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Capítulo 8
O sertão, a seca e o fim1
Renan Martins Pereira

Introdução
Nos sertões do Nordeste, uma das maiores crises ecológicas
enfrentada pela população nos últimos tempos é a seca2 – categoria
em destaque, via de regra, pela sua complexidade histórica (quase
um século e meio de intervenção estatal em vias de combatê-la
e mitigá-la), pelos diferentes significados que recebe (tanto pelas
populações locais quanto pela literatura nacional e pelos trabalhos
1

Agradeço à leitura, às sugestões e aos comentários do professor Jorge Villela.
Sou grato a ele e a Suzane de Alencar Vieira pela oportunidade de poder contribuir para esta coletânea. A versão prototípica deste texto foi entregue como
trabalho final para a disciplina “Antropologia Econômica”, ministrada em 2018
pela professora Anna Catarina Morawska Vianna. A ela agradeço também pela
atenta leitura e pelos comentários.

2

Ao longo do projeto, termos em itálico corresponderão a expressões nativas.
Frases entre aspas simples representarão transcrições diretas da fala nativa e
frases entre aspas duplas representarão citações de autores acompanhadas
de referência bibliográfica.
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em antropologia), e, ainda, podemos dizer, pelas diversas possibilidades de entendê-la e classificá-la desde as relações dos sertanejos
com a terra, a memória, o tempo, as águas e os animais – a respeito
de todas essas questões falarei mais à frente neste texto. Ao modo
como se apresenta nas falas de meus interlocutores de pesquisa,
a seca atual, em linhas gerais, vigora na região desde pelo menos
o ano de 20123 – marco temporal em que as coisas se agravaram
para muitos vaqueiros e agricultores de Floresta,4 município onde

3

Reportagens têm sido publicadas no Brasil e afora a respeito da seca atual no
semiárido do Nordeste. Em março de 2014, o jornal britânico The Guardian publicou a matéria “Desperately seeking solutions to worst drought in decades in
Brazil”: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/mar/24/brazil-desperate-for-drought-solutions. Em junho de 2015,
o jornal Folha de São Paulo publicou, na seção Saiba Mais, a matéria “Falta de
água e recessão na economia levam caos a cerca de 2 milhões de pessoas no
interior de Pernambuco; em alguns lugares, saída é distribuir fichas para a população conseguir água dessalinizada em “orelhão”: http://arte.folha.uol.com.br/
mercado/2015/06/25/seca-economia-colapso-nordeste/. Em abril de 2016, o
corresponde do jornal El País no Brasil publicou a matéria “Mapas mostram a
nova cara das secas no Brasil: abordagem científica ao fenômeno busca evitar
mortes, prejuízos e inanição política”: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/15/
ciencia/1460751256_313348.html. Em abril de 2017, o Jornal O Globo publicou a
matéria “Nordeste em emergência: histórias de uma seca sem fim. Em 5 anos,
quase 80% das cidades da região decretam emergência ou calamidade por
seca”: http://g1.globo.com/economia/noticia/nordeste-em-emergencia-historias-de-uma-seca-sem-fim.ghtml. Recentemente, em janeiro de 2018, o site
UOL publicou a seguinte reportagem: “Nordeste tem recorde de reservatórios
secos; um terço da região enfrenta ‘seca máxima’”: https://noticias.uol.com.br/
cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/28/nordeste-tem-recorde-de-reservatorios-secos-um-terco-da-regiao-enfrenta-seca-maxima.htm.

4

Localizada na mesorregião do São Francisco, microrregião do Sertão de Itaparica,
Floresta está distante 439 km da capital do estado, Recife. Segundo estatísticas
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), a área do município é
de 3.644,168 km. E sua população estimada é de 32.152 habitantes, com 9.312
na zona rural e 22.840 na zona urbana.
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realizei pesquisa de campo no sertão de Pernambuco entre os anos
de 2016 e 2017.
Desde o primeiro dia em Floresta, eram pungentes nas falas de
meus interlocutores de pesquisa as dores e os prejuízos causados
pela seca. Muito se debatia a respeito dos seus efeitos na produção
rural e na vida dos que residem no campo. Além disso, os sertanejos
entre os quais realizei pesquisa elaboravam, acertadamente, uma
suposição inquietante: o fim de uma era. Além da devastação dos
roçados, rios e rebanhos, eles refletiam acerca de um novo sertão,
sinônimo de um tempo atual em que viver e sobreviver da terra e
dos animais se tornou um dilema cotidiano – a complexidade da
noção de tempo será desenvolvida na próxima seção.
A vida no campo, modo de vida tradicional para o povo nordestino – população rural mais volumosa do país5 –, tem deixado
de ser um objetivo, um horizonte, um investimento. E agora, ao que
parece, não por razões de ter de abandonar suas terras para viver
em outras bandas, como o faziam os retirantes e flagelados, mas por
conta das mudanças radicais instauradas pela seca de 2012, entre
elas: viver no sertão sob um regime temporal e ecológico outrora
jamais conhecido pela população. De sua perspectiva, um regime
temporal sem futuro.
Essa mudança suscitou em meus interlocutores inquietações
bastante originais, como veremos ao longo deste texto, se comparadas com as formuladas até o presente momento pelo conjunto de
debates e teorias vigentes a respeito das secas no Nordeste (Almeida, 1953; Andrade, 1948; Callado, 1960; Castro, 1984 [1946]; Coelho,
1985; Cunniff, 1975). Por razões antropológicas bastante óbvias, se

5

De acordo com dados IBGE da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2015, a Região Nordeste é a que conta com o maior percentual de
habitantes vivendo em áreas rurais, 26,88%: https://educa.ibge.gov.br/jovens/
conheca-o-brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html.
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procurarmos entendê-lo do ponto de vista dos que o vivem e o
suportam cotidianamente, veremos que as reflexões dos sertanejos
a respeito do problema da seca, em primeiro lugar, nos conduzem a
um importante deslocamento das teorias vigentes, além do fato de
serem poucas as etnografias que tratam especificamente do tema
da seca, direta (Lucchesi, 2017; Taddei, 2005; Taddei e Gamboggi,
2010) ou indiretamente (Teixeira, 2014; Vieira, 2015).
Segundo o historiador Albuquerque Júnior (1988, 1995), a seca
nos sertões do Nordeste sempre foi vista majoritariamente como
o resultado malsucedido de ações e investimentos do Estado. Seja
pela presença ou pela ausência do Estado, a seca sempre foi tomada,
em linhas gerais, como um problema nacional de múltiplas dimensões: ambientais, econômicas, políticas, culturais e até religiosas.
A seca é e sempre foi, segundo esse pensamento, um problema
social a priori solucionável, mas cujas reais soluções foram propositalmente negligenciadas pelas autoridades políticas. Apesar dos
investimentos públicos resultantes, por exemplo, da Grande Seca
de 1887-1889 – que culminou na criação da região Nordeste – e das
obras da Transposição do Rio São Francisco – iniciadas em 2005
pelo governo Lula e ainda em andamento –, as célebres teorias se
encerram na percepção de o fenômeno da seca ser uma indústria
motivada pela ânsia de investimento das elites e dos grandes quadros político locais.
Contudo, para além das causas históricas do domínio político
das elites e do clientelismo, a partir do material que coletei nos
últimos anos é possível deslocar a perspectiva vigente a respeito
do fenômeno da seca à medida que forem problematizadas as seguintes formulações: ora, apesar dos inúmeros e violentos acontecimentos pelos quais passou historicamente o Nordeste em razões
de secas e estiagens, o que fez da seca contemporânea afinal de
contas tão duradoura e severa? E qual é a origem e a razão de sua
excepcionalidade?
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Entre fevereiro e maio de 2016, com um breve retorno de quinze
dias em agosto do mesmo ano, realizei meus primeiros trabalhos de
campo no município de Floresta. Nesse contexto, os trabalhadores
rurais6 de Floresta afirmavam que a seca contemporânea vivida pelos
sertanejos afetou a economia local em vários de seus segmentos,
principalmente a agricultura irrigada e a pecuária.7 Mais do que isso,
ao lembrarem de suas experiências com a seca e refletirem a seu
respeito produziam uma clara diferenciação entre passado e presente.
Por conta desses motivos, o meu objetivo neste texto é o de
tentar entender as variadas reflexões que a seca contemporânea
instiga nas pessoas entre as quais realizei pesquisa de campo e que
soluções elas elaboraram, criativamente, a fim de contorná-la e
superá-la. Tendo em vista os vários elementos em jogo na luta pela
vida no campo, procurarei analisar, por exemplo, como o tempo
é gerido e pensado no cotidiano dos roçados e dos rebanhos; os
sentimentos particulares que motivam os sertanejos a seguirem em
frente, entre eles a fé e a esperança; as qualidades dos homens,
dos animais, da caatinga e das águas em diferentes momentos,

6

No geral, os habitantes da zona rural de Floresta se dedicam, simultaneamente, à
agricultura e à pecuária. Outros, no entanto, dedicam-se de maneira exclusiva a
uma ou à outra atividade. Por causa dessas distinções e também por uma questão
de economia textual, utilizarei o termo “trabalhadores rurais” para sintetizar um
conjunto de três categorias: vaqueiros, agricultores e criadores. O termo criador
refere-se ao pastor de gado caprino, ovino e bovino. No entanto, criador se diferencia de vaqueiro – reconhecido pela habilidade de capturar as reses bravias e
selvagens que vivem soltas no campo: espaço não cercado da caatinga, de uso
comum dos moradores e que serve de pastagem para os animais.

7

Desde 2012, a produção nas lavouras e nos rebanhos de gado bovino diminuiu
de maneira drástica. Segundo último censo agropecuário do IBGE, publicado em
2015, o número de cabeças de gado bovino em 2012 era de 18.857. Em 2015, no
entanto, caiu para 14.268. O que resultou, segundo florestanos e florestanas, em
um maior investimento na criação de gado caprino, mais adaptado às caatingas
e resistente às estiagens. De acordo com os dados, o rebanho de bodes e cabras
era de 268.900 cabeças em 2012, subindo para 325.670 em 2015.
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bem como as relações travadas com o espaço e o território em
circunstâncias de estiagens severas.
A seção seguinte é totalmente dedicada às definições das categorias de seca e tempo do ponto de vista de meus interlocutores de
pesquisa. Posteriormente, utilizarei as categorias de fé e esperança
para entender as justificativas dadas à seca contemporânea, à sua
excepcionalidade histórica e aos modos como os sertanejos têm
lidado recentemente com as diversas intempéries nos roçados e
nos rebanhos. Na terceira e quarta seções, pretendo analisar como
uma certa ruptura entre passado e presente dada pela memória e
pelas lembranças dos sertanejos sugere a transição incondicional de
um mundo que definitivamente acabou (concernente a um passado
sem correspondências ou equivalências no presente) a um mundo
por vir duvidoso e inquietante (por ser a consequência direta de um
presente em ruínas, um presente sem futuro). Na quinta e última
seção, levando em conta os exemplos etnográficos da seca no sertão
de Pernambuco e a proposta geral desta coletânea de etnografar
lutas políticas e práticas emancipatórias, pretendo concluir este
texto com uma discussão, mais sugestiva do que de fato conclusiva,
sobre como os sertanejos se insurgem no Antropoceno.

Seca e tempo
Como em muitos municípios do Polígono das Secas,8 o clima
de Floresta é o semiárido, e as estações do ano se dividem em duas
8

O Polígono das Secas é um território legalmente reconhecido desde 1946 como
sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens. Atualmente, ele abrange
oito estados nordestinos – o Maranhão é a única exceção –, além da área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no
norte de Minas Gerais. Segundo a Resolução nº 11.135 do Conselho Deliberativo da Sudene, o Polígono compreende hoje uma área de 1.108.434,82 km²,
correspondentes a 1.348 municípios, distribuídos pelos estados do Piauí (214),
Ceará (180), Rio Grande do Norte (161), Paraíba (223), Pernambuco (145), Alagoas
(51), Sergipe (32), Bahia (256) e Minas Gerais (86).
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radicalmente distintas, verão e inverno. De acordo com o geógrafo
Ab’Sáber (1999), no semiárido nordestino “o inverno é seco e quase
sem chuva, com duração de cinco a oito meses”, e “o verão é chuvoso,
com quatro a sete meses de precipitações pluviais, irregulares no
tempo e no espaço” (1999, p. 10), com maiores índices pluviométricos
entre os meses de fevereiro e abril. Apesar de a geografia humana
estabelecer uma divisão entre verão chuvoso e inverno seco, sabe-se bem que no semiárido nordestino há uma inversão dos termos.
Para as populações locais, a estação chuvosa é o inverno (janeiro a
junho) e a estação seca, o verão (julho a dezembro).
Mas a seca como sinônimo de verão – portanto, estação do
ano – é apenas uma das diversas modalidades que o termo “seca”
recebe nos sertões do Nordeste. De suas possíveis definições, há de
se distinguir primeiramente as diferenças entre seca e estiagem. Se,
por um lado, estiagem é uma redução ou atraso de chuvas previstas
para um determinado período do ano, a seca já é uma versão crônica
da estiagem, marcada pela ausência completa de chuvas durante
um extenso período, ocasionando inclusive desequilíbrio ecológico,
econômico e social. Essa modalidade de seca a que se dirigem os
sertanejos(a)s para discorrer principalmente sobre os prejuízos e as
perdas diz respeito ao momento em que, com a ausência completa
de chuvas, o verão se prolonga a ponto de interromper a entrada do
inverno ou da invernada, promovendo uma sensação de incerteza
e ao mesmo tempo de esperança.
Na versão crônica da estiagem,9 as plantações e as criações são
as primeiras a serem afetadas. Para os que vivem e dependem do

9

Outra modalidade, por exemplo, é a seca verde. Esta, por sua vez, é uma modalidade em que “algumas chuvas caem sobre a terra e enverdecem a vegetação”
(Teixeira, 2014, p. 17) sem, no entanto, abastecer os açudes e os reservatórios
de água. Existem também a seca meteorológica (baixa quantidade de chuvas);
a seca agrícola (em que a baixa umidade do solo afeta as plantações) e a seca
hidrológica (afetando rios, lagos e reservatórios) – sobre as quais não me deterei
especificamente neste texto.
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campo, a seca ganha um sentido complementar ao da periodicidade
e ao das estações. No cotidiano de vida das pessoas, a seca passa a
ser interpretada também como “períodos extraordinários que ficam
marcados na memória e no imaginário sertanejo” (Teixeira, 2014,
p. 17), ao modo como elaborou Teixeira em sua etnografia no Sertão
do Inhamus (CE), justamente pelas incertezas geradas, mas também
pelo sofrimento, pela luta e pelo árduo trabalho de resistência e
manutenção da vida no campo.
Mas se a definição de seca não é única, são as suas próprias
variações segundo escalas temporais distintas que a tornam de fato
uma categoria nativa relevante para os meus argumentos. Taddei
(2017), por exemplo, ao analisar as secas no Nordeste como “desastres políticos”, sugere que elas remetem a três escalas temporais
distintas. Uma “mais ampla” em que, segundo ele, “as secas são
cíclicas e fazem parte da variabilidade natural dos ecossistemas”
(p. 139). Outra relativa às estações do ano, vistas como “fenômenos insuportavelmente lentos”, do ponto de vista das populações
do semiárido nordestino. E, por fim, a escala da vida cotidiana do
tempo (meteorológico) “marcada pelo alto grau de incerteza”, uma
vez que “é praticamente impossível estabelecer quando se inicia
ou quando se encerra uma seca” (p. 140).
Ora, não saber quando se inicia ou se encerra uma seca significa
dizer que a relação entre seca e tempo são indispensáveis para o
processo de descrição e análise etnográficas. Isto é, se a seca em
meio à sua complexidade e às suas variações na escala temporal
deve ser analisada no sentido particular dado pelos interlocutores
de pesquisa, da mesma maneira o tempo deverá receber tratamento
analítico semelhante. Para dar entendimento a uma ou à outra categoria, diferentemente de Taddei (2017), não pretendo desenvolver
neste texto uma análise do fenômeno da seca, em seus aspectos
temporais, como “modos de enredamento”, como pretende o autor.
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Aqui, o meu objetivo é desenvolver e analisar, em conjunto e às
vezes separadamente, cada uma dessas categorias. De posse das
problematizações relativas à categoria “seca” nos primeiros parágrafos desta seção, agora é preciso analisar os diversos significados
que a categoria “tempo” recebe no sertão de Pernambuco.
Tempo no sertão de Pernambuco, como em muitos outros
lugares do mundo, pode nomear as estações, dizer respeito à sazonalidade e definir os efeitos climáticos: verão e inverno; tempo
da seca e tempo da invernada, respectivamente. Tempo é história,
tradição e memória: tempo dos antigos (Pereira, 2017), por exemplo.
Tempo pode se referir a um cálculo: tempo para fazer, tempo para
se chegar, tempo para laçar um boi. Liga-se, claro, à cronologia:
organização e repetição do tempo em acontecimentos marcantes,
entre eles, a época da política (Villela, 2004b, 2008), o tempo da
briga (Marques, 2002b). Tempo é também qualidade: tempo ruim,
tempo bom, tempo bonito pra chover, tempo sem futuro. Além
disso, da qualidade própria do tempo derivam-se as “qualidades”
dos seres, das almas, dos espíritos, dos homens, no sentido de
que falar no tempo é produzir relações de diferença, como bem
demonstrou Lima (2017), por exemplo, entre os Xucuru do Agreste
pernambucano:
Tempo é o passado, tempo é o agora, o que não quer
dizer que a relação entre passado e presente apareça
como uma relação de causa e efeito ou mesmo em uma
linha de continuidade. Antes, os tempos, em todos os
sentidos que assumem, são efeitos de relações que se
perpetuam e são coextensivas, que formam o passado e
continuam existindo, que formam o presente sem deixar
de ser afetadas por aquelas que já estavam ali ou por isso
ser por elas determinadas [...] Nesse sentido falar no tempo
é, ainda, falar da relação como diferença. É marcar uma
diferença entre o tempo que se habita e tempos outros.
(Lima, 2017, p. 89).
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Segundo Villela (2015), por exemplo, os mortos e os vivos,
assim como os homens, as mulheres, seus grupos e suas famílias
que habitaram ou habitam um determinando tempo no sertão de
Pernambuco, bem como a vegetação e os animais, são agentes cujas
virtudes, naturezas e qualidades são frequentemente debatidas. A
mim, diziam-me meus interlocutores: ‘os vaqueiros de hoje já não
são corajosos e habilidosos como os de antigamente’; ‘os homens
bons se acabaram’; ‘hoje em dia não existe mais gado brabo’; ‘a caatinga hoje não é mais a mesma’. Assim, dessa perspectiva o tempo
é um lugar em que se vive ou se viveu e, mais ainda, uma dimensão
da existência que define qualidades morais, físicas e sentimentais.
Embora tempo remeta a muita coisa, é possível defini-lo, no
entanto, de modo a subtrair de sua complexidade dois sentidos convenientes ao argumento deste texto: tempo como memória e tempo
como movimento. De maneira geral, à medida que o tempo passa,
as coisas, os seres e as suas qualidades também passam por ele. Em
particular, a coexistência ou mutualidade dos seres (homens, almas
e animais) na terra, no campo, na caatinga, é definida em movimento
no espaço, mas também no próprio tempo. Disso, por sua vez, não
resulta na ideia de que o tempo seria algo em si. Ao falarmos do que
é próprio do tempo, não se trata em dizer que as coisas no tempo
correm e perduram somente, mas em dizer que o tempo é definido
e só pode sê-lo por um conjunto dinâmico de relações.
Nesse sentido, para ser entendido e refletido como memória e
movimento, simultaneamente, o tempo deve ser ou ter sido um dia
habitado e povoado. Isso significa, por fim, que a duração do tempo
através da memória (tempo virtual), sobretudo quando o passado
é reativado pelos(a)s sertanejos(a)s para conferir sentido às ações
e às qualidades dos seres no presente, está totalmente alinhada,
no caso aqui tratado, à ocorrência, ao desenrolar, ao progresso (ou
regresso), enfim, ao movimento e ao ritmo do tempo na vida coti-
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diana (tempo atual), em particular, na produção, na economia, na
vida no campo, principalmente em atividades como a agricultura
e o pastoreio.
Seguindo à risca esse argumento, veremos nas seções seguintes
como a memória e a vida cotidiana nos roçados e nos rebanhos se
articulam na seca. Antes, vejamos como essa relação entre seca
e tempo é movida sobretudo, tal como pretenderei defini-las na
seção seguinte, por duas tecnologias particulares do sentir e do
viver: a fé e a esperança.

Fé e esperança
Ao chegar em Floresta pela primeira vez, em fevereiro de 2016,
os trabalhadores rurais esperavam que as chuvas do início do ano
continuassem ainda por alguns meses. Porém, elas vieram em janeiro,
pouco em fevereiro e se encerraram em março. Muitos perderam o
que tinham plantado. Além da estiagem, os problemas eram também
as pestes, principalmente o pulgão e a lagarta. Plantaram feijão
de corda e milho, mas perderam todos os seus roçados. Ao gado,
ainda era possível, segundo diziam, segurar o pasto. Do contrário, a
palma, a macambira ou o mandacaru deveriam ser dadas de comer
aos bichos. Os roçados se foram, o pasto estava se exaurindo, e a
esperança também.
Diante disso, gostaria de apresentar alguns acontecimentos que
pude compartilhar na morada de um vaqueiro, à época com oitenta
anos, Genésio, principalmente os que dizem respeito aos entrelaçamentos seca-tempo e fé-esperança. Em grande medida, os trarei a
seguir para analisar os arranjos práticos e reflexivos de pessoas que,
sob o mesmo céu, buscavam contornar o tempo ruim e os problemas
trazidos pela seca à vida no campo.
Vizinhos, amigos e parentes passavam diariamente pela casa
de Genésio. Um dos temas mais debatidos por eles era a falta de
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chuva. Diziam que se não chovesse nos próximos dez dias, todos
iriam perder o que plantaram. Genésio ressaltou em uma conversa
com Luzia (sua esposa) e Damião (marido de sua funcionária) que
a seca e os roçados perdidos eram castigos de Deus. Sua esposa,
católica, e Damião, evangélico, rebateram arduamente a posição
do vaqueiro.
– Oxe, homi, tá ficando doido, é? Falar uma coisa dessa? – Indagou Damião, com a aprovação de sua esposa e de Dona Luzia,
a mulher de Genésio.
O vaqueiro, por sua vez, reafirmou novamente sua convicta
posição sem pestanejar:
– Ué, mas não é castigo, não? Se não é castigo, o que é? Desde
quando uma seca dessa? Isso não existe, homi!
Todos discordaram, dizendo que só de pronunciar tais palavras
ou apenas cogitá-las já era pecado. Na visão de Damião, a despeito
da perda do plantio e de todo o dinheiro investido, a resposta para
os acontecimentos era bem clara, mas totalmente insatisfatória
para o vaqueiro:
– Essa é a vida do nordestino, Genésio! Ela é assim mesmo! A
vida do sertanejo é essa, sempre foi assim! – Disse Damião.
– Não, não! Desse jeito nunca foi! Isso não existe! – Ainda convicto, Genésio reafirmara a todos que se tratava certamente de castigo.
Para ele, o que vinha acontecendo era ‘provação de Deus’.
A seca atual em nada se comparava com as secas de outrora, do
seu tempo de infância e juventude ou do tempo de seus ancestrais,
do tempo de primeiro, do tempo dos antigos. Sua casa, como
muitas da área rural do interior do Nordeste, mesclava em suas
paredes imagens de fé e fotografias de familiares. Santos e santas,
crucifixos e terços promoviam, por um lado, uma estética da fé, e,
por outro, inúmeros porta-retratos com filhos e filhas, pais e avós,
dando o valor necessário à genealogia no seio da família sertaneja
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(Meneghelo, 2012, 2015). Apesar disso, a fé e a esperança naquele
momento pareciam enfraquecidas.
Muitos apostaram que o tempo seria bom. Bonito pra chover,
portanto, bom para plantar, ou melhor, laborar. Mas o tempo não
possibilitou colheitas, e o trabalho não se concretizou. A fraqueza
do tempo e as incertezas do trabalho tornaram-se temas de conversas diárias entre moradores e familiares de uma maneira muito
particular. Naquela ocasião, pensamentos como ‘se não choveu de
novo, é porque não chove mais’ davam de imediato que a seca, ao
aniquilar toda forma de esperança, veio para testar a ‘fé do sertanejo’.
‘Tantos esforços, tanto sofrimento, em troco de nada?’.
Embora esse fosse o dilema para várias pessoas naquele mês,
para Genésio tratava-se não só de uma inexatidão ou de uma simples
insatisfação, mas sim de um castigo divino. Se só a Deus cabe a
decisão se choverá ou não, para o vaqueiro tratava-se de provação
divina. A sua revolta entristeceu seus conhecidos. E a resposta de
Damião, cuja conclusão é a de que tudo sempre foi e continuará
sendo da mesma maneira, ia de encontro às conclusões de Genésio.
Por um lado, a resposta de Damião implica uma decisão importante. Ela demonstra que a fé, mesmo sob determinadas condições,
deve se manter inabalável: não deixar o sofrimento e os problemas
diários tomarem conta dos pensamentos e, consequentemente,
não culpar Deus pelo tempo ruim. Por outro lado, a ideia de que
‘o povo sertanejo sempre sofreu com a seca, foi embora muitas
vezes e continua indo embora’ foi contrariada por Genésio por um
motivo igualmente importante. A visão do vaqueiro de que havia
uma excepcionalidade na seca atual demonstrou, por seu turno,
os limites da resposta de Damião. Esse, minutos depois, já não se
afirmou tão convencido de seus argumentos.
Para Damião, há pelo menos quinze anos a seca tem afetado
a vida dos trabalhadores rurais. E por motivos variados: ‘a falta de
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investimentos dos governantes’, ‘a situação econômica do país’ e ‘as
mudanças do tempo’ (aqui ele se referia, em especial, às mudanças
climáticas e ao aquecimento global). Questões que, segundo ele,
dificultavam a criação do rebanho e os investimentos na agricultura.
A partir desse conjunto de elementos, Damião apresentou a incrível
percepção de que na seca, incontrolavelmente, ‘as coisas não vão
pra frente, só vão pra trás’. Ora, dessa vez Damião nos dá o sentido
de que, como sugerido na introdução, o tempo, além de memória,
é também movimento.
É certo que os efeitos da seca não só ativam a ‘fé do sertanejo’
como também fazem-no testá-la e contestá-la constantemente. Mas
outras coisas estão em jogo. Minha sugestão é a de que os meus
interlocutores sertanejos, de maneiras diversas entre si, evocam
uma noção de tempo diretamente ligada às contingências históricas
e à memória (‘A vida do nordestino é assim mesmo’), mas ligada
sobretudo às suas relações com a produção e o espaço. Dizer que
‘na seca as coisas não vão pra frente, só vão pra trás’ reflete, no
âmbito da economia e da produção, o movimento e a dinâmica de
um tempo que atrasa ou avança conforme o trabalho realizado na
terra, nos roçados, nos rebanhos, nas trocas comercias, conforme
os resultados obtidos, as previsões pluviométricas, as reservas financeiras, etc. Trata-se, portanto, de uma temporalidade que retrocede
e/ou procede a depender de intempéries que podem ser passíveis
de serem vencidas ou, então, serem completamente insuperáveis
(aqui cabe o exemplo de quando os nordestinos migram, procurando
emprego e moradia em outros estados).
A fim de não sobrepor à percepção dos moradores uma lógica
binária ou linear de tempo (entre presente e futuro, chuva e seca,
inverno e verão, por exemplo – tal como o relativismo cultural ou a
tradição sociológica durkheimiana na antropologia o fariam caso se
tratasse de relativizar o tempo linear, circular ou acumulativo segundo
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contextos etnográficos distintos), o que proponho é que, em certos
casos, a relação dos sertanejos com a irregularidade temporal impõe
dúvidas quanto à perpetuação do tempo, de sua linearidade e, mais
ainda, de sua continuidade. Tempo linear e contínuo que deveria
se manter dividido entre o período de inverno (tempo de chuva/
tempo bom) e o período de verão (tempo da seca/tempo ruim),10
mas que no entanto a ele é imposto um movimento a-pendular
ou desbalanceado que faz com que, cotidianamente, o tempo não
avance como desejado e ‘nada cresça ou floresça’.
Diante disso, a esperança passa a ser a fórmula pela qual se
partilha as dores, os saberes e as práticas entre moradores e moradoras que, diante das perdas e dos prejuízos, recorrem às palavras
de seus pares para obter algum conforto ou para se chegar às mais
variadas verdades de um problema comum. Apesar dos prejuízos trazidos pela seca, ainda resta a terra e a morada; restam os
conhecimentos de cada agricultor, vaqueiro e criador; restam os
modos de saberem, ao seus próprios modos, lidar com as intempéries; restam as reflexões acerca de um tempo por vir; o desejo de
continuarem em frente; os saberes e as práticas através dos quais
procuram mitigar os problemas causados pela seca no cotidiano
de trabalho. Enfim, resta a árdua tarefa de fazer perseverar o que
entendem historicamente por vida no campo.
Criando novas reservas financeiras e solicitando recursos alheios
para investirem nos roçados e nos rebanhos, por exemplo, os sertanejos entre os quais realizei pesquisa fazem com que tudo cresça,
floresça e avance. É dessa maneira que a esperança dá contorno a
algumas relações de trabalho e de convívio. Na interrupção de um
suposto equilíbrio temporal, o trabalho se reafirma na esperança, e a
vida no campo volta a ganhar sentido ao ser ainda uma possibilidade,

10

A respeito dessa dupla temporalidade do meio natural sertanejo: cf. Barroso
(1956 [1912], p. 9-43).
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mesmo no quadro assertivo de que só choverá por milagre – tal
como ressaltado no diálogo entre Genésio e seus amigos e familiares. Assim, o tempo que ‘não vai pra frente e só vai pra trás’, como
proposto por Damião, é um tempo que não se positiva totalmente,
no entanto sem se negativar por completo, pois a esperança direciona os moradores a novos afazeres, a novas investidas, a novos
movimentos e a novas atitudes.
Com isso, não pretendo sugerir que a desregulação do tempo
promove desequilíbrios sociais supostamente superáveis por meio
de ulteriores coesões, como se no contexto de uma comunidade
rural tudo se autorregulasse a partir de normas e de ações intrínsecas a uma coletividade estrutural e prévia. Em vez disso, prefiro
pensar em uma relação paradoxal entre a esperança (que motiva
as pessoas a seguirem em frente) e o constante desequilíbrio no
cotidiano de trabalho (o que as fazem duvidar do futuro da vida no
campo, da vida no sertão). A favor desta percepção, destacarei a
seguir outro acontecimento.

O sertão é vida pra doido
No dia seguinte à conversa entre o vaqueiro, a sua esposa e Damião, tive a oportunidade de caminhar pelas plantações de Genésio.
Este havia plantado no mês anterior, mas sem a chuva esperada
as plantações não tardaram em morrer. Apenas algumas ramas de
milho e de feijão resistiram, e a pequena quantia que restou era
inviável para ser vendida nas feiras e nos comércios de Floresta.
Passando por essa paisagem, Genésio desabafou: ‘Dá vontade de
chorar. Isso aqui quando chove é a coisa mais linda do mundo. Mas
a chuva demora, demora... Hoje, a vida no sertão é vida pra doido.
Só tem perda... tem mais lucro, não. A vida no sertão é sem futuro’.
A noção de que o sertão é vida pra doido e de que a vida no
sertão é sem futuro é muito referenciada pelos homens quando
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falam de suas plantações, dos investimentos perdidos e de histórias
passadas que, em contrapartida, muitas vezes celebram um tempo
em que a agricultura, o rebanho e o criatório davam lucro, alimentavam os familiares e os animais e produziam um sorte distinta de
produtos para as feiras, festas e celebrações. Tratava-se de um
tempo em que, nas palavras de meus interlocutores, “o produtor
rural vivia sem tanto pelejar”.
Esse modo de vida ‘sofrida, sem lucros, sem resultados e somente de perdas’ é o modo como, recentemente, meus interlocutores
de pesquisa tem se referido à vida no campo para ressaltar, entre
outras coisas, que a terra e os animais são uma fonte de renda, algo
a ser preservado em vias de obter, se possível, riqueza e acúmulo.
Isso contraria, por exemplo, o que Thais Mantovanelli e Luísa Molina, nesta coletânea, pensam a respeito das noções de terra e de
território da perspectiva de seus interlocutores(a)s indígenas. Para
Molina, em específico, “terra é vida” entre os indígenas Munduruku do rio Tapajós, em oposição à lógica do lucro, do capital, do
acúmulo. Mais ainda, a terra é uma noção intensiva, “condição de
autodeterminação ontológica e política” desses povos.
Apesar dessas particularidades, em outros aspectos há semelhanças entre o contexto etnográfico da autora e o meu. A noção
de terra entre os sertanejos(a)s também passa, se assim quisermos,
justamente por uma condição ontológica e política diretamente
associada à intensidade da vida no campo. Nesse modo de viver,
os animais, os homens, os roçados, as águas, o clima, a caatinga e
as múltiplas camadas e dimensões do tempo devem potencializar
em conjunto a própria vida de modo que ela possa acontecer em
movimento de forma produtiva e eficaz, sendo a renda apenas um
de seus efeitos. É nesse sentido, mais uma vez, que o tempo, além
de memória, é também movimento. Se o que dá poder à vida no
campo é o desenrolar do tempo e os seus efeitos sobre a terra, por
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outro lado ‘o tempo não anda’ e ‘só vai para trás’ porque a seca o
faz recuar e retroceder à medida que não há renda, mas também
à medida que nada floresce, os animais morrem, os rios secam, a
caatinga perde a cor, acinzentando-se.
Curioso é que, contrária à perspectiva de retrocesso do tempo,
outro interlocutor, Luiz Cordeiro, vaqueiro e professor de matemática
do município de Floresta, bastante conhecido pela sua capacidade
inventiva e inteligência na lida da fazenda, afirma que a seca de
2012, apesar de tudo, fez com que ‘o sertanejo aprendesse novas
técnicas’. Sua perspectiva é semelhante à de Vicente, funcionário
de Genésio, quando afirmou ser o sertanejo um aprendiz, alguém
que está sempre aprendendo com o dia-a-dia: ‘um dia é um garrote
que adoece, é uma lagarta que aparece nas plantações, é um funcionário que não aparece para terminar o serviço que começou, é a
palma comprada que não presta’. Dessa forma, além do retrocesso
do tempo, do seu próprio decurso pode surgir uma surpresa. O
tempo pode até retroceder, porém as tarefas e os trabalhos nunca
se encerram. Coexistente à estagnação, à imobilidade e ao desequilíbrio do tempo, sempre haverá a dinâmica de se reposicionar e
se reinventar na vida no campo (em retrocesso ou em progresso)
de forma esperançosa, resistindo às quebras e às cisões proporcionadas pela seca.
Foi da esperança, do aprendizado diário e da paciência que
floresceu em Genésio, nos últimos dias de minha estadia, a suposição de que a chuva finalmente viria. Havia deixado de pensar na
provação divina e, doravante, não era incomum me perguntar, após
olhar o céu que não raro nublava: ‘Será que hoje chove, garoto?
Será que vai chover?’. Por isso, arrisquemos dizer que a esperança
reflete, neste caso, uma contradição entre a espera e a falta. De um
lado, o receio dos homens quanto às (im)possibilidades (‘será que
chove, garoto?’) e à ausência (‘cinco anos sem chover?’). De outro
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lado, o receio quanto à presença particular da seca de 2012 (‘uma
seca assim, eu nunca vi!’). Frente a esse contexto de contradição,
podemos supor que há uma “economia política criativa” dos sertanejos na seca, tal como a sugere Vieira (2015), voltada à arte de
criar e revigorar as práticas que a fundamentam, pois é justamente
“a partir das alterações na criação e da economia política dos fluxos”
que se formulam “questões sobre o problema da crise ecológica”
(p. 367), segundo uma forma de resistência “agenciada como criação
das possibilidades de vida” frente aos tempos que se seguem (p. 23).
Sabe-se bem que há muito a antropologia vem se dedicando a
diversas abordagens do campesinato em contextos empíricos variados, tanto no Brasil (Almeida, 1986; Godoi, Menezes e Marin, 2009a,
2009b; Heredia, 1979; Palmeira, 1989; Velho, 1982; Woortmann,
1990) quanto fora do país (Bourdieu, 1962; Redfield, 1967; Wolf, 1976
[1955]). Contudo, neste texto não pretendo seguir o rumo (mesmo
reconhecendo a importância dessa literatura nas circunstâncias de
produção antropológica) de discussões a respeito de populações
camponesas concernentes, por exemplo, às célebres noções de
campesinato, ruralidade, moralidade e “campesinidade” (Woortmann, 1990), a partir das quais as relações tradicionais de trabalho
poderiam ser compreendidas pelas transformações do Mercado,
em diálogo ou resistindo a ele, ou, então, por meio dos problemas
relativos à desapropriação de terras em diversos domínios políticos (Godoi, 1999). Neste texto busco entender, por sua vez, como
destacado no parágrafo anterior, como ocorrem as formas criativas
com as quais os sertanejos compõem suas realidades.
Genésio criou esperança pela chuva novamente. A natureza
virtual e reflexiva da chuva, desejada como acontecimento, fazia-o
refletir acerca dos benefícios que ela própria poderia trazer. Ao julgar
o tempo e ao desejar a chuva, Genésio criava e cultivava para si a
esperança de que os sertanejos voltassem a depositar no solo as
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suas habilidades, os seus sentimentos e os seus conhecimentos.
Às vezes nublava, mas caía uma chuva de poucos milímetros. Algumas vinham com mais intensidade noutro lugar, porém sempre
ineficientes. Quando o tempo fechava, era sinal de tempo bom,
tempo bonito pra chover. O trabalho não cessava, pois o tempo
não apenas retrocedia. O tempo, em contrapartida, continuava se
positivando: se restasse apenas uma várzea, à beira de um açude,
há certamente de se plantar alguma coisa; se restasse água em
algum canto de terra, há de se utilizá-la certamente para matar a
sede dos animais.
Sendo assim, se a seca foi por um momento interpretada pelo
vaqueiro como castigo, os seus amigos e familiares apontaram-lhe
já nos dias seguintes os caminhos para seguir com fé e esperança.
Genésio, naquela mesma época, já cogitava alimentar seus animais com a palma e solicitava a ajuda de amigos e políticos para
conseguir os recursos hídricos necessários à sobrevivência de seu
pequeno rebanho e de seus roçados. Ora, o tempo, é claro, não
parecia estar a seu favor – pelo menos da forma como o desejava
–, no entanto, o vaqueiro resistia, firmava-se e se reafirmava, sobretudo na esperança (de chuva ou de favores de outrem) e na fé
(sem deixar que o pensamento conjugasse Deus e castigo). Duas
tecnologias do sentir e do viver o tempo próprias de um contexto
em que a vida no campo e o próprio sertão e seu povo se erguem
a cada dia como sinônimos de vida pra doido e sem futuro. Um
presente contra o qual é preciso resistir.

O que será do sertão e seu povo?
O que será do sertão e seu povo? Para responder a isso, é preciso
deixar claro que os entrelaçamentos seca-tempo e fé-esperança
sugerem diversas noções nativas de futuro. Um tempo pelo qual se
espera, incessantemente. Um tempo virtual em vias de se atualizar.
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Um tempo por vir que não se pode ver e sentir, senão apenas desejá-lo. Um tempo em questão, mas já em vias de acabar, passado.
Assim, a preocupação a que me proponho a debater nesta seção,
frente ao atual contexto de seca no Nordeste, deve vir articulada,
por um lado, com a noção de vida no campo e suas possibilidades
de se realizar e se concretizar no futuro, e, por outro, com a noção
de memória mobilizada pelos meus interlocutores; em específico,
com as maneiras pelas quais as lembranças que dela derivam interferem na vida no campo, confeccionando-a.
Para Merleau-Ponty (1999 [1945]), em sua elaboração do conceito
de temporalidade, a eternidade é o ponto central para se entender o
tempo e, mais ainda, a experiência do tempo. Segundo o autor, “só
pode haver tempo se ele não estiver completamente desdobrado”,
pois “é essencial ao tempo fazer-se e não ser”, isto é, “nunca estar
completamente constituído” (p. 556). Em suas palavras, “o tempo
não é”, necessariamente, “um objeto de nosso saber”. Ou seja, não
se trata de considerar o tempo objetivo ou a objetividade do tempo.
Para além do tempo como uma representação coletiva rodeada de
pequenas variações a depender da particularidade de cada sociedade
e cultura (como gostariam os projetos antropológicos do relativismo
cultural e da sociologia durkheimiana), e, para além do tempo como
uma categoria universal do entendimento, como supôs Alfred Gell
(1996), para Merleau-Ponty o tempo é “uma dimensão do nosso ser”
sem, no entanto, se confundir com ele. É próprio do ser o tempo,
mas suas possibilidades não dependem de atributos exteriores ou
contingentes nem apenas de puros sentimentos e emoções ou de
manifestações e ações individuais.
Por essa via, pode-se dizer que a esperança evocada pelos sertanejos não poderia ser um futuro objetivado pelo qual apenas se espera
e se cria expectativas. A esperança não seria meramente a condição
para o sentido prático de agricultores e vaqueiros organizarem em
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momentos de seca os seus afazeres diários, constituírem as suas
tradições, a vida no campo e a reprodução social. Se a esperança
não tem um sentido utilitário ou puramente objetivo (nem é apenas
uma flecha apontada para o futuro), é porque a experiência do tempo
e a construção do tempo na vida cotidiana de meus interlocutores e
interlocutoras são, sobretudo, o efeito de uma memória, ou, como
nos sugere o próprio Merleau-Ponty, o efeito de uma “relação íntima
entre tempo e subjetividade”, entre tempo e consciência, ou, para
meus interlocutores, entre tempo e lembrança.
Para o vaqueiro Cláudio Correia, outro interlocutor desta pesquisa, morador de Floresta e proprietário da Fazenda Tigre, a seca
de 2012 é um flagelo único e inigualável. Embora tenha vivido em
outras secas, nenhuma delas se compara à atual. ‘São quase cinco
anos sem cair chuva. Desde 2012, o pobre do sertanejo já perdeu
quase tudo o que tinha: roça, bicho, água, rio’. Ao lembrar de seus
efeitos, relata:
A seca tá acabando com tudo. Eu perdi mais de duzentas
cabeças de gado de 2012 pra cá. Mais de duzentas foram
embora. Eu ainda tenho umas cento e pouquinha, porque
Deus é grande. Mas em quase toda a fazenda tá pouquinha,
pouquinha, pouquinha. Em setembro de 2011, eu juntei o
meu gado pra dar de comer. Eu tinha mais de 300 cabeças. Mas não pingou chuva de jeito nenhum. Passou 2011
sem chover. Em setembro de 2011, até entrar 2012, não
choveu. 2012 não pingou de jeito nenhum. Entrou 2013
e veio a chover dia 14 de julho, quando deu uma chuva
de 40 mm lá em casa. Criou uma raminha que o gado
começou a comer. Foi quando eu vendi umas 80 rês pra
evitar de morrer. Eu precisava de dinheiro. Eu ia fazer o
quê? Eu não ia para as estradas roubar, tinha que vender
pra apurar. Aí vendi a um amigo 70 bois, e morreu mais de
100 de magra, junto com as outras, tanto do gado brabo
quanto do gado lá de casa. Resumindo, o meu patrimônio
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diminuiu 150 cabeças, de trás até hoje. Aí, o ano passado
e não choveu também, perdi bem 12 rês. Quer dizer, que
isso não é lugar de... não ajuda, né? Antigamente não era
assim, não. Antes havia fartura. Dava pra criar os bichos...

Diante do ineditismo da seca de 2012, o vaqueiro afirmava sentir
falta do tempo dos antigos: tempo em que havia ‘fartura, chuva e
produção’. As suas prospecções e a de muitos outros vaqueiros da
região a respeito da produção rural nos últimos anos eram resultado
de um modo particular de lidar com a memória. Sendo assim, além
da distinção entre as estações do ano, tempo da invernada e tempo
da seca, inverno e verão, as lembranças de meus interlocutores
sugerem categorias de tempo que contrastam passado e presente,
a saber: tempos dos antigos, tempo do carrancismo (austeridade,
compromisso e seriedade) e tempo da fartura (sinônimo de chuva
e produção nas lavouras e nos rebanhos) em oposição ao tempos
atuais, aos tempos de hoje, ao tempo de escassez (de seca e declínio
da agricultura e da pecuária), tempo sem futuro, tempo da imoralidade, enfim, uma forma de se opor a relações sociais passíveis de
serem interrogadas contemporaneamente através dos artifícios da
memória dos que viveram nos tempos de outrora.
No sertão de Pernambuco, etnografias sobre o tema da memória têm sido escritas com foco, por exemplo, no “tempo da briga”
(Marques, 2002a, 2002b) e na “época da política” (Villela, 2004a,
2004b, 2008). Segundo os autores, através da memória os sertanejos procuram “exibir seu conhecimento detalhado sobre eventos
ou aspectos excepcionais de sua vida” (Marques, 2013, p. 717), a
partir dos quais, segundo Villela (2015), o passado surge como um
“modo de ratificar os comportamentos presentes”, definindo, por
um lado, o “tempo da fartura”, e, por outro, “o tempo do excessivo
rigor moral, da seca, do abandono, da violência, da ignorância ou,
em uma palavra, do atraso” (2015, p. 18). Para o autor, nas relações
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que observa entre família e política, o passado funciona simultaneamente como “modelo moral ou ideal” e, ao contrário disso, “o
lugar de onde se deve fugir” (2015, p. 7).
No caso deste texto, porém, além das ambiguidades de um tempo serial e contínuo (passado, presente e futuro), as experiências com
a seca sugerem uma outra noção de tempo. Uma noção fraturada e
descontínua de tempo que, neste caso, se expressa particularmente
em uma modalidade específica de memória, denominada entre os
meus interlocutores de lembrança. Frente às imprevisibilidades e
incertezas da seca, o ato de lembrar sugere não só uma memória acumulativa (resgate de uma soma de experiências vividas) e
de continuidade (reprodução de um universo rural particular, por
exemplo), mas uma memória de ruptura entre diferentes mundos,
entre passado e presente, entre um mundo que não existe mais (de
fartura, chuva e produção) e um mundo atual de escassez, marcado
pelo declínio da pecuária e da agricultura, da morte dos rebanhos,
das lavouras, dos rios, dos animais e das caatingas; mas também de
um modo diferente de lidar com os próprios animais e as lavouras
restantes, de dispô-los e geri-los no tempo e no espaço, de aproveitamento dos recursos, das águas, dos insumos, dos alimentos,
equalizando-os, mensurando-os, ordenando-os, distribuindo-os de
maneiras distintas das do passado, doravante sob o regime temporal
de secas e estiagens excepcionais.
Para avançar nessas diferenciações temporais, nos parágrafos
seguintes inspiro-me nos argumentos de Thais Mantovanelli nesta
coletânea sobre o enfraquecimento e, sobretudo, a interrupção e a
barragem das ações criativas e heterogêneas dos Xikrin e dos Juruna
sobre as terras, os animais, as águas, os rios e sobre suas próprias
vidas a partir da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. De
maneira geral, a autora trata de uma analogia metodológica entre
a eficácia das ações e dos atos no mundo e os seus efeitos sobre o
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texto e a própria escrita etnográfica. Quer dizer, para dar expressão
e conteúdo a uma verdadeira guerra entre, de um lado, homens e
mulheres indígenas, e, de outro lado, os agentes uniformizados da
barragem, a autora busca elaborar analogias e composições arranjadas de tal maneira no mundo, afirma a autora, cujas possibilidades
de traçá-las posteriormente no texto etnográfico se dão a partir, em
seu caso, da relação política inevitável entre regimes discursivos e
existenciais antes de tudo conflitivos entre si.
Enquanto os agentes monocromáticos da barragem interrompem, paralisam, concentram e apodrecem as águas, efetuando no
mundo a paralisação imediata das ações humanas e, sobretudo,
da vida em geral, para os Jurunas e os Xikrins, ao contrário dos
primeiros, há uma perspectiva relacional da vida (“composições
relacionais”, diz a autora) na qual se inserem todos os seres e corpos,
humanos e não humanos. A política dos brancos, “essa gente parada
no mesmo lugar”, dizem as mulheres Mẽbengôkre em ataque aos
funcionários da Norte Energia, é contrária a política indígena, por
sua vez contra o barramento do fluxo da vida. Como diz a própria
autora nesta coletânea, uma vida que é “ampla e intensiva” em
dois sentidos. Vida como uma força vital que transborda, alimenta,
enriquece, move e percorre todos os seres. E vida como uma força
social que distribui os recursos seguindo o regime coletivo da aldeia,
os princípios de renovação das relações de convívio, de aliança e
de consanguinidade (o parentesco) e os procedimentos próprios
de uma economia política da caça e dos roçados. Para este caso, a
vida como um todo – vital, social e política – é garantida existencialmente, afirma a etnóloga, no próprio movimento das águas do
rio Xingu e dos seres que o habitam. As águas e os peixes precisam
de fluxos e movimentos constantes, ao contrário dos brancos que
tecnicamente almejam o corte, a estagnação, a barragem. E, mais
ainda, para os(a)s indígenas ao lado de quem a autora realiza suas
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pesquisas, as águas e os peixes necessitam de renovação e de
cuidado para dar curso a todas as coisas do mundo.
Isso, de certa maneira, obviamente guardadas as devidas particularidades, passa-se também entre os sertanejos na constituição
do que denominam de vida no campo. Agente de outra natureza
política (distinta por diversas razões das barragens hidroelétricas
instaladas no rio Xingu, apesar de as secas no Nordeste serem
prole e, ao mesmo tempo, reprodutora de inúmeras barragens e
hidrelétricas – mas não é o caso deste texto tratar dessa temática), a
seca a respeito da qual discorro é um fenômeno que se assemelha,
em partes, ao caso analisado pela autora. Tal como as barragens, a
seca é uma máquina multiplicadora de interrupções e cortes, pois
fluxos práticos e criativos de parte dos que vivem da agricultura
e do pastoreio no interior na região Nordeste foram paralisados,
interditados e barrados com a seca de 2012.

Vida no campo: insurgir-se no Antropoceno
Não há dúvida de que a memória é um tema central dos textos
que compõem esta coletânea, seja a partir da seca de 2012, no caso
deste texto, ou a partir de um movimento cultural baiano que resiste
à desaparição e, mais ainda, que procura não apagar os acontecimentos realizados pelos que assassinam as histórias, os corpos, as
pessoas que as carregam, que é a “queima de arquivo”, no caso do
texto de Cecília Mello: o arquivo das pessoas (suas memórias, suas
histórias, o que são, também o seu futuro). Além da memória, outro
tema bastante importante desta coletânea é a questão da terra e do
território, tal como apresentado nos textos de Thais Mantovanelli e
Luísa Molina, por exemplo.
No que se refere a estes dois temas, memória e terra, a característica peculiar deste texto é que, diferentemente dos trabalhos
de minhas colegas, a “confiscação do comum”, como sugere Jorge
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Villela nesta mesma coletânea, não ocorre por meio da ação direta
de uma empresa, de um conglomerado econômico, do Estado
nacional, etc. Analisando os dados que recolhi, o problema de minha análise se concentra no ineditismo da seca de 2012 e em seus
desdobramentos. Não se tratar de qualquer seca indica, imediatamente, não se estar em qualquer tempo. Muito embora as histórias
de secas no Nordeste, como bem se sabe, estejam permeadas
de conflitos e situações alarmantes, desde migrações em massa,
corrupção, fome e miséria (Castro, 1984 [1946]), até genocídios e
campos de concentração (Lucchesi, 2017; Neves, 1995, 2001), a
seca de 2012 é um abismo rumo ao desconhecido por não haver
qualquer correspondência histórica em duração (‘são quase cinco
anos sem cair chuva!’, disse Genésio) e em intensidade (‘uma seca
como essa, nunca vi!’, disse o mesmo). Por isso, a seca de 2012 é
pensada como um fator de ruptura radical entre mundos.
Para outro interlocutor, Nivaldo Carvalho, historicamente, de
maneira geral, ‘a seca é como a guerra e a fome. Ela destrói a tudo
e a todos’. Mas, para o vaqueiro Claudio Correia, a seca de 2012, em
particular, ‘transformou o mundo da fazenda’. Para ele, ‘a vida no
campo, hoje em dia, não dá futuro para ninguém’. ‘Não é mais como
antigamente, quando havia muito pasto, muito vaqueiro e muito
gado’. ‘Aliás’, afirma o vaqueiro, ‘se depender de mim, filho meu não
aprende nem a abrir uma cancela!’. Para ele e muitos outros trabalhadores rurais, há que se interromper a reprodução desse mundo. Há
que desistir, por um lado. Porém, apesar de historicamente drástica e
conflitiva, a seca, por outro lado, levou os sertanejos, segundo outro
interlocutor, Luiz Cordeiro, a conhecerem e a adquirirem ‘técnicas e
recursos que antigamente não eram tão acessíveis’, reinventando e
aprimorando a vida no campo. Ora, sua perspectiva vai ao encontro
da ideia de Vicente, páginas atrás – sempre válido lembrar –, de que
‘apesar de tudo, o sertanejo é um aprendiz!’. Entre os elementos de
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aprimoração e aprendizado da vida no campo, segundo Luiz Cordeiro, podemos mencionar: 1) mangas e cercados de arame; 2) poços
artesianos e cisternas; 3) sistema de gotejo (método de captação
de água para arar a terra, abastecer os bebedouros e alimentar os
animais); 4) automóveis para locomoção, transporte e até mesmo
para rebanhar os animais. Quanto a esse último ponto, Luiz Cordeiro
destacou que a seca contemporânea encareceu a manutenção do
gado equino, tornando menos custosa e mais célere a posição do
vaqueiro-motociclista em relação à do vaqueiro-cavaleiro.
Portanto, são esses dois lados da seca (de regresso e progresso, simultaneamente) que nos levam a entender novamente
o tempo não só como memória, mas também como movimento.
Para os vaqueiros com os quais convivi, não apenas as secas, mas
também as cercas, transformaram radicalmente a história. ‘Secas e
cercas’ transformaram a natureza e as qualidades das caatingas, dos
homens e dos animais. ‘Secas e cercas’ transformaram o mundo.
O território, antes repleto de pastos livres para a criação do rebanho, hoje em dia está recortado de mangas e cercados de arame,
delimitando o espaço, as circulações e os movimentos de vaqueiros
e rebanho. O rebanho bovino, antes brabo e ‘criado solto no mato’,
agora é manso e ‘criado mais perto e mais preso’, fazendo dos vaqueiros de hoje não tão gloriosos e habilidosos como os vaqueiros
de antigamente. Para meus interlocutores, essas transformações
temporais e espaciais se aprofundaram na seca de 2012, diferindo
radicalmente o contexto presente da época em que viveram seus
ancestrais e antepassados.
A respeito da relação entre “seca e cerca”, o pensamento social
brasileiro (Andrade, 1986 [1963]; Furtado, 2007 [1959]; Prado Junior,
2006 [1945]) e membros de coletivos e instituições de combate à
seca, por exemplo, abordam-na a partir do argumento da reforma
agrária e da concentração de terras. Em entrevista publicada em
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2010, Naidison Baptista, coordenador nacional da rede Articulação
no Semiárido (ASA), formulou, na chave desse discurso, a seguinte
ideia: “O problema do semiárido não é a seca; é a cerca, que cerca
a terra e a água”.11
Em contrapartida a esse argumento, em pesquisa realizada no
município, Vasques (2016) demonstrou que, desde a perspectiva
dos trabalhadores rurais de Floresta, no sertão de Pernambuco,
as justificativas a respeito da correlação seca/cerca não resultam
necessariamente de uma crítica à propriedade, mas de uma preocupação quanto à permanência de métodos tradicionais de criação
e de plantio. Embora haja essa preocupação, o entrelaçamento
seca e cerca suscita questões que os trabalhos da autora e a minha
dissertação (Pereira, 2017) ainda não deram conta: enquanto alguns
interlocutores asseguram que as secas e os cercados de fato transformaram a pecuária e a agricultura, diversos outros trabalhadores
rurais não veem as coisas da mesma maneira. Para Luiz Cordeiro,
por exemplo, ‘as cercas, hoje, são a solução’. Para ele, cercar as
propriedades ajuda inclusive no desenvolvimento do gado que,
outrora solto no campo, morria de fome e de sede.
A respeito dessa ambiguidade de posições entre os trabalhadores rurais de Floresta, o acesso à água é um caso importante.
Desde pelo menos o início do século os sertanejos têm adquirido
cisternas, poços artesianos e açudes de maneira sistemática através
de programas do governo federal.12 Segundo relatos, essas e outras

11

Em entrevista publicada em junho de 2010 na Revista Radis – Saúde e Comunicação:
http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revistaradis/94/reportagens/%E2%80%9Co-problema-do-semiarido-nao-e-seca-e-cerca%E2%80%9D.

12

O sertão de Itaparica é beneficiado pelas políticas públicas do governo federal,
em especial pelos programas: Um Milhão de Cisternas (P1MC) e Uma Terra e
Duas Águas (P1+2), cujos objetivos podem ser verificados no site da Articulação
Semiárido Brasileiro (ASA), instituição desenvolvedora dos programas: http://
www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc.
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formas de armazenamento otimizaram as relações espaço-temporais construídas no dia-a-dia das lavouras e dos rebanhos.
O quadro geral é que, no tempo dos antigos, caminhavam-se léguas
de distância para ter acesso a alguma fonte de água. Hoje, por sua
vez, parte das reservas estão relativamente próximas das moradas.
Entretanto, apesar das benfeitorias desses programas, assegurar os
recursos hídricos e alimentar os animais com os cactos da caatinga,
entre eles, a macambira, a palma e o mandacaru, têm se tornado
uma tarefa árdua desde 2012. E, ao que me parece, os êxitos e as
superações nesse contexto variam de acordo com as situações
de cada família, de como as propriedades são administradas e da
maneira pela qual o território é aproveitado.
Ora, tal situação se assemelha, por exemplo, aos “experimentadores do semiárido” que Medeiros (2019) trata em sua análise da
colonização e das insurgências dos sertanejos em não deixar o sertão
se transformar em deserto, procurando resistir ao presente vigente.
Segundo o autor, os experimentadores do semiárido continuamente
estabelecem redes que multiplicam, reinventam e desdobram as
experiências. Dessa perspectiva, podemos sugerir que a ruptura
temporal e, consequentemente, a suposta ascensão de uma nova
era para os povos do sertão revelam, não mera coincidência, semelhanças com os argumentos de alguns autores e autoras e seus
interlocutores de pesquisa a respeito do Antropoceno, de Gaia e
do fim do mundo.
A fim de se pensar as crises políticas, econômicas e ecológicas
sob as quais muitos povos estão submetidos, uma das saídas mais
recentes é analisar os debates em torno do que se convencionou
chamar nos últimos doze anos de Antropoceno, termo cunhado por
Crutzen e Stoermer (2000) para designar especificamente uma nova
era geológica. Em substituição ao Holoceno, o Antropoceno é uma
nova “força geológica”, segundo Steffen, Crutzen e McNeil (2007),
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totalmente conduzida pela ação humana a partir do surgimento do
capitalismo e da Revolução Industrial.
Sendo os seus resultados globais e irreversíveis, na Antropologia e nas teorias sociais a noção de Antropoceno está atualmente
em constante disputa (Haraway et al. 2016; Latour et al., 2018), em
grande medida sendo interrogada quanto à sua definição e ao seu
significado político uma vez que a sua origem está centrada na
excepcionalidade humana e no individualismo moderno. Diante
dos diferentes contextos etnográficos em que o fim do mundo e o
Antropoceno se manifestam e se expressam, diversos autores buscam repensar a história do capitalismo e a divisão entre humano e
não humano a partir de uma redefinição dos conceitos de ecologia,
humanidade e economia do ponto de vista dos seus interlocutores
de pesquisa (de la Cadena, 2015; Haraway, 2016; Helmreich, 2009;
Kirksey, 2015; Latour, 2017; Stengers, 2018; Tsing, 2015).
Para Haraway (2016), por exemplo, as circunstâncias atuais do
fim do mundo são, antes de tudo, o efeito de uma complexa rede
de relações entre os humanos, suas criaturas e seus modos de viver
econômica e socialmente em conjunto. Algo similar ao que Tsing
(2015) afirma sobre os modos de vida que, doravante, devem reagir e
se adaptar às ruínas deixadas pelas políticas econômicas do capital:
os crimes ambientais, a poluição de rios e mares, o aquecimento
global, as mudanças climáticas, os conflitos pela posse de terra, as
secas frequentes, etc.
Fora do mundo anglo-saxão e europeu, as simplificações trazidas
pelo conceito de Antropoceno foram bastante criticadas por filósofos, antropólogos e ecologistas de diversas áreas, surtindo efeitos
inclusive na América Latina. De la Cadena (2015), por exemplo, em
seu trabalho sobre o confronto dos indígenas Quechua no Peru com
os latifundiários e o Estado nacional, bem como as divergências
entre a política moderna e a “cosmopolítica” dos diversos seres que
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habitam e se engajam politicamente na Terra, é um grande exemplo
dessas discussões. Para a autora, a antropologia deve dar conta da
multiplicidade de relações entre os seres humanos, os animais e
os espíritos no sentido de um “pluriverso”, entendido como “uma
ferramenta analítica eficiente na produção de composições etnográficas capazes de conceber práticas ecológicas segundo mundos
distintos entre si e heterogeneamente entrelaçados” (Blaser e de la
Cadena, 2018, p. 4).
No Brasil, o evento “Os Mil Nomes de Gaia”, realizado em 2014
no Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
foi uma forma de retirar a predominância temporal, humanista e
ocidental do Antropoceno, dando lugar à figura de Gaia, proposta
por Lovelock e Margulis (1974), para se referirem a um fenômeno
não universal cujas manifestações, portanto, são próprias à espacialidade e às características locais em que são arranjadas. Nesse
debate, Danowki e Viveiros de Castro (2014) tratam da questão
do “fim do mundo” segundo cosmologias indígenas que refletem
um conhecimento secular a respeito de muitas inquietações que,
apenas hoje, passaram a povoar o nosso mundo e a nos preocupar
de maneira sistemática: “Não são apenas as ciências naturais, e a
cultura de massa que delas se alimenta, que estão registrando a
deriva do mundo. Até mesmo a metafísica, supostamente a mais
etérea das especialidades filosóficas, começa a repercutir a inquietação generalizada” (p. 17).
Inquietação sobre o fim do mundo, aliás, pungente na fala de
muitos vaqueiros, pastores e agricultores do semiárido pernambucano
na medida em que, a partir da seca de 2012, suas relações com os
antepassados, a memória, os animais, as águas e os rios, a caatinga e
o território foram subitamente transformadas, resultando no rompimento de práticas, saberes e relações até então usuais no cotidiano
de vida e de trabalho no campo. Se o nosso presente então é o Antropoceno, apesar de seus variados significados, termos e definições
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em disputa até o momento, para os sertanejos também este tempo
presente e atual, ao que parece, “vai se revelando um presente sem
porvir” (Danowki e Viveiros de Castro, 2014, p. 20).
Ao oferecer as ferramentas de análise para entender as implicações da seca de 2012 na memória e nas relações dos sertanejos com
o tempo e o espaço, bem como as diversas maneira pelas quais eles
próprios procuram mitigar as mazelas causadas pela seca através da
fé e da esperança, este texto pode colaborar com um debate original
para a antropologia brasileira a partir dos questionamentos do modo
como os sertanejos se insurgem em atividades como a agricultura
e a pecuária, reelaboram os seus modos de viver e fazem com que
as suas experiências na seca os levem a problematizar a própria
vida no campo, segundo a percepção de que passado e presente,
mais do que temporalidades contínuas, são doravante universos
radicalmente distintos. À medida que as consequências da seca no
mundo, algumas inéditas e outras pretéritas, escapam de suas mãos,
sem que eles(a)s próprios(a)s pudessem de alguma maneira adiar
ou evitar o seu impacto, os(a)s sertanejos(a)s preocupam-se não
apenas com o seu próprio destino, mas com o destino do sertão.
Um sertão que se revela em duas frentes. Um tempo sem futuro,
que, no entanto, não os impedem de resistir e reinventar a vida no
campo. Ou que legará aos próximos, talvez, as prospecções dos
que o habitaram.

