para jovens e crianças, 

na verdade, os caixões para anjinhos eram sempre brancos. 

Dependendo das condições do morto, vestia-se sua melhor 

indumentária, a tradicional roupa de festas ou da missa. Para os 

mais pobres procuravam costurar uma mortalha, que imitasse a 

roupa de um santo. Orações e hinos religiosos apaziguavam as 

horas noturnas até que raiasse o dia. Para passar à noite as vizinhas 

faziam café, bolos, pães e outros alimentos necessários para 

alimentar aqueles que se dispõe a passar às 24 horas de velório. 

Para o transporte do morto até o cemitério, quando não se conseguia 

carro ou carroça, o morto era conduzido em cortejo e os homens se 

revezavam para levar o caixão ou a rede. Um pano preto era 

colocado na porta da casa, anunciando que ali morreu alguém. Um 

pesar profundo era vivenciado por todos da casa e da comunidade, 

especialmente, quando se tratava de uma pessoa muito querida por 

todos. (Pedro, 76 anos – Manuscritos - agosto de 2010).  

 

            Compreende-se, então, por meio do texto do Senhor Pedro que em breves 

linhas rememora várias situações que envolviam os rituais fúnebres em seu 

povoado. Em sua fala, percebe-se a importância destes rituais fúnebres na vida 

desses idosos e de como a morte se faz presente em seu cotidiano. Ele descreve 

não apenas suas lembranças sobre o morrer, mas como vimos, também aciona 

histórias, que eram contadas por gerações anteriores à sua, talvez avós e bisavós. 

Assim, o agir perante a morte está inserindo numa série de ritos cultivados 

culturalmente seja no campo ou na cidade. São formas de celebrar, homenagear o 

morto e sua família. Também representam o jeito de os vivos, se colocarem frente a 

frente com sua condição de impermanência. São momentos em que através da dor 

pela separação de alguém querido, se pense coletivamente na dimensão finita da 
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existência corporal do ser humano. Mas também, parece ser uma forma de religar o 

mundo dos mortos ao dos vivos. 

 

           Uma idosa, ao final de uma oficina temática, onde conversamos sobre velhice 

e morte, me pediu para contar sua história, queria que eu gravasse principalmente a 

parte que ela iria contar sobre a morte da mãe. Mesmo sendo, dias tristes, foram 

importantes para minha vida, foi um acontecimento bonito, cheio de fé e coragem, 

justifica a senhora, que deseja expor os fatos. E ainda recomendou uma cópia da 

gravação, queria uma ‘fita’ para ela guardar de lembrança para os filhos e netos. 

Fomos para um lugar reservado e ela começa a contar: 

 

Eu só peço a Deus que ele me dê uma boa passagem deste mundo 
para o outro, assim como ele concedeu à minha mãe. Em minha 
família as pessoas morrem falando, foi assim com minha mãe, eu 
estava grávida e ela ia sempre ficar comigo, quando de repente ela 
me olhou e me pediu para eu chamar todos os filhos dela, que ela 
estava perto de partir. Ao ouvir, fiquei pulando e chorando e pedindo 
para ela não falar isso não, pois ela ainda ia ficar muito tempo com a 
gente. E mesmo assim, ela insistia em se despedir, pedindo para a 
gente viver unidos, não brigar e dar lembranças para todos que ficar 
e que ela não viu e se alguém tiver raiva de mim, peça que me 
perdoe, porque eu já perdoei todo mundo, de todo coração, da parte 
de Deus e da virgem Maria. Mãe pediu a nós para fazer sua 
mortalha, mas não tivemos coragem e ela nos perdoou Então ela 
pediu um pano azul e mesmo sem forças foi envolvendo seu corpo e 
levando para a cabeça e dizendo para mim e minha irmã, minhas 
filhas até o juízo final e continuou deitada. Depois de um tempo me 
pediu para eu escrever uma carta para meu irmão que morava em 
Belém do Pará e pediu para ele pagar uma promessa que ela tinha 
feito para ele. E falava que confiava em mim, pois eu rezava muito e 
por isso, queria morrer em meus braços e que eu colocasse a vela 
em suas mãos na hora final. Minha filha eu sei que desta eu não 
escapo, então eu quero ficar na tua casa. Ela já estava doente há 
oito dias e eu tinha que ir a cidade e perguntei se ela não queria ir 
comigo, assim eu podia levar ela ao médico. Ela estava melhor e 
disse que não e eu deixei ela deitada em uma esteira na sala, para 
que os meninos pudessem olhar e viajei. Quando retornei à tardinha 
fui correndo procurar por mãe e não a encontrava, então entrei pela 
cozinha e ouvi um gemido, então vi que ela estava em meu quarto, 
na cama, e logo perguntei o que ela estava sentido. Estou me 
acabando, essa dor vai me matar, minha filha, chama tuas irmãs, 
chama todo mundo. Recolhi-me um pouco e implorei a Deus para 
minha mãe não morrer. Queria Levá-la para o hospital na cidade, 
mas ela não queria. Minha filha fique calma, eu não quero nada, não 
quero comer comida nenhuma, só se tiver tomates, eu quero dois, 
assim, peguei os tomates, lavei e ela comeu. Meu marido foi chamar 
um médico, e no caminho o carro que ele ia, quebrou duas vezes, 
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para mim era um aviso. E eu pensava que mãe não teria mais vida, 
então avisei para meus irmãos. Quando entrei no quarto, vi que mãe 
estava virada para a parede, então eu a desvirei e só ouvi a 
respiração fraca, ai disse para minha irmã, nossa mãe está pra 
morrer. Ficamos à noite acordados e o médico não chegou, e ela 
gemendo de dor, fiz um chá e ela tomou, e me disse que era o 
último. Quando acordou foi logo dizendo que de hoje não passa. Mãe 
a senhora quer um caldo de carne? Eu faço; não quero filha e disse 
obrigado senhor meu Deus, pois tenho essa filha para cuidar de mim. 
Obrigada minha filha, que Deus lhe dê muitos anos de vida para você 
cuidar de seus filhos. Então pedi ao meu marido para não sair, nem 
mesmo para a roça, pois minha mãe estava morrendo. E então ela 
chamou o meu marido – Compadre, compadre, me ajude, eu quero ir 
lá fora. Ela se levantou e foi se despedir do mundo, ainda hoje 
lembro o que ela disse. Minha filha, quem vai me levar é Deus, meu 
caminho está aberto, eu só quero uma boa passagem, vem, me dê à 
benção e até o dia do juízo. Depois retornou, chamou meu marido e 
pediu perdão por tudo que ela tenha feito, pediu para ele cuidar de 
mim e de seus netos. E aos poucos foi se estirando na cama, pediu 
para eu acender a vela e colocar em suas mãos, e suspirou. Ela ficou 
serena, estava sorrindo. Arrumamos o seu corpo como ela tinha 
pedido, e a enterramos perto de nosso pai. Quero morrer assim, não 
tenho medo da morte, mas de uma má passagem. (Luzia – 67 anos, 
Chapada dos Mocambos). 

 
 

           Nesse relato pode-se visualizar a aproximação entre velhice, família e morte. 

Através do dialogo entre mãe e filha, colocadas diante de pressentimentos de uma 

morte próxima, sentida não somente no corpo que padece, mas consentida, 

permitida através dos gestos e falas trocadas entre as personagens. Uma aceitação 

resignada por parte da idosa, que literalmente abre a porta para se despedir do 

universo e realizar uma passagem tranquila. Juntas, elas vão cedendo às pulsões de 

morte que invade o corpo e a mente da idosa que padece de dores. Não há o medo 

da morte, pelo contrário, o medo que ali se instala é o de ficar sofrendo, de não ter 

uma boa passagem. A filha, apesar da dor, tristeza, e das lágrimas vai os poucos 

sendo convencida, a ponto de ceder ao inevitável, e tornar-se suporte para que de 

fato, o movimento da vida, cesse no corpo de sua mãe, tal qual ela desejava. Dessa 

forma, através desse ritual descrito por Dona Luzia, percebe-se que a morte real 

habita a casa, percorre seus cômodos e aparentemente, já não incomoda seus 

habitantes. 

           D. Luzia, também relatou que depois desta experiência com a mãe, ela 

enfrentou a morte de uma filha, provocada após acidente entre carro e moto. E 

mesmo, que a morte da filha tenha sido em condições totalmente diferente, pois foi 
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algo violento e inesperado e que não foi possível acompanhar, como ela fez com a 

mãe, pois ao chegar ao hospital, sua filha já estava morta, ela contou que saiu 

correndo pelos corredores do hospital e pelas ruas, e que por minutos não 

conseguia enxergar nada, estava totalmente cega, até que seu marido conseguiu lhe 

segurar, e foi nesse momento que senti espiritualmente a presença de minha mãe, 

então lhe pedi para receber minha filha, assim como, supliquei a Deus forças para 

suportar imensa dor, que ela define como impiedosa e inesquecível. Todos os dias, 

lembro-me de minha filha, ao acordar e ao dormir, é como se ela estivesse do meu 

lado. (anotações do caderno de campo – maio de 2011). 

 

           Quando perguntei a Dona Luzia o que significava para ela ter uma ‘boa 

passagem’ no momento da morte, ela destacou o seguinte: “uma boa passagem, 

significa uma ‘boa morte’, uma ‘boa hora’, sem sofrimentos prolongados, a 

serenidade do doente e de sua família, a presença das pessoas que o doente gosta 

- poder pedir perdão e perdoar, e ter pessoas conhecidas ao seu lado, rezando, 

velando para que Deus a receba na morada eterna”. (caderno de campo – maio de 

2011). Emerge nos discursos da idosa e de sua filha a metáfora da porta que se 

abre, reunindo uma séria de movimentos - entrada, acolhida, despedida, saída – 

todos sinalizando as imagens da travessia, da passagem para o ‘outro mundo’. Por 

outro lado, diante dos fatos narrados é bom lembrar que Baudrillard (1996, p. 11) 

sugere: “a morte nunca deve ser entendida como experiência real de um sujeito ou 

de um corpo, mas como uma forma – eventualmente a de uma relação social”.  Na 

sequência, Laura narra como alguém morto há muitos anos, ainda se faz presente 

em sua memória e gestos. Casou novamente após ficar anos viúva, e mesmo assim, 

o esposo falecido compartilha de seu cotidiano: 

 

A gente aceita a morte porque é dada por Deus, e nossa fé ajuda a 
compreender que este é o caminho de todos nós. Só posso dizer que 
é algo muito triste, doloroso, para mim é difícil acompanhar um 
velório, ir ao cemitério e retornar deixando lá, quem queremos bem, 
mesmo que fique com quem já está lá. E se é uma pessoa da nossa 
casa, ainda é pior. Eu fiquei viúva aos 29 anos, com 05 filhos para 
criar e fiquei sozinha durante 16 anos – O sofrimento foi grande, eu 
fazia empreita de roças para colher algodão, trabalhava muito e só 
recebia ao final. Foram anos, até que encontrei esse meu segundo 
marido, uma pessoa muito boa, me ajudou a cuidar dos meus filhos e 
dos filhos dele também. Hoje estamos velhos e você pensa que eu 
esqueci meu primeiro marido? De jeito nenhum! Quando eu pego o 
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primeiro prato para por comida, é dele que eu lembro, até hoje, 
quando vou por o prato do meu segundo esposo é assim, [...] e eu 
faço de conta que ele (primeiro esposo) foi trabalhar e qualquer hora 
vai voltar, a gente se acostuma, mas não esquece. (Laura, 70 anos – 
Simões). 
 

            Observa-se que as atitudes dos seres humanos com relação à morte, e de 

forma particular, dos idosos agricultores, participantes desta pesquisa, embora, a 

morte se apresente para eles, como um acontecimento imperativo, inevitável, uma 

vez que se manifesta em todas as fases de suas vidas, uma constante nas falas dos 

idosos, é a capacidade que estes têm de manter-se em contato com o morto, não se 

trata somente de ir ao cemitério, rezar e acender velas; refiro-me especialmente 

àqueles idosos, que ao narrarem sobre seus parentes falecidos, além de 

demonstrarem um sentimento de proximidade com o morto, mostravam-me objetos 

que pertenciam ao morto e que ainda estavam ali intocáveis, ou melhor, ao alcance 

dos olhos e das mãos, como uma forma de não romper os liames do indivíduo com a 

família ou a comunidade. Assim, foram muitos os relatos em que os idosos, 

principalmente as mulheres, traziam até mim, os objetos que pertenceram a pessoas 

que já morreram: roupas, anéis, rádio, pentes, terços, bíblia, imagens de santo, e 

fotografias.  Uma senhora, no povoado Lagoa dos Félix – D. Rosa - conversou 

longamente comigo, me conduziu em todos os cômodos de sua casa, e me levou 

especialmente no quarto onde faleceu a sua sogra. O quarto é amplo, arejado, tem 

uma cama de casal, armadores para redes e um santuário ao lado, (imagens de 

Padre Cícero, Nossa Senhora, santa cruz, velas e rosário). Ela informa que zela 

tudo, como se a sogra estivesse ali, pois eram como se fossem mãe e filha, por isso 

cuidou dela com carinho, até a morte. Diz sentir saudades e que costuma ficar no 

quarto, rezando e lembrando-se das conversas e recomendações da velha sogra, 

que na verdade, foi sua grande amiga.  

 

           Depois me levou até o quintal de sua casa, onde mantém uma casinha de 

taipa, sem rebeco, piso de chão batido e cobertura com telhas, dentro encontramos 

muitos objetos que pertenceram à sogra, objetos domésticos e de trabalho, (pilão, 

bacias, tachos, material de fiação, cabaças, fogão e forno a lenha, etc.) e pessoais 

(como pentes, espelhos, óculos, dedal.). Diz manter a casinha, pois foi ali que sua 

sogra criou os filhos, inclusive seu esposo. O casal tem somente um filho, que reside 

em Picos, embora venha vê-los com frequência. Os dois moram sozinhos, mas ao 
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redor, os vizinhos são quase todos parentes. Contou-me que os netos que 

residentes em São Paulo, quiseram levar o santuário da avó, mas ela disse que dali 

ele só sai depois de sua morte, pois tinha prometido à sogra e que não o vende por 

nenhum dinheiro do mundo. D. Rosa é casada com Guimarães, que tem 71 anos, 

um senhor que já plantou muito algodão para vender, agora ele planta somente, 

milho, feijão e mandioca, para o consumo da família – “eu às vezes ajudo a semear 

e limpar a roça, pois ele gosta muito de trabalhar” - diz a esposa. O Senhor Daniel 

está começando a ficar esquecido, esquece até o nome dos sobrinhos, e sente 

dores de cabeça, mas, ele já está em tratamento, se consultou em Picos e em 

Teresina e toma medicamentos todos os dias. Os dois são aposentados e o filho 

trabalha na cidade, ela diz – “até hoje não tenho nada a reclamar do meu 

casamento, sou muito feliz. Tenho muito amor a esse lugar, à minha casa e a tudo 

que aqui vivi, eu acho que não resisto a uma mudança, gosto de cuidar das coisas 

da antiguidade, como os objetos que eram da sogra”. (Rosa, 64 anos – Lagoa dos 

Félix - anotações do caderno de campo – 06/06/2012). 

 
            Com essa família dialoguei longamente, sobre vários aspectos de sua vida, e 

ainda tive a oportunidade de obervar de forma mais descontraída durante o almoço, 

para o qual fui convidada. E Dona Rosa uma vez nos acompanhou em nossas idas 

aos cemitérios. Sendo assim, foram muitos os momentos que tivemos para dialogar 

sobre tudo que diz respeito à velhice e a morte. Em um de nossos encontros o 

Senhor Daniel me falou que há seis anos resolveu construir seu túmulo em suas 

terras e que para isso conversou com a esposa e o filho. Os dois apoiaram e 

começaram a construção de um túmulo para a família, com duas gavetas, que ainda 

não terminou, mas que pretendem concluir.  – “Resolvi fazer isso para ficar no que é 

meu, sinto muito não ter feito antes para poder ter enterrado meus pais, que foram 

sepultados no cemitério mais antigo do povoado o São João Batista, e que é de 

difícil aceso e distante daqui. Estamos ficando mais velhos e a visita a eles fica cada 

vez mais difícil”. O pai de minha esposa foi enterrado perto da roça dele e eu achei 

muito bom, porque se vivemos a vida inteira em lugar é por gostamos, então é bom 

que nosso corpo esteja ali para sempre. Ouvindo o esposo falar D. Rosa me contou 

que seu pai faleceu com mais de 90 anos, e que trabalhou até adoecer, era lúcido e 

muito querido pelos filhos. E, poucos dias antes de morrer, chamou um dos filhos 

para ajudá-lo a ir até a roça dele e quando chegou lá, pegou uma varinha e marcou 
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o lugar que ele queria que fosse sua morada eterna, olha que boniteza! Expressou 

Rosa que estava emocionada ao lembrar. (caderno de campo – 06/06/2012 – Lagoa 

dos Félix) 

 

           Ainda sobre a construção de túmulos em suas terras, obervo em minhas 

anotações que outra família também se propôs a construir, não apenas o próprio 

túmulo, mas um cemitério. Assim, o Senhor Amado de 85 anos, me convidou para 

conhecer o cemitério Santo Antonio, que foi inaugurado em 2004, com as bênçãos 

de um padre, eles informaram que já tem um anjinho (recém-nascido) e uma pessoa 

sepultada (um homem que foi encontrado morto entre as paredes da barragem que 

foi construída no povoado). O senhor Amado é um dos habitantes mais velhos do 

povoado, tem 84 anos e ainda trabalha diariamente em sua roça-quintal, além de 

manter uma pequena mercearia, a única do povoado Lagoa dos Félix, fora os bares.  

Sr. Amado anda apoiado em uma bengala, mas diz fazer o percurso até o cemitério 

pelo menos duas vezes por semana, para molhar as plantas e limpar o túmulo da 

família que já está pronto, todo revestido em pedra de granito, se eu não me 

engano, possui duas gavetas. No dia em que o acompanhei até o cemitério, também 

estava conosco sua filha e o esposo que residem em Picos. Ele fez todo o percurso 

conversando comigo, falando que gostaria muito que o novo prefeito de Picos, 

fizesse o calçamento de acesso ao cemitério, para facilitar as visitas e os enterros. 

  

           O senhor Amado construiu o cemitério e seu túmulo com recursos próprios, 

diz que investiu cerca de R$ 10.000 reais, instalou energia e encanou água e o 

mantém pessoalmente com seu trabalho ou pagando alguém para capinar, quando 

necessário. Demonstrou estar feliz com a construção, assim como sua família, 

esposa e filhos, que tive a oportunidade de perguntar sobre o fato durante entrevista 

e visita ao cemitério.  Eles disseram ser uma boa ideia, pois quando morrerem não 

terão confusões em relação ao lugar do enterro. Geralmente fica aquele atrito entre 

os filhos, cada um querendo determinado lugar, e já tendo o túmulo, construído pela 

própria pessoa, no lugar de sua preferência é melhor, expressa a filha. Outro fato, 

que o senhor Amado declarou para justificar a construção do cemitério, é que não 

desejava ser enterrado numa cova comum, tinha medo de jogarem pedras sobre ele, 

costume que sempre considerou estranho, jogar pedras e areia sobre o morto. E ele 
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repete que não deseja isso para si e sua família.  Em nossas conversas, a esposa 

de Amado revelou acreditar que ao preparar a própria morte, (construir túmulo e 

adquirir urna funerária) faz é prolongar os anos de vida, daí que ela gostou muito da 

ideia do marido, e espera poder viver ainda muitos anos na companhia de seus 

filhos e cuidando de sua casa. 

 

         Nessa perspectiva a presença da morte parece minimizada em suas 

dimensões trágicas, uma vez que os sujeitos encontram uma forma de ritualização 

do drama, pois ao construir seus túmulos, escolher o local, demarcar a terra e ainda 

fazer a manutenção durante anos de vida, é como se a “personagem morte”, de 

alguma forma fosse se acoplando aos modos de vida das pessoas e até de suas 

expectativas. Acredito que essas atitudes diante da morte são traços definidores de 

como os idosos agricultores dos povoados em estudo, podem intervir concretamente 

e racionalmente sobre seus afetos e emoções, diante de um acontecimento que 

para eles é inquestionável. Com efeito, a morte aparece como uma figura irredutível 

não somente nos discursos, mas também nos ritos fúnebres que celebram, nas 

imagens de familiares mortos fixadas nas paredes da sala, nos álbuns de família, 

nas cruzes fixas ao longo das estradas, nos túmulos floridos nas roças e cemitérios. 

É nesse território, nessa arquitetura que evidencio as diferentes modalidades de 

produção de subjetividades que se inscrevem nas tênues relações entre 

envelhecimento e morte no contexto do Semiárido piauiense. Assim, pode-se pensar 

na condição humana diante da vida e da morte, como dimensões existenciais que se 

alternam em uma corda bamba estendida entre o passado e o futuro, uma vez que 

ao se deparar com a efemeridade da vida presente tudo está em devir, como sugere 

Deleuze: 

Na medida em que se furta ao presente, o devir não suporta a 
separação nem a distinção do antes e do depois, do passado e do 
futuro. Pertence à essência do devir avançar, puxar nos dois sentidos 
ao mesmo tempo [...] só o presente existe no tempo e reúne, absorve 
o passado e o futuro, mas só o passado e o futuro insistem no tempo 
e dividem ao infinito cada presente. (Deleuze, 1998, p. 3 e 6). 

 

           E a morte, mesmo sendo um tabu em diferentes culturas, é um devir 

universal, uma vez que habita mesmo que implicitamente no espaço-tempo das 

coletividades. Claro, cada coletividade materializa e convive com essa ideia de 
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imprevisibilidade da vida, conforme a dinâmica cultural e relacional do agrupamento 

cultural a que pertença. Por exemplo, entre a coletividade de idosos do Semiárido, 

(povoados em estudo) o devir morte, desenvolve-se em interface com as tramas da 

vida cotidiana, ainda que a longevidade, seja uma realidade entre eles, tendo em 

vista, o aumento de idosos no estrato populacional rural vem crescendo a dada 

década. Mesmo com a perspectiva de viver mais e em melhores condições, os 

idosos, não perde de vista a possibilidade de morrer, uma vez que para eles a morte 

não é considerada algo acidental, como por exemplo, seria para a população jovem. 

Bom lembrar, que no contexto civilizatório atual, o estilo de vida da juventude, põe 

em risco permanente a vida deste segmento. Assim, morre diariamente, em nossas 

cidades, mais jovens do que idosos, seja por acidentes de trânsito ou homicídios. 

Daí, que a presença da morte é uma constante na vida das pessoas em todas as 

suas fases. Nesse sentido, Nunes (2005) comenta: 

O nascimento, a sexualidade e a morte são o drama em três actos 
comum à humanidade e é difícil negar toda a construção cultural que 
gira à sua volta, numa imensa variedade ontológica e deontológica 
enquadrada pela universalidade desses fenômenos tão essenciais 
que, sem eles, simplesmente não há vida, nem cientistas e poetas 
para contar. Depois, não sei de mais límpido argumento que o desta 
similitude para questionar a irracionalidade da injusta ordem que 
impõe a desigualdade de condições econômicas e sociais em que se 
nasce, vive e morre. (Nunes, 2005 p. 104). 

 

             Ainda se pode observar a partir das narrativas e vivências dos idosos rurais 

em relação à morte dos outros, principalmente de seus filhos é que há um 

sentimento de resignação muito forte. Contudo, muitos demonstram grande 

sofrimento e uma tristeza profunda ao falar sobre a morte de um filho, chegam 

mesmo a dizer que se fosse possível, teriam morrido em seu lugar. Geralmente, as 

mulheres declaram com maior frequência essa vontade de morrer no lugar de um 

filho, porém, os homens, também dizem que não tem dor maior, que perder um filho, 

seja por doença, acidente ou assassinato. Para eles o normal seria que os filhos 

enterrassem seus pais e dizem que para os antigos, quando uma família perdia um 

filho ainda na juventude, era sinal de castigo divino, alguma coisa não estava bem 

naquela família. Um senhor que perdera seu filho em acidente de trânsito há pouco 

tempo assim se manifesta: 

A morte é sem piedade, é triste, é cruel, não depende de ninguém, 
nem de dinheiro. Deus que é Deus morreu! Quanto mais nós, pobres 
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mortais! Ela não deixa ninguém fazer o que tem vontade, de jeito 
nenhum, chegou sua hora de morrer, morre mesmo, algo tem de 
acontecer para justificar. Mas não tá certo não, presta não, ninguém 
quer ver um filho morrer, ninguém quer enterrar um pedaço de si, é 
como arrancar seu coração, nunca mais a vida será do mesmo jeito, 
para um pai ou uma mãe é como ser enterrado junto com filho, é sem 
carinho, sem piedade – essa morte é triste – (mudança no tom de 
voz – choro) (Vicente – 70 anos - Simões) 

           O sofrimento em decorrência da morte de um filho provoca sentimentos e 

reações conflitantes, uma vez que há certa clareza em relação à onisciência da 

morte, perante a existência humana, contudo, os sentimentos de revolta, desespero 

e saudade são uma constante em quem perdeu um filho, principalmente se este era 

criança ou jovem. Além da saudade, há também o sentimento de culpa e 

desamparo, afinal, não é só um filho que parte, é um pai e uma mãe que ficará na 

solidão, um sentimento de perda, que não tem fim. Assim, para eles não existe 

posição de conforto ou abertura para acatar esse tipo de morte como “natural”. 

Escutei de idosas que perderam seus filhos ainda recém-nascidos e o manifesto é 

quase sempre na mesma direção. Nada, nem mesmo outro filho, ocupou o lugar 

daquele que morreu, assim, não há vazio a ser preenchido, mas, alguém a ser 

recordado, lembrado, “imortalizado”. 

          Neste capítulo as histórias e narrativas deixadas pelos idosos agricultores 

sobre suas atitudes e sentimentos em relação à morte não se distanciam dos 

discursos que circulam sobre o morrer em outros centros, inclusive nas cidades, 

contudo, as práticas de aproximação, através das visitas constantes aos cemitérios, 

a construção de seus túmulos e a participação nos ritos fúnebres, são possibilidade 

de atenuar as sensações de medo, intolerância e descaso perante a morte. Por se 

tratar da passagem para um mundo subterrâneo, portanto, desconhecido, embora 

simbolicamente imaginado e representado nos discursos, crenças e rituais 

religiosos, a morte encerra projetos, sonhos, desejos. Enterra-se não apenas um 

corpo, mas uma vida interrompida, cortada pela raiz, expressão utilizada pelos 

idosos durante as entrevistas. Assim, envelhecimento, tempo e morte são 

acontecimentos concretos, pois colocam o homem frente à sua finitude e ao mesmo 

o conecta a outras dimensões da vida. 
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CAPÍTULO SEIS 

 

CARTOGRAFIAS VISUAIS DA VELHICE SERTANEJA 

 

 

Além da Terra, Sertões, Corpos e Velhices. 

 

É apenas no nível da arte que as essências 
são reveladas. Mas, uma vez manifestadas 

na obra de arte [no artesanato], elas reagem 
sobre todos os outros campos: aprendemos 

que elas já se haviam encarnado, já 
estavam em todas as espécies de signos, 

em todos os tipos de aprendizado.   
 

Deleuze, 2003 p. 36 

 

 

            

             Além da Terra, Sertões, Corpos e Velhices, compõe como mencionei na 

introdução, a primeira cartografia visual da tese, nela busco articular memória, 

imagens e cotidiano, numa tentativa de apresentar uma estética da velhice 

sertaneja, enfocando através dos detalhes localizados nas fotos, a riqueza da 

memória histórica, visível no meio social, destacando as habitações, os objetos 

pessoais, os instrumentos de trabalho, a vegetação e por outro, a representação das 

marcas da velhice, incrustadas às peles, e à rugosidade dos corpos envelhecidos. 

As imagens abrem fendas por entre as vozes, pronunciadas pelos idosos em suas 

narrativas, e flagram de forma surpreendente e incontestável, cenas da rotina dos 

trabalhadores idosos e de seus familiares em temporalidades distintas. Nesse 

sentido, Samain (2012) entende que as imagens são fenômenos que podem ser 

entendidos além do tempo da história: 

 

Se admitirmos, que toda imagem pertence à grande família dos 
fenômenos, não poderemos mais equiparar uma imagem a uma bola 
de sinuca ou a um prego que a tábua engole quando nela, o martelo 
bate. Sem chegar a ser um sujeito, a imagem é muito mais que um 
objeto: ela é pensamento. A imagem é pensante. [...] Ela é a eclosão 
de significações, num fluxo, amplo e contínuo, de pensamentos que 
sabe carregar. É por essa razão que a imagem pode-se tornar um 
clarão numa noite profunda, a aparição de uma espécie fantasmal 
esquecida, que, de repente, se desvela por um curto instante, se 
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revela e nos lembra de outros tempos e de outras memórias. O 
tempo das imagens é um pouco como o tempo dos rios e das 
nuvens. Ele rola, corre, murmura, quando não se cala. (Samain, 
2012, p. 158) 

 

             A esse respeito, é preciso visualizar, nos seus menores detalhes, as 

sutilezas presentes em cada imagem e a exemplo de um bom arqueólogo saber que 

uma imagem conduz a outras profundidades e estratificações, portanto, a outras 

imagens, como observa Samain (2012) em seus argumentos sobre a fotografia 

como memória/arquivo, desejo. Assim, tudo se liga nesse diálogo, nem sempre 

harmônico entre palavras e imagens, porém é um evento que proporciona uma 

composição que nada dispensa, na medida em que sensações inverossímeis podem 

ser ativadas pelos sentidos dos interlocutores afinados com a arte de olhar. 

 

As fotografias são tecidos, malhas de silêncios e de ruídos. Precisam 
de nós para que sejam desdobrados seus segredos. As fotografias 
são memórias, histórias escritas nelas, sobre elas, de dentro delas, 
com elas. [...] Elas são nossos pequenos refúgios, os envelopes que 
guardam nossos segredos. As pequenas peles, as películas, de 
nossa existência. As fotografias são confidências, memórias, 
arquivos. (Samain, 2012, p. 160). 

 

           Dubois (1990, p. 330) também percorre esse caminho ao expressar: “entre 

olho e memória, entre olhar e pensamento, entre visibilidade e latência, bate a foto. 

Com toda a força, bate as asas, vai e vem, escorrega incessantemente de um ao 

outro”. Portanto, tocar e ser tocado, olhar e ser olhado, só para lembrar, algumas 

das inquietações estéticas que podem nos afetar, quando estamos frente a frente 

com imagens que nos fazem pensar e rememorar, desdobrando em nós profundas 

emoções, a ponto de nos lançar nas encruzilhadas de nossas memórias individuais 

e coletivas. Não tenho dúvidas, meu encontro com o sertão de imagens, que 

compõe essa cartografia visual e a tese em geral, significou também, um retorno aos 

sertões dos meus avós. Foram eles, que ainda na minha infância, abriram-me essas 

veredas e elas não cessam de me interrogar. 
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Idoso durante entrevista – Lagoa dos Félix 
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1. Casa antiga do Povoado Lagoa dos Félix 

2. Casal de Idosos e sua neta – Lagoa dos Félix 
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Cozinha de um casal de Idosos – Lagoa dos Félix 
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1. Antena Parabólica – Lagoa dos Félix 

2. Idoso em sua Roça – Lagoa dos Félix 

3. Casa Antiga - construída com pedras – Lagoa dos Félix 
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1. Casal de Idosos – Lagoa dos Félix 

2. Reunião com Idosos – Lagoa dos Félix 
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Pote talhado em pedra – Casa de uma Idosa 

Lagoa dos Félix 
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Idoso chegando para reunião no Sindicato 

Angical dos Domingos 



196 

 

 

 

 

 

1. Instrumentos de trabalho – roças Lagoa dos Félix 

2. Casa de Taipa – Lagoa dos Félix 

3. Chocalhos – Curral Lagoa dos Félix 
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1. Lamparina 

2. Pequeno oratório em forma de garrafa 

Objetos pertencentes a uma idosa de Lagoa dos Félix 
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1. Idoso em sua calçada – Chapada dos Mocambos 
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1. Feira – mercado de Simões 

2. Meninas brincando de casinha – Chapada dos Mocambos 
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1. Casal de idosos – Angical dos Domingos 

2. Casal de Idosos – Francisco Santos 
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Forno, tachos de pedra e cabaças 

Objetos fotografados em um quintal – Lagoa dos Félix 
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1. Idosa – Lagoa dos Félix 

2. Casal de idosos – Chapada dos Mocambos 

3. Idoso durante entrevista – Lagoa dos Félix 
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1. Mulher apresentando suas peneiras de palhas 

2.  Lagoa dos Félix - Quatro gerações de Mulheres 
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Descascando a Mandioca – Farinhada 

Chapada dos Mocambos 

 



205 

 

 

 

 

Prensando e Lavando a Mandioca – Farinhada 

Chapada dos Mocambos 
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Farinhada – Chapada dos Mocambos 
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Idosa indicando as etapas da farinhada – Chapada dos Mocambos 
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1. Idoso Tocando gaita – Lagoa dos Félix 

2. Idoso observando o vídeo de sua entrevista – Lagoa dos Félix 

3. Idosas  –  Oficina em Francisco Santos 
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Roda da Leseira 

Mulheres Idosas de Lagoa dos Félix 



210 

 

 

 

 

Idosos agricultores nas Plenárias Estadual e Nacional do Movimento dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
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Representantes do Piauí na Plenária Nacional da Terceira Idade 

Movimento Sindical Rural 
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Sertões Adentro: O Semiárido Piauiense 
 
 

Mais do simples espaços territoriais, os 
povos herdaram paisagens e ecologias, 

pelas quais certamente são responsáveis. 
Para tanto, há que procurar obter indicações 

mais racionais, para preservação do 
equilíbrio fisiográfico e ecológico. E, acima 

de tudo, há que permanecer equidistante de 
um ecologismo utópico e de um 

economicismo suicida.  
 

AZIZ AB’SÁBER, 2003 

 
           Através deste ensaio fotográfico apresento uma ecologia da cultura sertaneja, 

que brota das interfaces homem, natureza e cultura nesse contexto singular do 

Semiárido piauiense. Percebo como as imagens que contornam o ambiente 

sertanejo são recorrentes também nos discursos e posturas dos agricultores idosos 

e demais residentes da região. Tenho a impressão, que as marcas do lugar estão 

incorporadas às pessoas, aos seus corpos, movimentos e sentimentos, enfim, 

práticas difíceis de traduzir e somente um poeta como Manoel de Barros, (2004) 

consegue essa aproximação de sentidos: 

 

Por viver, muitos anos dentro do mato, moda ave, o menino pegou 
um olhar de pássaro. Contraiu visão Fontana. Por forma que ele 
enxergava as coisas por igual. Como os pássaros enxergam. As 
coisas todas inominadas. Água não era ainda a palavra água. Pedra 
não era ainda a palavra pedra. E tal, as palavras eram livres de 
gramáticas e podiam ficar em qualquer posição. Por forma que o 
menino podia inaugurar. Podia dar às pedras costumes de flor. Podia 
dar ao canto formato de sol. E, se quisesse caber em uma abelha, 
era só abrir a palavra abelha e entrar dentro dela. Como se fosse 
infância da língua. (Manuel de Barros, 2004) 

 

           Sertões Adentro é uma cartografia visual que retrata através de belas 

imagens a biodiversidade do Semiárido. Com leveza, sensibilidade e inventividade 

próprias ao campo da arte, as fotografias clicadas por esta pesquisadora, durante o 

trabalho de campo oferecem uma visão do sertão piauiense, sob o ângulo das roças 

e quintais dos agricultores idosos. Com eles, foi possível verificar os fortes traços 

culturais de referência aos locais de pertencimento de cada sujeito e dos laços de 

convivência que estão permanentemente, sendo reconstruindo, em sintonia com as 

características do meio-ambiente e o perfil das famílias. Assim, desde a arquitetura 



213 

 

 

 

das casas, do artesanato, para feitio dos utensílios domésticos e instrumentos de 

trabalho, a forma de manejar a terra, (embora, alguns, ainda utilizem práticas 

tradicionais, como as queimadas, para limpar a roça), percebe-se em geral, uma 

preocupação de preservar a vegetação nativa, as fontes e reservas de águas, como 

os olhos d’águas, bicas e açudes. Em várias entrevistas, os idosos se referiram ao 

Juazeiro centenário (foto da capa), que todos cuidam com carinho; citaram também 

a casa mais antiga do povoado, onde residiram os primeiros moradores, que eles 

mantêm; e não se podem esquecer as antigas dispensas, existentes nas casas, elas 

persistem no tempo, representando fragmentos de museus, pois nelas encontramos 

uma diversidade de objetos antigos: rádio, TV, baús de couro e madeira, lampiões a 

querosene, moedas (algumas do período do Império), machados antigos, padiolas e 

tantos outros artefatos que encontrei e fotografei como registro e documento de 

campo. 

A imagem fotográfica foi incorporada por sociólogos e antropólogos 
como metodologia adicional nesse elenco de técnicas de 
investigação. E os próprios historiadores a agregaram à lista da 
documentação a que recorrem para ampliar as evidências 
documentais da realidade social do passado que constituem a 
matéria-prima de suas análises. Um recurso que, em diferentes 
campos, amplia e enriquece a variedade de informações de que o 
pesquisador pode dispor para reconstituir e interpretar determinada 

realidade social. Martins (2008, p.26). 
 
           A seleção das imagens, para figurar as impressões que cobrem a terra árida 

dos povoados visitados, não foi algo fácil, uma vez que eu tinha em meus arquivos, 

muitas outras imagens, que poderiam muito bem estar compondo esse devir-sertão, 

simbolicamente desenhado e estampado através desta configuração cartográfica 

que dispôs as fotos, aqui em destaque. Acredito, e espero que elas realizem suas 

potencialidades semânticas e estéticas, ao desembaçar olhares mecanizados, 

promovendo assim, uma verdadeira reviravolta no jeito de olhar e apreciar as 

paisagens do sertão. Portanto, essa cartografia visual, é apenas um convite para se 

adentrar os sertões, observando suas belezas e proezas, enfim, coisas que estão lá, 

e quem sabe, cá dentro de nós e que por muitos motivos deixamos de contemplar, 

reconhecer e se encantar. 
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Nas Trilhas do Semiárido – Lagoa dos Félix e Angical dos Domingos 
Entre os contrastes do inverno e do verão! 

 
 

 
 



216 

 

 

 

 

 
 
 

Detalhes dos Quintais – Lagoa dos Félix e Chapada dos Mocambos 
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Casa, Cisterna e Parabólica – Chapada dos Mocambos 
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1. Por do Sol durante Farinhada – Chapada dos Mocambos 
2. Mandacaru e cercado – Chapada dos Mocambos 

3. Flores da Caatinga – Chapada dos Mocambos 
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Roças em Lagoa dos Félix 
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Pilão de Madeira – fotografado em um quintal –  
Lagoa dos Félix 

 



221 

 

 

 

 

 
 
 
 

Árvores e Frutas da Caatinga – Lagoa dos Félix  
e Chapada dos Mocambos 
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Mandacaru – roça em Lagoa dos Félix 
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Cactus  e Cupim – Chapada dos Mocambos 
Jitirana – flor da Caatinga – Lagoa dos Félix 
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1. Plantação de milho durante a seca – Lagoa dos Félix 
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2. Roça Verde durante o inverno – Lagoa dos Féliz 

 
 

 
 
 

Cenas de Trabalhadores do Semiárido – Chapada dos Mocambos e  
Lagoa dos Félix 
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1. Bacia de Cabaça – Lagoa dos Félix 
2. Algodão – Chapada dos Mocambos 
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Anca – para buscar água em animais, nas cacimbas, bicas, açudes e grotões. 
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Chapada dos Mocambos 
 

 
 
 

1. Caixas d’água – Estrada para Chapada dos Mocambos 
2. Cisterna residencial – Chapada dos Mocambos 

3. Barreiro / açude – roça em Lagoa dos Félix 
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Imagens da Bica – Lagoa dos Félix 
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Imagens do Olho D’água em Lagoa dos Félix 
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Casinhas do João de Barro em um cajueiro 
Chapada dos Mocambos 
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A Arte de Morrer:  

 

Uma Arquitetura da Morte no Sertão. 

 

[...] eu gostaria que uma graça me fosse 
concedida: poder preparar o fim da minha 

vida como um compositor termina a sua 
sonata – para deixá-la perfeita e completa, 

como herança àqueles que amo, obra de arte 
acabada e bela. 

  
Rubens Alves, 2006 

 

             Pensar na morte como uma obra de arte, tal como deseja Rubens Alves 

para o momento final de sua vida, não é um fato inédito, uma vez que ao se 

observar o cotidiano dos Idosos agricultores dos povoados Lagoa dos Félix e 

Chapada dos Mocambos, também se percebe essa intencionalidade em suas 

práticas. Durante o trabalho de campo, acompanhei vários idosos em visitas a seus 

túmulos. Alguns construídos nos quintais, outros em cemitério particular, construído 

pelo próprio idoso e seus familiares. Eles escolhem ainda em vida os locais onde 

desejam ser enterrados, o formato de seu caixão, indumentárias e velório. Conversei 

com um senhor que há seis anos constrói o seu túmulo, logo atrás de sua 

residência, e ele repetiu várias vezes, que tem o prazer de saber que vai 

permanecer em suas terras para sempre, terras em que ele derramou muito suor 

através do trabalho e que ele conhece até de olhos fechados. 

 

             Através da morte biológica o homem se reconhece como ser perecível, 

porém a morte como um evento cultural, dar ao morto um espírito perene, continuo e 

imortal. E nessa condição, aproxima-se de fato de uma obra de arte, uma vez que o 

morto passa a ser cultuado, celebrado, e conservado. Assim, é possível falar que 

entre todas as tribos humanas, a morte, mesmo sendo um acontecimento 

inominável, é paradoxalmente um bom dispositivo para se pensar e criar. São muitas 

as manifestações artísticas que tomam a morte como fonte inspiradora. Os poetas 

são aqueles que mais se destacam na arte de nomear, brincar e fantasiar com o 

morrer e seus significados. Mário Quintana (2003) em sua ontologia poética 

expressa: “a morte é a libertação total, é quando a gente pode, afinal, estar deitado 
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de sapatos”. Seja através da poesia, das encenações teatrais, dos romances, 

músicas, pinturas e arquitetura o advento da morte passa a circular entre os vivos, o 

silêncio extravasa os túmulos e o morto é um sobrevivente que passa a habitar na 

casa dos vivos.  Com efeito, durante a pesquisa de campo, foi possível visitar as 

residências de muitos idosos, tanto em Lagoa dos Félix, como na Chapada dos 

Mocambos. Na oportunidade, os idosos, além de concederem entrevistas, narrando 

sobre o dia do falecimento e dos rituais em homenagem ao morto, também, 

apresentavam objetos que pertenceram aos mortos (fotografias, roupas, pentes, 

terços, oratórios, documentos, etc.). Observei em algumas residências, fotos do dia 

do velório, em quadros na parede da sala, compondo a decoração com outros 

quadros de santos, políticos ou parentes vivos.  

 

             Nessa perspectiva, os parentes de pessoas falecidas, constroem 

mecanismos/dispositivos com a intenção de manter a memória de seus mortos 

intacta. O cuidado com o corpo, os rituais fúnebres, o luto, as visitas ao cemitério, 

orações diárias, o cuidado com seus objetos pessoais e a atenção para resguardar a 

imagem e a memória do morto positivamente, são algumas atitudes dos vivos em 

relação aos “seus mortos”. Essa experiência, que advém através da morte do outro, 

seja ele, próximo ou estranho percorre de forma inevitável a trajetória dos vivos, 

evidenciando a cada morte, a condição transitória do homem, e ao mesmo tempo, 

imprimindo através destes atos as dimensões sociais e culturais da morte como 

fenômeno universal. 

 

             Além dos idosos agricultores do Semiárido piauiense, mantive contato com 

outros idosos, residentes em regiões e áreas diferentes do Semiárido, uma 

estratégia para ajudar na análise dos dados relacionados à morte, uma vez que, 

foram os idosos em Teresina, (durante mestrado) os primeiros a me incentivar a 

inclusão da temática morte em meus estudos sobre envelhecimento. Assim, 

dialoguei com pelo menos 05 (cinco) idosos no total, sendo, 02 (dois) em Teresina, 

02 (dois) Fortaleza e 01 (Itapira – São Paulo). Este último, pai de uma colega de 

trabalho, no Campus da Universidade Federal, em Picos. Este ao saber de meu 

projeto, e que em parte, estudaria os significados da morte na velhice, enviou-me, 

através de sua filha, anotações preciosas, onde descrevia sua compreensão da 
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morte, e já ao final deste trabalho, recebi pelos correios um Jornal, publicado em sua 

cidade, onde localizei a seguinte poesia, de autoria do Senhor Arlindo Bellini, 

poetizando sobre seu próprio morrer e que transcrevo logo abaixo, sinalizando e 

agradecendo ao Bellini, suas contribuições para este estudo: 

 

 
Velando o Ente Querido 

 
E quando estiver deitado num caixão florido;  
Calçado com jornal como enchimento; 
Verei então muitos amigos comovidos;  
Vertendo lágrimas de puro sentimento... 

 
Coroas de flores com suas mensagens;  
Velas acesas num arder constante; 
Como iluminar-me na derradeira viagem;  
E sem parada mesmo um só instante... 

 
Tecem elogios à vida do defunto,  
Contam piadas, falam de futebol; 
A política e a pescaria geram assunto; 
A noite finda e raia um novo dia ao nascer 
do sol... 
 
Piedosas pessoas chegam ao velório;  
O padre reza e asperge com suas águas; 
Entoam-se hinos do sacro repertório;  
E a sala enche com as chorosas mágoas... 

 
O pontual relógio marca suas horas;  
Chega o agente da empresa funerária; 
Pede licença aos homens e senhoras;  
E fecha a tampa a urna mortuária... 

 
E seis pessoas o esquife carregando;  
Coroas de flores também são conduzidas; 
E lá na rua o carrinho está esperando  
O féretro para dar a partida... 

 
E a poucos metros o portão do cemitério;  
O cortejo adentra em direção à cova; 
Termina a vida envolta em mistério;  
E a alma no infinito inicia uma vida nova... 
 
 
                                              Arlindo Bellini 
  
 
        Jornal Tribuna de Itapira (17/02/2013) 

 

         Mesmo estando distante geograficamente dos idosos do Semiárido, o Senhor 

Arlindo Bellini, residente em cidade do interior de São Paulo, através de suas 

percepções e sentimentos sobre o morrer, demonstra certa sintonia com as imagens 

e os significados da morte, apreendidos das narrativas e trajetórias dos idosos do 

sertão piauiense, demonstrando assim, essa cumplicidade, para além das fronteiras 

sociais e geográficas, de uma temática que toca a todos nós, em todas as fases da 

vida. As imagens a seguir visualizam uma arquitetura da morte nos povoados Lagoa 

dos Félix e Chapada dos Mocambos, localizados no município de Picos, sertão do 

Piauí, e sem dúvida, elas nos falam de uma arte de morrer entre os sertanejos 

idosos, mas, também colocam em cena, os lugares, as cores e os tons de um árido 

sertão, afetado por pelas vicissitudes do tempo. E, de certa forma poetizar com 

Guimarães Rosa: “a gente morre é para provar que viveu”. 
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1. Túmulo construído no quintal – Lagoa dos Félix 
2. Trilha para o Cemitério São João Batista 
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Cemitério Particular Santo Antonio – Construído pelo Idoso  
Antonio Eloi em suas terras - Lagoa dos Félix 
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Detalhes da paisagem ao redor do Cemitério São João Batista e 
Túmulo - Lagoa dos Félix 
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Inscrições em Túmulo – Cemitério São João Batista 
Lagoa dos Félix 
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1. Entrada Cemitério São João Batista – Lagoa dos Félix 
2. Túmulo na entrada de uma roça – Lagoa dos Félix 
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1. Fotografia de um Velório – Lagoa dos Félix – Arquivo pessoal 
2. Túmulos Cemitério São João Batista – Lagoa dos Félix 
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1. Idosa apresentando fotos de seus parentes falecidos – Lagoa dos Félix 
2. Cemitério São João Batista – Lagoa dos Félix 
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Túmulo na entrada de uma roça – Lagoa dos Félix 
Lembrança de 7º dia – Lagoa dos Félix 
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1 e 2. Quadros fotografado na residência de um idoso – parede da sala 
Chapada dos Mocambos 

3. Sinalizando morte na estrada - Picos 
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1. Cemitério São Francisco de Assis – Lagoa dos Félix 
2. Cruz marcando o lugar onde um homem foi encontrado morto, 

Lagoa dos Félix 
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1. Cemitério São Francisco de Assis – Lagoa dos Félix 
2. Visita ao Cemitério São João Batista – Lagoa dos Félix 
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Senhora apresentando fotos de parentes falecidos 
Lagos dos Félix 
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1. Cruzeiro Cemitério São João Batista 
2. Fotografia Arquivo pessoal – Idosa Lagoa dos Félix 
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Túmulo Cemitério São João Batista – Lagoa dos Félix 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por entre as ervas de um árido chão 

 

A única saída é a erva. [...] A erva existe 
exclusivamente entre os grandes espaços 

não cultivados. Ela preenche os vazios. 
Ela cresce entre, e no meio das outras 

coisas. A flor é bela, o repolho útil, a 
papoula, enlouquece. Mas a erva é 

transbordamento, ela é uma lição de 
moral. (p.30) 

 
“Não é fácil perceber as coisas pelo meio, e 

não de cima para baixo, da esquerda para 
direita ou inversamente: tentem e verão que 

tudo muda, pois não é fácil ver a erva nas 
coisas e nas palavras”. (p.35)  

 
Deleuze e Guattari, 1995 

 

           Eis me aqui, sentindo uma estranha quietude, ainda que, embrenhada entre 

palavras que acenam ziguezagueantes em meus pensamentos e imaginações. 

Examino as razões para tal recusa e peraltices, exatamente nesse momento 

peremptório, e que necessito manter a cadência de olhar, rever e escrever. Procuro 

manusear meus cadernos de campo, entrevistas, anotações, textos, livros. De fato, 

“não é fácil ver a erva nas coisas e nas palavras”. Persisto, pois nesse ato de 

escrever, tenho aprendido a esperar, inspirar e aspirar sem medo de anotar e 

retocar. Afinal, tudo isso é poetizar! E eu lembro que desde o início, desejei seguir 

pelo meio, como tão bem sugerem Deleuze e Guattari, que intencionalmente se 

fazem presente com a metáfora da erva, no remate desta tese. 

 

            Prossigo embalada pelo o olhar ansioso de minha filha de quatro anos, que 

espera por mim para brincar, passear, ensinar tarefas escolares e contar histórias 

para ela dormir. Sua simples presença injeta-me preciosas gotas de dinamismo, e 

me alegro ao pensar que começamos essa jornada juntas, uma vez que ela nasceu 

durante as etapas da seleção, em novembro de 2008. Como mãe, procuro atender 

aos constantes chamados e apelos da pequena Maria Luiza. Por outro lado, atenta 

às tensões do tempo para fechar os estudos e as vicissitudes do cotidiano, sinto 

mover-me entre os lapsos da memória e as dores físicas, que a esta altura, 
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percorrem sem destino, as dobras de meu corpo enrijecido, e sem piedade aborta 

várias ideias antes mesmo que elas sejam codificadas. Mas, não há o que temer, 

pois como pronuncia Lispector (1999) “disso também se compõe um texto”. 

      

           Como Serres (2001, p. 19) entendo que “preciso depor a couraça, fundir o 

mapa dos caminhos e das encruzilhadas, descobrir a alma ou fazê-la arder de outra 

maneira, para que as chamas se misturem”. Eis aqui uma saída, depor a couraça, 

ou melhor, fazer despencar as armaduras que ‘necessariamente’ se vai acumulando, 

durante os meses e anos de construção de um texto acadêmico (dissertação, tese), 

pois a este, soma-se imprevistos de toda ordem: medos tolos, escassez econômica, 

distanciamentos de amigos e amores, tempo de solidão, povoado por sentimentos 

de perdas imponderáveis e habitado por encontros ocasionais - só para citar alguns 

dos imperativos que matizam o cotidiano dos pesquisadores, por mais sociáveis que 

estes sejam. 

 

           É difícil precisar o estatuto e a extensão das palavras que poderão dar 

sentido à ação de recompor energias para prosseguir na longa jornada de escrever. 

A construção de uma tese é um acontecimento prazeroso, porém exigente, pois 

requer posturas e atitudes impreteríveis, para se alcançar os objetivos postulados 

nos projetos de pesquisas. Destaco, por exemplo, a competência de lidar com a 

produção de dados e a sua e inclusão na narrativa, primando por uma exposição 

textual não fragmentada e dissimulada. Embora trabalhando com fragmentos de 

entrevistas, buscar construir narrativas que se entrelacem, se articulem, revestindo-

se em experiências e vivências individuais e coletivas coerentes e coextensivas aos 

sujeitos que falam. Nesse fazer, as pessoas se reapresentam em suas falas, 

imagens e símbolos, conectando fluxos contínuos e descontínuos que relacionam 

ações e pessoas, conforme busquei retratar os agricultores idosos no contexto 

histórico-social de suas casas, roças e quintais. 

       

           Localizar a velhice sertaneja, residente no Semiárido piauiense foi a principal 

de nossas proposições investigativas e para isso, não encontrei outra maneira, 

senão através do longo diálogo com os próprios idosos. Sim, a pesquisadora e seus 

intercessores estavam cientes de seus papéis, porém desejavam bem mais que 
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produzir dados, sobretudo, queria entrelaçar saberes e vivências entre os povoados, 

sua gente e o campo acadêmico, evidenciando os modos de vida dos trabalhadores 

e das trabalhadoras idosas, observando como estes dão sentido e vivacidade às 

suas práticas cotidianas. Portanto, reivindico para estes, a condição de sujeitos 

históricos, pois, ao exporem suas trajetórias, contribuíram significativamente para 

que algumas características e visões do ambiente rural e de seus habitantes fossem 

revistas. 

 

            Com efeito, visões que ao longo da história, foram arbitrariamente se 

compondo, evocando uma polifonia de discursos produzidos e reproduzidos em 

diferentes contextos, gêneros e épocas, retratando o sertão, os sertanejos e suas 

ruralidades. Antes de tudo, essas visões oferecem possibilidades para se localizar e 

compreender os modos de vida dos sertanejos, contudo, não se pode negar que 

algumas práticas discursivas sobre os sertões, e mesmo sobre a velhice apresentem 

certo caráter colonizador, uma vez que algumas ideias funcionaram historicamente 

como instituidoras de controversos saberes, seja em relação ao sertão ou à velhice. 

Sem dúvida, historicamente as categorias velhice e sertão, considerando a cultura 

brasileira e nordestina em suas especificidades, tem a partir de certas evidências 

corporais do imaginário sertanejo (o camponês) e de outro, do imaginário da velhice 

(os velhos), assumido posturas estigmatizadoras, atitude que segundo Goffman 

(1988), produz a desumanização do estigmatizado. Alda Britto da Motta retrata muito 

bem essa questão ao dizer, 

 

Em verdade, há uma rejeição social, histórica, à condição de velhice, 
personificada nos idosos, que nas objetivações próprias da 
modernidade se constitui, ao mesmo tempo, em negação do passado 
e do futuro; rejeição a uma figura de certo modo ambígua, que 
remete ao mesmo tempo ao passado (ao que já passou e se tornou 
“superado”, “inútil” e oneroso) e ao futuro; o futuro que ele aponta e 
se nos afigura à espera de cada um – doenças, perdas, dependência 
e fealdade; senilidade e proximidade da morte. Que desencadeia 
uma pulsão a “exorcizar” esse fantasma do futuro, afastando-se dele 
ou até ensaiando destruí-lo (Motta, 2010, 241). 

 

            Talvez para demonstrar minha indignação às posturas preconceituosas, de 

cunho utilitarista e mercantilista sobre o envelhecer, privilegiei em meu texto, os 

modos de vida dos idosos rurais, que pudessem contribuir para desvelar essa 
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tendência de discriminação em relação ao velho trabalhador rural, assim como, o 

descrédito e o desprezo aos seus modos de vida. Em algum momento eu posso até 

repassar uma visão romântica da velhice sertaneja, mas tenho convicção que não 

saberia relatar de outro jeito as narrativas de meus intercessores.  

 

           Com efeito, busquei ao longo deste texto-tese cartografar questões e 

imagens que pudessem contribuir para inventariar outras imagens sobre as velhices 

no espaço rural, destacando aspectos “bons” para pensar os modos de vida dos 

trabalhadores e das trabalhadoras idosas e suas redes de sociabilidades. (família, 

vizinhos, trabalho na roça e feiras, sindicato, igrejas, etc.). Organizei as cartografias 

Visuais da Velhice Sertaneja para tornar visíveis os modos de envelhecer e morrer 

dos idosos rurais, uma espécie de cosmovisão do Semiárido piauiense e um meio 

de retratar a realidade dos agricultores, utilizando diferentes linguagens: entrevistas-

narrativas, fotografias e filmagens. Uma criação imagética como possibilidade de 

questionar nossas maneiras de olhar o cotidiano do envelhecimento rural, composta 

de três ensaios fotográficos: Além da Terra, Sertões, Corpos e Velhices; Sertão 

Adentro: pelas veredas do Semiárido piauiense e a Arte de Morrer: uma arquitetura 

da morte no sertão. Como sugere Ricardo Campos (2012), “importa detectar o 

cultural e o social por detrás das imagens e dos imaginários representados”.  

 

              Diante dessas considerações, começo pensando o corpo do velho agricultor 

e suas ramificações com a terra, uma espécie de simbiose, que somente aqueles 

que estão integrados, conseguem emitir sentidos. Corpos acostumados a roçar/tocar 

a terra, não somente com os pés e as mãos, mas com o corpo inteiro. Assim, no 

espaço da roça, os corpos são marcados de forma peculiar, e na convivência com 

os idosos, percebi que desta relação nasce um sentimento muito forte de 

pertencimento ao lugar (terra, roça, casa e povoado). O corpo do agricultor idoso faz 

parte desta cosmologia, tal como Bakhtin (1987) e Le Breton (2003), sugere em seus 

estudos, destacando a relação do homem medieval e das sociedades orientais com 

a natureza e o corpo. Bakhtin (p, 294) escreve: “sentiam em si mesmos o cosmos 

material, com os seus elementos naturais, nos atos e funções eminentemente 

materiais do corpo: alimentação, excrementos, atos sexuais; desta forma, 

encontravam em si mesmos e por assim dizer, saindo do seu corpo, a terra, o mar, o 
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ar, o fogo e, de maneira geral, toda a matéria do mundo em todas as suas 

manifestações”.  O senhor Manoel de 74 anos, residente na Chapada dos 

Mocambos desde que nasceu, expressa o prazer de pertencer ao lugar e de ser um 

homem da roça, como ele mesmo se denomina: “Eu nasci aqui e ainda menino com 

07 anos eu caminhava nestas terras, corria, brincava, quase sempre com pés 

descalços, cresci assim, sou um homem da roça, conheço esta terra e ela também 

me conhece. Tudo aqui é roça, começa aqui, ao redor da casa, são 70 tarefas de 

roça – o que eu mais gosto é de ver a prosperidade dos plantios (feijão, arroz, caju) - 

preparar a terra e plantar, é isso que eu gosto, pois, só assim a gente sente que vive 

de verdade”.  Os limites impostos pela idade avançada, atravessa os sentimentos 

dos agricultores mais velhos, muitos demonstram medo de perder sua autonomia, 

ficar incapacitado e dependente fisicamente, e não poderem ir mais ao roçado ou 

cuidar de seus animais. 

   

            Ainda sobre a relação homem, corpo e terra, Le Breton (2003) em sua vasta 

produção sobre o corpo, analisa como nas sociedades modernas essa relação 

cosmológica rompe-se, fragmenta-se, tornando “o corpo é esvaziado de qualquer 

valor, tornando-se um simples suporte da pessoa”. (p.15). Ora, a partir da 

observação de campo, verifiquei como o contato diário e intenso com a terra, e com 

os frutos desse trabalho, assim como a dinâmica do próprio espaço rural, dá sentido 

à existência do idoso trabalhador, funcionando como uma espécie de alicerce e 

cimento ligados à vida. O trabalhador rural não se reconhece distante de sua roça e 

de seus instrumentos de trabalho. Existe ai uma relação, um vínculo consistente que 

enlaça homem e terra, algo difícil de ser traduzido, uma vez que escapa e muito a 

nossa capacidade de percepção e lógicas de sentido. Para efeitos de análise 

aproximei os modos de vida dos idosos do Semiárido a expressão “artes de fazer”, 

retratadas por Michel de Certeau (1994). Pois ao me inserir no mundo dos idosos 

rurais, estas artes inspiraram meu jeito de olhar e capturar os modos de ser: 

trabalhar, habitar, vestir, casar, amar, falar, rezar, fabricar, alimentar, dormir, morrer. 

 

            O corpo do trabalhador idoso, do “homem da roça”, parece ir além de suas 

possibilidades, nem parece ser de carne e osso, mas de terra e pedra, ou será uma 

composição de tudo isso? Tenho a impressão que essa relação visceral com a terra 
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e a natureza dão consistência e densidade ao corpo físico e mental do velho 

trabalhador do sertão, imprimindo-lhe marcas inconfundíveis: pele queimada pelo 

sol, rugas profundas, marcando o rosto, o pescoço e os braços; Olhar cansado, mas 

sereno, demonstrando que aprendeu a esperar, pois sabe que precisa semear para 

colher; mãos e pés calejados e ásperos, porém fortes, resistentes às intempéries do 

solo, seco, pedregoso e arenoso; Estes são alguns traços visíveis da fisionomia que 

modelam o corpo do camponês sertanejo, mas também são pistas para que se 

conheça sua alma, ao mesmo tempo em que, evidencia as disposições sociais e 

subjetivas de seu pertencimento ao mundo das ruralidades.  

  

             Esse pertencimento é reafirmado nos anos em que a seca se prolonga, pois 

mesmo tendo possibilidade de ir para outros lugares, eles resistem, esperam, 

“labutam” para superar os dias ou anos com poucos alimentos, escassez de água, e 

morte dos animais. - “Sinto uma dor imensa, ver as plantações secando, então 

caminho entre as plantações de milho e cada espiga que não conseguiu preencher 

os grãozinhos de milho, é uma pena, uma dor, por saber que vai demorar a chover e 

as bonequinhas de milho não vão vingar”. (Joaquina, Lagoa dos Félix). Existe uma 

sensibilidade tátil entre o agricultor e sua roça.  Observando a expressão dos idosos 

durante as entrevistas e visitas às roças, compreendo que essa composição e 

proximidade entre homem e terra, mediada pelo trabalho mecânico, pesado, que é 

preparar o terreno para plantar, corrobora na produção desse experimento de 

intensa afetividade. Somente por esta via, pode-se compreender que um homem e 

sua família, trabalhe o dia inteiro, com alimentação escassa e sob um sol escaldante 

e retornem para casa, tranquilos e se sentido realizados. Diante de alguns idosos 

com idade avançada ou com enfermidades que limitam sua ida à roça, foi possível 

compreender que a permanência e insistência dos velhos rurais em continuar ativos 

em seus roçados, os tornam imunes a doenças mais graves e às vezes, quando 

adoecem, é a vontade de estar lá, que acelera a cura. 

 

              Observando o ritmo de vida do idoso da roça, pode-se dizer que existe uma 

corporalidade própria da roça, posturas, técnicas de manusear os instrumentos de 

trabalho (enxada, facão, cavador, etc.), jeito de andar, gesticular, brincar, dançar. A 

rotina destes atos afetam intensamente os corpos e como representações 
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simbólicas, indicam modos de ser, sentir e agir no espaço rural. As marcas corporais 

do homem da roça compõem sua historia e definem sua autoimagem. E mesmo, a 

proximidade com os padrões culturais das cidades, eles mantêm o seus costumes e 

tradições. Não se deixam moldar totalmente, nem mesmo quando os filhos que 

estudaram nas cidades retornam e sugerem mudanças nos modos de vida da 

família. Seja nos tipos de alimentos consumidos ou jeito de cozinhar, embora tendo 

o fogão a gás, eles mantêm o fogão a lenha/carvão, que utilizam diariamente. 

Valorizam e investem nos estudos dos filhos e netos, mais continuam com suas 

rotinas e modos de ser, não se deixam afetar quando os filhos reclamam ou ficam 

envergonhados, por eles serem da roça.  

 

             Nesse contexto, o senhor Gonzaga (74 anos), contou durante entrevista que 

trabalhou muito para dar estudos aos filhos, mas somente um seguiu em frente e se 

formou. “Ele é advogado e mora na cidade, mas sempre vem aqui com a família, ele 

não sente muito a diferença, pois foi criado do nosso jeito, mas a mulher e os filhos 

sentem, eu vejo, mas fico quieto, pois são eles que precisam aceitar a gente”. E 

continua: “Acho que mudar um velho da roça é muito difícil, falo por mim, não é 

mania ou teimosia de velho, simplesmente, não sei viver de outro jeito”.  Entendo 

que essa corporalidade da roça, muito bem demarcada pelo ritmo das tarefas, seja 

na roça ou em casa, representam formas de personificação do homem e da mulher, 

pode-se falar em processos de singularizações da pessoa, portanto, o cotidiano da 

roça funciona como um ritual, que fala do homem e da mulher da roça, de suas 

disposições e redes de sociabilidades, acentuando as relações intergeracionais no 

contexto familiar e na vizinhança, as ações de mobilizações dos agricultores, em 

articulação com os sindicatos rurais, a igreja católica (como a pastoral do idoso, da 

criança, da saúde), as igrejas evangélicas e seus diversos grupos. 

 

           Verifiquei nos povoados onde permaneci por maior tempo (Lagoa dos Félix e 

Chapada dos Mocambos e Angical dos Domingos) certo fortalecimento das ações 

coletivas e nesse sentido, as pessoas idosas, homens e mulheres da roça, 

manifestam-se com muita disposição e se empenham nas organizações de festas, 

mutirões e reivindicações de direitos e melhorias para as comunidades, junto aos 

prefeitos e vereadores. Destacamos na tese algumas lutas, para construção de 
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poços, escolas e postos de saúde. Quanto à participação nas atividades dos 

Sindicatos Rurais, também são os idosos que mais se empenham, articulando as 

lutas e acompanhando a agenda do Sindicato, participando das reuniões, eleições 

de dirigentes, encaminhando pessoas para aposentadoria, obtenção de créditos e 

programas federais que beneficiam os trabalhadores rurais. Os representantes do 

Movimento Sindical reconhecem que os trabalhadores rurais idosos são de extrema 

importância para a organização em todos os níveis. A grande maioria dos 

associados e das associadas aos Sindicatos tem mais de 60 anos e ainda pagam 

mensalmente suas contribuições. Eles são fundamentais na sustentação financeira 

do sindicato rural, mas também contribuem com a sua experiência de vida no 

trabalho conjunto com as mulheres e os jovens. Nesses espaços facilitados pelos 

sindicatos, observa-se o embate de ideias e propostas, contudo, mesmo em meio a 

tensões durante reuniões, congressos e demais atividades, o diálogo, a autonomia 

na mediação de propostas e o respeito ao outro são marcadores de uma política de 

valorização das pessoas mais velhas no Movimento Sindical dos Trabalhadores e 

das Trabalhadoras Rurais. Conclusões advindas de minhas observações durante a 

participação em eventos estaduais e nacionais, que reuniram os idosos e as idosas 

rurais do Piauí e de todos os estados do Brasil. (Plenária Nacional na sede da 

CONTAG, em Brasília). 

 

           Outra arte a destacar é o trabalho nas casas de farinha, que reúne as 

mulheres (de todas as gerações) e as crianças como presenças permanentes em 

todas as etapas da produção de farinha (que resumidamente consiste em descascar 

a mandioca, moer, imprensar e lavar quantas vezes for necessário para retirar a 

“manipuera”, espécie de veneno, colocar para secar ao sol, quebram os pedaços da 

goma, peneiram, torrar e colocar em sacos), Assim, desde as primeiras horas da 

manhã (acordam por volta das 03h00min) as mulheres passam o dia transformando 

a mandioca em farinha. Em seus relatos, elas dizem que os homens geralmente são 

responsáveis por arrancar as raízes no roçado, trazer até o aviamento, onde as elas 

tomam de conta. Também, no processo de torrar a farinha, elas costumam contar 

com a ajuda dos homens, pois como o forno precisa estar o tempo todo aquecido, 

elas consideram que não faz bem a saúde da mulher, ficar exposta ao aquecimento. 

Porém, dependendo da quantidade de farinha a produzir, elas contratam um ou dois 
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homens. Isso se não tiver um homem na família que possa assumir essa tarefa. 

Esse trabalho é voltado em parte para o consumo da família e outra parte para 

vender ou trocar. 

 

             Nesse caso, no povoado é costume entre as famílias que não produziram 

farinha, propor a troca de farinha por outros produtos. Geralmente os idosos são 

aqueles que mais propõem a troca, pois muitos não conseguem reunir os familiares 

ou amigos para produção de farinha em suas casas. Grande parte dos aviamentos 

pertencentes a casais idosos estão desativados no povoado Chapada dos 

Mocambos. Alguns idosos disseram que emprestam ou alugam os equipamentos do 

aviamento, quando alguém solicita. A maioria das vezes o pagamento é feito com 

uma quantidade de farinha e goma que é repassada aos donos do aviamento. Com 

efeito, há uma rede de solidariedade entre as famílias residentes nos povoados, uma 

relação de mútua ajuda, seja suprindo as necessidades materiais, seja colaborando 

nos cuidados de pessoas doentes ou idosas, e ainda, observei com frequência que 

muitas mulheres se revezam no cuidado das crianças, principalmente quando 

assumem algum trabalho fora de casa, ou do povoado. Claro, que essa relação é 

facilitada, pelos laços de parentescos e amizades que unem praticamente todas as 

famílias nos povoados.  

 

           Durante as entrevistas, muitos idosos revelaram que o costume era casar 

entre parentes, assim encontrei famílias em que os laços de consanguinidade uniam 

tanto o homem, como a mulher, nesse caso, eram primos cruzados. Essa prática de 

casar com parentes ainda vigora, porém os jovens atualmente têm maiores 

possibilidades de casar com pessoas que não compõe sua árvore genealógica. 

Entre os entrevistados (os velhos) nos três povoados, somente um casal não tinha 

nenhuma relação de parentesco entre as famílias. E se tratava de um segundo 

casamento, pois ambos eram viúvos e se conheceram fora do povoado. Eles 

residem no povoado Angical dos Domingos. 

 

            Além da fabricação da farinha que reúne gerações diferentes, e onde as 

atividades, geralmente são de responsabilidade das mulheres mais velhas, constatei 

em Lagoa dos Félix e Chapada dos Mocambos, a presença da liderança de 
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mulheres, algumas delas com poucos anos de escolaridade, mas com habilidade e 

poder de convencimento dos parentes e vizinhança para organização e conquista de 

direitos na comunidade. Através de suas falas e atos, elas atestam o compromisso 

que assumiram com suas comunidades. Destaco Dona Francisca (65 anos) na 

Chapada dos Mocambos, ela não é apenas a delegada sindical, mas a pessoa que 

movimenta e alimenta o poder e a participação dos moradores para enfrentamento 

das propostas de políticos populistas. Deste modo são muitas as conquistas que 

beneficiaram a todos e não a particulares, como a construção de poços, escolas, 

postos de saúde e abertura de estradas; Em Lagoa dos Félix, o trabalho de Vilani 

(50 anos) e Maria da Paixão (64 anos), elas, também são representantes desse 

empoderamento das mulheres, pois, conquistaram o reconhecimento dos 

trabalhadores rurais e das demais pessoas que moram nos povoados. 

  

            Assim, diante dos políticos, das entidades e dos sindicatos elas demonstram 

seu poder decisório e apresentam-se como sujeitos de direitos. Dona Francisca (65 

anos) durante entrevista disse que um político da região tinha lhe oferecido muito 

dinheiro durante a campanha dele; é ela quem diz: “não me vendi, porque não sou 

fraca, ele queria me manipular, mas eu não deixei, ele ficou uma fera, e tentou 

prejudicar nossa Associação, mas ao final vencemos”. Observei que boa parte dos 

idosos rurais rejeitam os políticos de sua região, pois sabem que eles poderiam 

fazer muito mais para melhor as condições de vida nos povoados, assim como, há 

uma preocupação dos velhos, com o futuro das crianças e jovens, pois muitos ficam 

sem condições de dar continuidades aos estudos em outras cidades e os políticos 

não fazem nada para mudar essa situação. Nesse contexto, as mulheres idosas 

rurais participam de uma nova lógica social, onde as mulheres em geral, acabam 

detentoras de saber e poder, seja no campo político, ético, religioso, educacional, 

familiar, etc. Com efeito, é por meio destas experiências que elas estão cada vez 

mais experimentando múltiplas formas de mobilidades culturais, dentro e fora de 

seus domínios territoriais, afetando de forma decisiva as estruturas sociais, políticas 

e familiares das comunidades rurais. 

 

           Nos povoados, o acesso a terra e a propriedade rural resultaram de herança 

dos avós paternos e ou maternos. Para os agricultores idosos e suas famílias 
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possuir seus hectares de terra para morar e produzir suas roças simboliza não 

somente ter “posses”, mas garante a reprodução social de suas famílias, legitimando 

seus modos de vida e continuidade.  Daí esse sentimento de pertencimento ao 

lugar, e por esse motive, raramente ouvi dos idosos uma preocupação com o êxodo 

rural, pois os jovens geralmente saem para estudar e trabalhar, mas mantêm os 

vínculos com a terra e a família, até porque serão futuros herdeiros das 

propriedades de seus pais e avós. Muitos trabalham fora e enviam dinheiro para os 

pais investirem nas propriedades. Assim, as casas, geralmente, são bem 

estruturadas, construções de tijolos, telhas e com bom acabamento (piso de 

cerâmica, rebocadas e pintadas e com instalações elétricas e hidráulicas, com 

banheiros e fossas, possuem parabólica, telefones rurais e celulares). Contudo, nas 

residências dos idosos, percebe-se de imediato a coexistência de objetos antigos, 

muitas vezes ao lado de equipamentos modernos. Assim, podemos ver a geladeira e 

logo a seguir os potes de barro ou pedra, o fogão a gás e o fogão à lenha, a TV e o 

rádio, etc. Portanto, são muitos os cenários dos sertões, e todos expressam 

sensações e afetos que dizem respeito aos modos de vida de sua gente.   

 

          E, por falar nos múltiplos cenários dos sertões áridos, nosso estudo também 

configurou espacial e simbolicamente uma arquitetura da morte nos povoados, a 

partir da memória dos agricultores idosos, e de suas práticas e rituais durante os 

velórios e enterros de parentes e amigos. Traços de uma simbologia em torno da 

morte, localizada especialmente no povoado Lagoa dos Félix, pois, constatei entre 

os agricultores idosos motivações para construírem em seus quintais e roças os 

túmulos onde serão enterrados. Percebi que a morte é sacralizada no espaço casa e 

no contexto familiar. Assim, podemos encontrar quadros de pessoas mortas na 

ornamentação das casas, nos álbuns de família e desta forma os finados continuam 

compartilhando e sendo reapresentados no mundo dos vivos. Portanto, verifiquei 

que os rituais em torno da morte também podem ser pensados a partir da lógica de 

pertencimento ao lugar, uma vez que nas narrativas, os idosos sempre fazem 

referências aos antepassados sepultados em suas terras. Lugares da morte, mas 

também dos modos de vida. Portanto, arte, ciência, política e vida cotidiana são 

itinerários possíveis, para se compreender os traços desenhados, nesta cartografia 

das velhices que habitam os sertões. 
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