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Noé, eu tô sentindo a saudade do cheiro da caatinga. Eu tô sentindo saudade do maxixe e do umbu”. 
O maxixe e umbu ele trouxe... risos... ele foi no mercado central e trouxe. Agora... (o umbu n era tão 

doce não, mas eu chupei: eu tava grávida e com vontade de chupar; chupei umbu comendo maxixe). 
Agora, o cheiro da caatinga... Aí ele disse: “Óqui, minha nêga! Eu trouxe o umbu, eu trouxe o maxixe. 

Agora, a caatinga... o cheiro da caatinga, eu não consegui. Fui em tudo quanto foi mercado... risos 
(Dona E., caatingueira – junho de 2020) 

 
Não passo de um brincante das assombrações e espantos da infância que inventei depois que cresci. 
Conquistas e sucessos retumbantes não nem comove nem como metas de vida nem como objetos de 
estudo, perto da gente da viração do perrengue. A turma que descortina soluções de sobrevivência no 

precário, burlando a morte e encantando o mundo no baralho das ruas (Simas, 2020, p. 61) 
 

(Eu tenho doutorado em formigas.) (Barros, 2013, p.51) 
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“De papel crepom e prata”: 
uma reflexão fotoetnográfica sobre o sistema simbólico da caatinga 

 

Resumo 

Essa pesquisa trata sobre a caatinga, o socioecossistema exclusivamente brasileiro, sob a perspectiva 

simbólica. Explicita qual sistema simbólico (Bourdieu,1989) organiza a vida da caatinga e demonstra 

como este mesmo sistema lhe ordena enquanto comunidade simbólica. Direciona-se às ações humanas 

de produção simbólica, possibilitando outro viés de reflexão sobre essa parte específica do Brasil, 

ancorando-se nos estudos da Comunicação.  

A escolha por investigar espaços geográficos e simbólicos distante das faixas litorâneas, nos fez 

conhecer aspectos do Brasil real (Assis,1861), através das caminhadas (Farrero,2015) e das viagens 

(Martins,2091a, 2019b) que serviram como laboratório de pesquisa, estando em conexão com as 

metodologias que, preponderantemente, utilizamos: a pesquisa etnográfica, a entrevista etnográfica e a 

fotoetnografia.  

Com a fotoetnografia, a fotografia serviu como registro de pesquisa, como objeto de análise, 

instrumento para construção de narrativas e como um media acessível, mediador entre investigador, 

sujeitos e lócus de investigação.  

A realização dos estudos comparativos entre Portugal e Brasil trouxe ferramentas para a 

compreensão simbólica da caatinga, no que se refere, aos legados e as influências portuguesas na 

cultura catingueira, possibilitando descobrir e identificar fundamentos basilares que colaboram por 

construir a estrutura de formação do sistema simbólico. 

O sistema simbólico da caatinga é constituído por subsistemas formados por símbolos que 

interagem entre si e que promovem a interação social entre os caatingueiros, caatingueiras e a 

comunidade. Estes símbolos, apreendidos à medida em que se manifestaram durante o processo de 

investigação, ainda que tenham características tipológicas distintas, foram agrupados em subsistemas 

que se relacionam entre si com mobilidade e fluidez, tendo como elo primordial a memória 

(Halbwachs,2003).  

Tratamos de uma caatinga do papel crepom e prata. Se a efemeridade e beleza do crepom 

geralmente contrastam com a inércia e brilho precioso da prata, na caatinga simbólica, estes opostos 

interagem, mantendo suas identidades, de forma a constituir uma talha barroca brasileira que exige, ao 

mesmo tempo, imersão e distanciamento para investigá-las sob o prisma dos estudos da Comunicação.  

Palavras-chave: Brasil real; caatinga; Comunicação; fotoetnografia; sistema simbólico  
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“Crepe paper and silver”: 

a photoetnographic reflection on the symbolic system of the caatinga 

 

Abstract 

This research deals with the caatinga, the exclusively Brazilian socio-ecosystem, from a symbolic 

perspective. It explains which symbolic system (Bourdieu, 1989) organizes the life of the caatinga and 

demonstrates how this same system orders it as a symbolic community. It is directed to human actions 

of symbolic production, allowing for another bias of reflection on this specific part of Brazil, anchoring 

itself in the studies of Communication. 

The choice to investigate geographic and symbolic spaces far from the coastal strips, made us 

know aspects of real Brazil (Assis, 1861), through hiking (Farrero, 2015) and travel (Martins, 2091a, 

2019b) that served as a research laboratory, being in connection with the methodologies that we 

mainly use: ethnographic research, ethnographic interview and photoetnography. 

With photoetnography, photography served as a research record, as an object of analysis, an 

instrument for the construction of narratives and as an accessible medium, mediator between 

investigator, subjects and locus of investigation. 

The performance of comparative studies between Portugal and Brazil brought tools for the 

symbolic understanding of the caatinga, with regard to the Portuguese legacies and influences in the 

culture of catingueira, making it possible to discover and identify basic foundations that collaborate to 

build the structure of formation of the symbolic system. 

The caatinga symbolic system consists of subsystems formed by symbols that interact with each 

other and that promote social interaction between the caatingueiros, caatingueiras and the community. 

These symbols, apprehended as they were manifested during the investigation process, even though 

they have distinct typological characteristics, were grouped into subsystems that relate to each other 

with mobility and fluidity, having memory as a primary link (Halbwachs, 2003). 

We deal with a caatinga of crepe paper and silver. If the ephemerality and beauty of crepe 

generally contrast with the inertia and precious luster of silver, in the symbolic caatinga, these opposites 

interact, maintaining their identities, in order to constitute a Brazilian baroque carving that requires, at 

the same time, immersion and distance to investigate them from the perspective of Communication 

studies. 

 

Keywords: caatinga; Communication; photoetnography; symbolic system; real Brazil 
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Introdução: preparando a mochila, checando mapas, rotas e materiais. 

 

“Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje”, diz o provérbio iorubá. Uma das 

artimanhas do orixá mediador entre o visível e o invisível é ser mensageiro e subverter a ordem das 

coisas, inclusive do tempo que pode hoje ser consertado, reparando frestas e desencontros cometidos 

no passado. Exu é o orixá da comunicação e da linguagem, responsável por trazer o axé ( energia vital 

que está em todas as coisas e pessoas) para as festas nos terreiros, por chamar os orixás à terra de 

forma que “não desarticule, com suas estripulias fundadoras da vida, os ritos da roda, aqueles em que 

os deuses dançam pelo corpo das iaôs (filhas de santo)” (Simas, 2020, p. 9).  Ele mora nas ruas: é 

senhor dos caminhos e das encruzilhadas - lugares onde não há fixidez. 

É sobre caminhada que falamos; por um país continente, relativamente jovem enquanto 

nação, que nos conduziu à encruzilhada onde as veredas de um Brasil construído oficialmente por 

códigos litorâneos se cruzam com um outro, d'além mar,  cujos instáveis dados sobre sua constituição 

nos aguçou a curiosidade em percorrer. Essa profundidade interiorana brasileira, portadora de 

vivacidade (Ribeiro, 2015), sobretudo em relação ao que não se sabe sobre ela, é que o espírito 

descontínuo do orixá nos convida a atirar as pedras. 

 A espacialização desta porção brasileira é um tanto confusa quando se trata do país que não é 

o país do litoral. Para que nossa caminhada fosse programada, recorremos a quem estava aqui antes 

da chegada dos portugueses e já denominavam estes espaços; dentre tais nomeações, fomos 

contemplados por aquela que nem mesmo nós sabíamos com propriedade de sua importância: a 

caatinga. Ela 

 

pode ser considerada com uma expressão do clima e de outros fatores geoambientais representados 

pelo relevo, pelo material de origem natural e pelos organismos, numa interação que ocorre ao longo do 

tempo e que resulta, também, na determinação de todo o quadro natural. Caracterizada por ser 

portadora de um solo semiárido e formada por árvores de pequeno porte e espaçadas, com troncos 

retorcidos, onde chove muito pouco, de forma irregular, em geral nos meses de verão. 

Etimologicamente, diz-se mata branca porque suas árvores, quase sempre desfolhadas, possuem os 

caules de cor cinza, em diversas tonalidades, que, numa visão imediata parece ser um todo branco, 

prateado. Este bioma é, provavelmente, o menos conhecido tanto física quanto culturalmente. 

(Mendonça, 2016, p. 258) 
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Conforme veremos, a mata branca representa, histórica e culturalmente, com definições 

devidamente demarcadas pelos povos originários, uma parte desse Brasil em sua profundidade 

interiorana.  Saber dela em seus contornos geofísicos e históricos foi condição para nosso objetivo 

maior: identificar qual é o sistema simbólico da caatinga e como este sistema organiza a vida da 

caatinga enquanto comunidade simbólica.  Para isso,  partimos de quatro aspectos motivadores: 

• A caatinga é  “O único bioma totalmente brasileiro pra ele não tem genérico nem similar” 

(Pereira, 2009, p. 10); corresponde a 11% do território nacional predominando em onze dos 

vinte e seis estados da federação; 

• Sua biodiversidade ainda é pouco conhecida, apesar de ter espécies endêmicas de fauna e 

flora, importantes não só para o equilíbrio ecológico do Brasil como do mundo (Ribeiro, 2007), 

faltam pesquisas científicas que auxiliem no processo de conhecimento; 

• Ainda mais raras sa ̃o as pesquisas sobre as maneiras de convivência dos seus habitantes 

entre si e com a caatinga (dados que  detalharemos mais adiante); 

• Por atingir seis dos quatorze campi do Instituto Federal Baiano, do qual fazemos parte como 

docente e investigador; 

• Por ser uma parte de um Brasil onde habitamos e que nos suscita indagações. 

   

A caatinga existe oficialmente como um bioma. Sua constituição é de natureza singular e faz 

parte, em alguma medida, do imaginário brasileiro. Em busca de uma identidade nacional nos tempos 

da ditadura militar, surgiram movimentos artísticos que questionaram o projeto de brasilidade em 

vigência – fruto dos interesses oligárquicos, militares e estrangeiros de negação dos valores populares. 

Dentre eles, o Tropicalismo, que se apresentou como uma contestação sobre o horror da humilhação 

que representa a capitulação a interesses estreitos de grupos dominantes, em casa ou nas relações 

internacionais (Veloso, 2008, p.15-16).  Este movimento produziu pensamento em forma de canções e 

tornou-se um componente político relevante para a década de sessenta. Além do Cinema Novo 

(conforme falaremos) a visita ao interior do Brasil por um dos componentes, Gilberto Gil,  foi o 

responsável para motivar a mobilização social a partir deste movimento: um outro país, de casas cor 

ocre (Andrade, 2017), precisava entrar na pauta das discussões. E estas casas faziam parte da 

paisagem da caatinga, dos contexto de seus moradores com suas conquistas e dissabores. 

Devido a proposta questionadora e aglutinadora dos brasis pelos tropicalistas é que tomamos 

emprestados o verso “...de papel crepom e prata” da canção-manifesto para intitular a nossa 

investigação. Considerando a prata como metal precioso, “metálico, branco, brilhante, denso e dúctil” 
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(Cunha, 2010, p. 515), e o crepom como um papel “anelado, eriçado, frisado, ondeado, rugoso, 

áspero, enrugado” (idem, p. 189), identificamos opostos interessantes propostos pela canção, os quais 

iríamos perceber na caatinga. 

 De um lado, o prateado da caatinga em seu tempo de dormência, nos conduz à imobilidade e 

aparente monotonia da paisagem que se intensifica com o brilho esbranqueçado e reluzente tanto à 

noite ou à luz do dia; do outro, a efemeridade e fragilidade do papel mais leve que existe, bem como a 

sua irregularidade e nervuras que recebem cores marcantes e trazem um colorido especial para os 

dias de festas e ou aqueles cotidianos. A caatinga pode ser vista como este lugar de dualidades de 

erudição x popular; conhecimento x sabedoria; desenvolvimento x atraso social; água x estiagem. É o 

lugar de contrastes, o cenário agonístico, conforme veremos, onde a prata pode adquirir as 

características e funções do papel crepom e vice-versa para falar de um mesmo país indagado pelos 

tropicalistas. 

 Assim, nasce “De papel crepom e prata” - uma reflexão fotoetnográfica sobre o sistema 

simbólico da caatinga, onde procuramos, a princípio, investigar qual sistema simbólico organiza a vida 

da caatinga, o que posteriormente nos levou a procurar entender como este mesmo sistema organiza a 

vida da caatinga enquanto comunidade simbólica.  Fruto de caminhadas e viagens pelo Brasil físico e 

simbólico, nossa investigação se apresenta no trajeto a seguir. 

 No primeiro capítulo, apresentaremos o Brasil como ponto de partida para as caminhadas e as 

viagens. Partiremos de um país que nasceu do litoral e seguiremos aos rincões do seu interior para 

chegarmos à caatinga. Dedicaremos-nos a diferenciar dois conceitos que, geralmente, confundem-se 

com a caatinga: o sertão e o semiárido. O primeiro, além de referenciais teóricos, utilizaremos a 

experiência de termos feito, a pé, O Caminho do Sertão, o qual tem, em Grande Sertão: veredas, obra 

de João Guimarães Rosa, o seu maior fundamento; já para o semiárido, revisitaremos aspectos da 

história brasileira considerando duas dimensões: as políticas de governo originadas do período da 

ditadura militar e a participação da sociedade civil organizada através dos movimentos sociais. 

Chegaremos à caatinga e a trataremos sob dois aspectos simultâneos. Demonstraremos como ela está 

organizada naturalmente enquanto um bioma, e como foram construídas as suas representações 

através de instâncias legitimadoras como os registros históricos, a literatura e as várias linguagens 

artísticas, sobretudo a fotografia. Deixaremos claro que trataremos a caatinga enquanto um 

ecossistema e não, apenas, como um bioma e que trataremos de investigar, identificar, apresentar e 

refletir sobre o seu sistema simbólico. 

 Como códigos de sinalização para a caminhada e viagens, o segundo capítulo tratará de 
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oferecer elementos epistemológicos fundantes da investigação. Revisitando as fundamentações 

teóricas, traremos conceitos como: símbolo, sistema e poder simbólicos, mitos, ritos, ícones e a 

memória coletiva. Os conceitos servirão como códigos sinalizadores para nossa imersão na caatinga, 

munidos de instrumentos problematizadores em contextos cotidianos e rotineiros. Eles nos ajudarão a 

observar a caatinga, talha barroca, com maior atenção. 

 Passaremos a apresentar o Brasil da caatinga a partir das personagens reais encontradas 

durante todo o processo de investigação. Percebermos como a talha barroca ganha movimento quando 

as pessoas que se apresentaram no percurso das caminhadas e viagens em seus e afazeres 

cotidianos. A caatinga apresentada pelos caatingueiros e caatingueiras será retratada no terceiro 

capítulo, onde discutiremos elementos do universo simbólico que perpassam pela gastronomia, pelos 

mitos, pelo trabalho, pela arte, pela espiritualidade, pelas celebrações. A caatinga visitada1 em sua 

dimensão para além da natureza, servirá de coadjuvante para nossas considerações sobre o seu 

sistema simbólico, portanto, caminhar e viajar é fundamental para nossa investigação. 

 Apresentada a caatinga, seguiremos para o lócus específico de investigação. Portanto, no 

quarto capítulo, trataremos sobre o estado da Bahia, partindo da primeira capital do Brasil, Salvador 

até Andorinha, no extremo norte. Nossa intenção será de demonstrar que este estado da Federação é 

diverso e não pode ser reduzido à representatividade da sua capital situada no litoral, em detrimento 

das demais regiões. Assim, partimos das águas da baía kirimurê às águas fluviais do opará e lá 

estabeleceremos nosso ponto fixo de investigação. 

 No quinto capítulo, delinearemos o espaço de investigação, trazendo considerações sobre a 

caatinga (a cidade de Andorinha e suas comunidades definidas para a pesquisa). Apresentaremos o 

processo de recolha e de classificação dos símbolos e desses em sistemas. Para tanto, falaremos 

sobre o papel do investigador-fotógrafo, sobre os critérios e a estrutura de classificação fotoetnográfica 

até como se deu todo o trabalho fotoetnográfico. 

 Passaremos a detalhar as estratégias desenvolvidas para as narrativas fotoetnográficas: 

discorreremos sobre cada um dos dezenove sistemas simbólicos encontrados, refletiremos sobre os 

bastidores das construções narrativas – como se deu o processo de escolha das fotografias, quais são 

os sujeitos da pesquisa e como foi a dinâmica utilizada para a aplicação das entrevistas 

semiestruturadas. Neste sexto capítulo, apresentaremos o processo de construção das narrativas 

fotoetnográficas pelos entrevistados, bem como as próprias narrativas construídas e nossas 

																																																								
1Nas caminhadas e viagens pela caatinga, percorremos oito dos nove estados da região Nordeste e, ainda, o estado de Minas Gerais – por conta de O 
Caminho do Sertão. O estado do Maranhão, por apresentar a menor porcentagem do socioecossistema em seu território, foi o único não investigado, o que 
abre brecha para as próximas atividades investigativas que poderão surgir depois deste doutoramento. 
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impressões sobre cada uma delas. 

 Com as construções fotoetnográficas feitas pelos entrevistados, a investigação passará ao 

estágio mais específico do percurso: perceber como cada um desses sistemas simbólicos organizam, 

por si, a vida dos caatingueiros e caatingueiras. Para isso, demonstraremos como isso se dá neste 

sétimo capítulo, levando em consideração: os registros das entrevistas etnográficas concedidas pelos 

entrevistados durante a construção e leitura fotoetnográficas, as observações feitas por nós durante 

todo esse processo de investigação e os lastros epistemológicos utilizados sob a perspectiva da 

comunicação intercultural. 

 No oitavo capítulo apresentaremos o sistema simbólico da caatinga: sua estrutura, os 

subsistemas que o compõem, os elos que unem esses subsistemas, os símbolos aí presentes. 

Demonstraremos como este sistema organiza a vida da caatinga através das suas ações, suas 

dimensões (ética, lógica e estética), seus movimentos (fluxos e refluxos) e como percebemos esse 

processo. 

Através da identificação e análise do sistema simbólico, teceremos, no nono capítulo, 

considerações sobre a caatinga: o feminino aí presente, os mestres da memória, novos guardiões e 

guardiãs do simbólico caatingueiro, os traços lusitanos e africanos e, por fim, a morte como elemento 

indissociável do socioecossistema. 

Para carimbar o passaporte desta caminhada, apresentaremos em notas conclusivas, as 

impressões finais do percurso investigativo que nos levou a um Brasil ainda desconhecido e 

potencialmente vívido: não é o Brasil do sertão nem, tampouco, do semiárido, mas da caatinga que 

porta a efemeridade e as cores do papel crepom e o brilho e rigidez da prata – ambos, coadjuvantes 

da confecção dessa talha barroca brasileira. 

   
Notas metodológicas 

 

Para percorrer os densos caminhos da investigação, à sombra do mensageiro encantado, utilizamos as 

estratégias da ciência. As veredas são caminhos de água mal delimitados, mutáveis, alternativos, 

alagadiços que anunciam o nascimento das nascentes hídricas que se tornaram em grandes ou 

pequenos rios. São sinônimos de rumo, estrada, direção e atalho. Para João Guimarães Rosa (2019), 

veredas são caminhos, onde a senda líquida assim permanece mesmo nos períodos de estiagem. Na 

caatinga, fala-se em vareda como trilha feita pelos animais sobre a qual, só depois, passam pessoas. 

Talvez seja uma variação de vereda do cerrado ou tenha a ver com a ideia de  varas/lanças a 

desbravar a natureza e abre as picadas. O animal vara, instintivamente, a caatinga para o escape da 
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morte e o humano ratifica-o como espaço trilhado em busca da sua presa e, portanto, da sua própria 

sobrevivência. Contudo, as varedas desaparecem e ressurgem em outros locais seguindo a mesma 

dinâmica criadora. 

As varedas não são bem demarcadas nem bem visíveis, embora sejam muitas; são como  

“caminhos de floresta” de que falava Heiddegger (2002): sinuosas, separadas na mesma floresta, 

parecidas umas às outras e, portanto, prontas a se perderem fazendo o mesmo com quem as 

percorrem. Na caatinga, é comum ouvir, que, mais difícil que entrar é conseguir sair ileso de lá. É 

preciso conhecê-las, deixando-se perder nas varedas. 

Como na caatinga, nossa pesquisa escolheu uma vareda para prosseguir. Com vertentes 

auxiliares, técnicas e instrumentos, construímos nosso caminho fundamentando-o 

epistemologicamente para buscar os resultados e sua validação. 

 

a) Métodos 

 

Fotoetnografia 

 

Tendo suas bases fincadas na abordagem que  McQuail (2003) denomina como alternativa - onde os 

significados mais importantes são aqueles latentes e escusos não passíveis de serem codificados e 

interpretados pela linguagem numérica/quantitativa, nossa pesquisa é de natureza qualitativa 

(Creswell, 2014). Isso porque buscou observar, identificar e compreender o valor de significação que 

os membros das comunidades conferem aos símbolos dispostos num sistema simbólico como 

organizador da caatinga  enquanto comunidade. A execução da investigação foi de caráter exploratório, 

uma vez que ocasionou novas reflexões sobre a concepção do socioecossistema caatingueiro e se 

inseriu numa perspectiva cultural dos estudos culturais, da linguagem e das humanidades. 

Ao localizar a caatinga no contexto brasileiro que faz parte da atual dinâmica global das 

efervescências da informação e comunicação, e por se tratar de uma investigação localizada nos 

estudos da comunicação, elegemos a fotografia enquanto média privilegiado (Martins, Oliveira & 

Bandeira, 2012) e a fotoetnografia como método primaz. Imersão no contexto do objeto de pesquisa e 

o uso da imagem como aporte específico da linguagem e registro motivaram a escolha metodológica. 

A fotoetnografia  é um método de pesquisa que se respalda no  uso da fotografia como meio de 

registro, de narrativas e de leituras das expressões culturais identita ́rias e afins. O investigador-foto ́grafo 

se encaminha ao campo investigativo munido de intencionalidade da captura dos fenômenos, de forma 
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a permitir que a imagem se manifeste por si, num contexto onde os sujeitos e as coisas se expressem 

e falem de si e por si, bem como do seu entorno e, na continuidade do processo, o façam a partir das 

fotografias (Achutti, 1997). 

Este método foi utilizado como um exercício de reflexão sobre o sistema simbólico da caatinga 

quando nós, enquanto investigador-fotógrafo, nos dedicamos a imergir-nos nas comunidades 

escolhidas criteriosamente para vivenciar, junto com os seus membros, as experiências cotidianas 

realizadas em seus cotidianos. Para isto, foi necessário que fizéssemos parte deste dia a dia, 

distinguindo-nos de outro profissional que trabalhe com o registro de imagem para outros fins. À guisa 

de orientação metodológica, a condução como fotoetnógrafo exigiu o distanciamento da técnica e 

habilidade fotográficas em detrimento de  “manter o espírito livre para poder se dedicar a todas as 

outras tarefas necessa ́rias e, principalmente, a mais difícil e a mais importante de todas: saber olhar” 

(Achutti, 1997, p. 97). 

Assim, fotografar se constituiu como uma parte do trabalho: as relações estabelecidas com as 

pessoas e os lugares não ficaram escondidas atrás das lentes; ao contrário, permitiram que aos olhos 

da câmera escura tivessem acesso à maioria dos fenômenos observados e registrados. Para isso, a 

explicação dos objetivos da pesquisa às pessoas, o ato de escuta atenta, a participação no 

acontecimentos cotidianos e outros fora dele, a observação atenta e o estar nas comunidades e com as 

pessoas foram fatores decisivos para a execução metodológica. 

Além do registro das imagens, a fotoetnografia pressupõe sobretudo uma narrativa. Durante todo 

o processo até o seu desfecho, os sujeitos da pesquisa participaram da construção de narrativas, de 

forma que uma definitiva foi construída, lida e partilhada com os pares e investigador na etapa final da 

pesquisa de campo. Não houve texto escrito ou de outra natureza, apenas as imagens foram a base 

única das narrativas, isso porque, para Achutti (1997), “uma fotografia é a materializac ̧a ̃o de um olhar, 

é o discurso de um olhar” (p. 111). Atuamos como leitor/interpretador de forma a contribuir, como 

participante, de todo o processo, atribuindo a importância maior aos primeiros. 

Ressaltamos que mesmo priorizando a subjetividade dos envolvidos, a fotoetnografia é um 

método rigoroso. Sua aplicabilidade trouxe variantes que desprenderam reajustes constantes nas ações 

quase que diárias2.  A sensação de conviver com o ineditismo dos fatos, da expressão voluntária das 

pessoas, de fatores físicos (climáticos, geográficos) e culturais (festa de padroeiro,oferendas de 

umbanda, etc.) que determinaram alguns eventos tornou a experiência fotoetnográfica . Assim, mais 

																																																								
2Os disparos do botão da câmera nunca foram dados no primeiro contato com os sujeitos; outros, surgiram como na maioria das vezes, da inesperada 
manifestação de fenômenos em situações tempo-espaciais inusitadas; alguns não foram deflagrados por motivos diversos (o não sentir-se bem do 
entrevistado, e, em um caso específico, com o falecimento de outro). 
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que comprovar ou mensurar sua natureza quase se iguala a perspectiva fenomenológica, conforme 

veremos adiante. 

 

Observar as talhas barrocas:  Método Fenomenológico 

   

Barbosa (1996), pesquisadora sobre Gaston Bachelard, chama a atenção para o fato do filósofo ter 

eleito a fenomenologia como base para um método investigativo, quando nas suas reflexões sobre a 

fenomenologia da imaginação. Segundo a autora, este método busca romper com a rigidez da 

descrição objetiva dos objetos e se propõe a aderir ao devaneio: é mais uma determinação 

fenomenológica que uma análise rigorosa das imagens. “Um método que consegue se apropriar da 

força da experiência individual para a descrição” quando  a imagem emerge na consciência individual 

como produto do coração, da alma. Trata-se da imaginação criadora que permite ao sujeito, quando o 

fenômeno se lhe apresenta, formas inesperadas para realizar a síntese apreensiva do que foi 

percebido. Tais formas inesperadas fazem parte do processo de apreensão do objeto, uma vez que a 

imaginação, como faculdade específica do humano, é como uma chama que acende os sentidos e 

para os quais se dirige a “linguagem enérgica dos símbolos e dos emblemas” (Baczko, p. 311). 

Fala ainda que o filósofo da ruptura aderiu ao método fenomenológico quando substitui a prática 

investigativa do rigor das análises imagéticas por “penetrar nas imagens com toda a sua vivência”, 

buscando descrever o que estava contido nas imagens até esgotar todas as suas possibilidades de 

existência: analisar os detalhes da composição, o que está escondido nos detalhes, as frestas e cantos 

do que está registrado. E cita Bachelard: “Quando mais alguém lhes falar do interior das coisas, 

sintam-se seguros de entender as confidências de sua  própria intimidade” (Bachelard, apud  Barbosa, 

1996, p.33). 

Buscamos neste modelo metodológico bases para a investigação simbólica da caatinga durante 

todo a pesquisa, porém, ele foi fundamental quando investigamos a mata branca nos estados 

brasileiros a partir das personagens/caminhantes. Nenhum destes sujeitos foi previamente contatado 

ou escolhido: eles se manifestaram, apareceram à medida em que adentramos no socioecossistema e 

nos dedicamos a observá-los em seus contextos singulares. 

   

Caminhada e viagem como laboratório de pesquisa 

 

Em “Caminhar, uma filosofia”,  Gros (2010) trata o ato de caminhar como  Barthes (2009) “é talvez — 
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ontologicamente — o (...) mais trivial, portanto o mais humano” (pp. 27 – 28). Como homo viator, as 

pessoas põem-se em jornadas que ajudam o desenvolvimento humano e moral, possibilita a fluição de 

pensamentos e novas aprendizagens e, no final, podem-se converter em melhores cidadãos e 

indivíduos na sociedade. (Farrero, 2010).  Acrescentamos o fato da experiência da consciência corporal 

(dores, limites, resistência), do que se considera essencial para viver (água para matar a sede, uma 

noite de sono, etc.,) e da importância, segundo Rosa (2019), da travessia  que da chegada. 

Parafraseamos Rimbaud 3, um “pedestre [investigador], nada mais”, e adotamos a caminhada e 

a viagem (Martins 2018a, 2018b) como laboratórios da pesquisa. Em jornadas curtas (diárias em volta 

da casa ou por trilhas pequenas), médias (peregrinações) e longas (Caminho do Sertão), enquanto 

caminhávamos, refletíamos, viajávamos e dialogávamos com diferentes pessoas e mesmo lusófonas, 

refletíamos (sobre leituras e conceitos, formas possíveis de escrita e estrutra textual, etc.), anotávamos 

e, em casa (qualquer espaço de pausa), desenvolvíamos os temas e ideias. Curiosamente, ao ler 

Farrero (2015), descobrimos que de forma semelhante fazia o filólogo-filósofo Nietzsche. 

O escritor catalão, partindo da análise biográfica de autores que deixaram legados para o 

pensamento ocidental, descobriu que estes tiveram em comum o ato de caminhar: Nietzsche, 

Humboldt, Rousseau, Goethe, Baudelaire e Rimbaud. E, decorrendo dessas considerações, propõe, 

junto com obras existentes, o caminhar enquanto uma metodologia: para ele, a ação de andar a pé 

encontra seu lugar no terreno da investigação quando se põe a questionar o regime institucional, o 

qual reduz a experiência da pesquisa aos laboratórios ou salas de aulas. Portanto, para nós, as 

caminhadas foram um componente fundamental para a metodologia e toda o desenvolvimento da 

investigação. 

As caminhadas e as viagens serviram, seguindo o roteiro acima apresentado, para absorver, 

deglutir, criar e consolidar o processo de pesquisa: leitura, reflexão, criação, escrita e revisão. As 

diversas leituras feitas para apreensão conceitual e dados específicos foram potencializadas quando 

confrontadas com as leituras feitas ao caminhar: estas, com o corpo em movimento, com a solidão ou 

partilha do outro, com a o aguçar dos sentidos e o contato com a natureza, as comunidades, as 

construções, as comidas, os sons e o silêncio. Compartilhamos da citação de Rousseau feita por 

Farrero (2015): “La marcha tiene algo que anima y aviva mis ideas: cuando estoy quieto apenas puedo 

pensar; mi cuerpo ha de estar en movimiento para poner en él mi espíritu”4. 

  Muitas anotações foram feitas durante os percursos, porque “o que lembro, tenho” 

(Rosa, 2019, p. 139). Além de guardar os dados, quisemos registrar, da forma mais fiel possível, o que 

																																																								
3Rimabud apud Gros, 2010, p. 64. 
4 Esta citação é da edição em formato de e-book e, portanto, não indica página, mas a porcentagem de leitura feita no dispositivo kindle. 
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ali sentíamos e pensávamos5. 

 Algumas caminhadas e viagens em outros ambientes serviram como pausa entre os períodos 

da pesquisa: rever a logística (transporte, novos percursos), descanso para o investigador (descanso 

mental e físico), momento para o objeto “respirar” (quando ele ganhava forças para suas performances 

de manifestação),  repouso para a comunidade, etc. Pudemos observar outros componentes 

estruturais da pesquisa em diferentes locais que serviram para origem de livros, filmes, pessoas, mitos, 

dentre outros6. 

 Fizemos de um hábito costumeiro um instrumento potencial de pesquisa que nos permitiu 

fazer novas leituras de mundo e conceituais, conhecer novas pessoas, línguas e modos de viver para 

procurar observar de que forma tudo isso contribui para nossa condição de investigador e de indivíduo. 

Procuramos estar em movimento para movimentar as ideias e acentá-las depois em forma de palavras, 

afinal, como diz Gros (2010), escrever deveria ser assim: o experimento de uma experiência muda, 

mas viva. 

 

Revisão de produções acadêmicas 

 

Fizemos uma revisão dos trabalhos acadêmicos (doutorado, mestrado e mestrado profissional ) no 

banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Português – CAPES. O objetivo foi  averiguar a existência de produções afins à nossa. Utilizamos a 

palavra chave caatinga e chegamos ao seguinte resultado: Constam três mil quatrocentos quarenta e 

quatro (3.444) produções acadêmicas ( doutorado: mil trinta e quatro (1.034) e mestrado: duas mil 

setecentos noventa e nove - 2.799, mestrado profissional: sessenta e seis - (63), profissionalizante: 

treze (13) ). 

- Ciências Humanas: das cento e oitenta e dois (182), trinta e uma (31) com temáticas que 

fogem aos estudos fauna/flora (prática docente, sustentabilidade, imagem, educação ambiental, 

representações sociais – quilombolas, kalungas, tocantinenses, narrativas de assombração, EFA, 

catolicismo agrocaatinga, funerais, família, arte rupestre, sertão ( nove - 09), semiárido, educação, 

																																																								
5Registramos muita coisa em local de campo: dentro da vegetação caatinga sob o sol quente, sobre uma mesa de sinuca numa festa do bingo beneficente, 
ao subir a serra do Monte Santo, na reunião dos Vaqueiros antes da Missa, nos albergues do Caminho de Santiago, no trajeto do Caminho do Sertão, na 
procissão de São Cristóvão, nos museus e ladeiras de ouro preto. 
6Visita ao Engenho do Barão de Cajaíba, na ilha do mesmo nome, no recôncavo baiano, responsável pela produção açucareira no período colonial. Além de 
conhecer as estruturas de uma casa grande com senzala ainda preservada, tivemos a oportunidade de pesquisar sobre a origem do nosso sobrenome 
familiar. Cajaíba vem de kaîa 'cajá' + yba 'árvore'; donde 'árvore da cajá, pé de cajá, cajazeira' (Carvalho, 1987), de origem tupi-antigo que era 
fluentemente falado pelos povos tupinambás habitantes da ilha. Além de adquirir mais propriedade para a leitura de Casa-grande & Senzala de Gilberto 
Freyre (2006) e de conhecer um lugar onde o poeta Gergório de Matos, o Boca do Inferno, passava dias de folga : Chegando à Cajaiba, vi Antonica /E 
indo-lhe polegar, disse-me caca,/ Gritou Tomás em tono de matraca/ Bu bu pela mulher, que foge à pica (Matos, 2014) 
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fotografia/geografia). Identificamos 01 com relação direta: "As cores da mata branca: os sertões das 

caatingas de  Manuel Arruda da Câmara e Henry Koster (1793-1815)” de Raissa Barbosa da Costa, 

mestrado em História da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2013; 

  - Ciências Sociais Aplicadas: das vinte e seis (26), cinco (5) que fogem à temática 

clima/fauna/flora (comunicação rural, sertão, fundo de pasto (duas - 02), militância política) e uma 

(01) com relação direta: “Caatinga e a comida do sertão na microrregião geográfica e cultural, de 

Euclides da Cunha/BA, de Raimundo Pinheiro Venâncio Filho, doutorado em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Social, Universidade Católica do Salvador, Salvador, 2018; 

  - Linguistica, Letras e Artes: Das onze (11), nove (9) que fogem à temática 

clima/fauna/flora (sertão, literatura (três - 03), o leitor na caatinga, viajantes, dramaturgia musical, 

aboio) e nenhuma com relação direta com nossa investigação; 

  - Multidisciplinar: Das quatrocentos trinta e quatro (434), vinte e uma (21)  que fogem 

à temática clima/fauna/flora (educação ambiental, gênero (três - 03), narrativa pelas estéticas das 

casas, memória, história em quadrinhos, sertão, agricultura familiar, semiárido) e 02 com relação 

direta: a) “Ensino de ciências no alto sertão sergipano: a caatinga e suas significações para discentes, 

docentes e livros didáticos”, de Elaine Cristina do Amarante Matos, mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2013; b) “A caatinga impressa no imaginário 

infantil”, de Glaide Pereira da Silva, mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, 

Universidade do Estado da Bahia, Salvador. 

  Temos, então: das  três mil quatrocentos quarenta e quatro (3.444) produções, 653 

títulos foram considerados afins e, desses, sessenta e seis (66) se aproximam do nosso objeto, ou seja,  

aproximadamente 2% (destacamos as que mais aparecem em cada área do conhecimento) e quatro 

(4) com uma relação mais direta, representando 0,12 %. 

  Dados que comprovam a originalidade de nossa investigação. 

 

b) Etapas e períodos de investigação 

 

No ano primeiro, a formação intelectual e acadêmica, enquanto investigador filiado aos cinco centros 

de investigação, deu-nos meios para que, no ano seguinte, pudéssemos aproveitar a oportunidade de 

verificar in loco aspectos constitutivos da formação cultural brasileira. Em Portugal, o caráter 
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etnográfico da investigação guiou-nos aos mais diversos eventos e locais e, em Moçambique, na 

ocasião do Congresso de Lusofonia7, com apresentação de trabalho, deu-se o mesmo. Agarramo-nos 

às oportunidades de experienciar o que a literatura tem apresentado sobre os legados afro-europeus 

para a nação Brasileira. 

Destacamos a relevância ímpar do mergulho etnográfico em Portugal. Identificamos 

semelhanças com muitos de nossos acontecimentos brasileiros, como por exemplo: a Romaria de 

Nossa Senhora da Agonia,  em Viana do Castelo (Martins et al., 2000; Martins & Oliveira, 2011) e a 

Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Salvador; a comoção devocional popular sobre  Alexandrina 

de Balasar em Póvoa do Varzim e Maria Milza em Itaberaba, Bahia; o caráter popular do São João na 

cidade do Porto e nas ruas de Senhor do Bonfim, na Bahia; a feira livre semanal de Barcelos e a do 

Km 100, nosso povoado de origem; as mordomas da Agonia e as mordomas da Festa de Todos os 

Santos em Monte Santo. A semelhança das ladeiras e casarios de Lisboa e Salvador, a devoção à 

Nossa Senhora de Fátima e a Santo Antônio8; os cortejos e as procissões católicas da região do Minho 

e àquelas do recôncavo baiano (santos de roca, instrumentos musicais, alfaias, etc.,); a cidade do 

Amarante,  com seu santo e sua história de pregador e brincante e o bailar da roda de São Gonçalo na 

caatinga andorinhense. 

O Tejo de Fernando Pessoa, o Convento de Mafra de Saramago, as feiras medievais, a 

gastronomia (com destaque para a alheira, por seu caráter de resistência e os doces conventuais), as 

variantes lusitanas da língua portuguesa estão dissolvidas em nosso imaginário e em nosso cotidiano 

em hábitos e fazeres comuns e requintados. Há que se falar das igrejas similares, dos funiculares, do 

fado; das pregações de Antonio Vieira na capela da Universidade de Coimbra ou na igreja de São 

Roque e na cidade do Salvador por onde esteve. Ainda, o cheiro das tochas dos farricocos da semana 

santa bracarense e do mesmo odor das procissões do senhor morto em Mundo Novo, Bahia. Foi, 

ainda, na rua do Carmo, em Lisboa, que encontramos um exemplar de O lunário perpétuo9: livro que 

																																																								
7 XIII Conferência Lusocom – Comunicação e informação para o desenvolvimento. Maputo, 28, 29 e 30 de novembro de 2018. Na oportunidade, 
apresentamos a comunicação “Já que tu vai lá pra fêra”: aspectos da lusofonia nas pequenas narrativas pós-modernas”. 
8Santo Antônio é um dos santos católicos mais venerados na Bahia. Falamos por experiência de quem cresceu esperando o mês de junho chegar para as 
treze noites de novenas e festejos. As histórias épicas do português povoaram nosso imaginário, de forma que, em Lisboa, visitar a sua basílica era um 
hábito costumeiro. Lá, sentiam-nos mais próximos de casa. Era interessante ver de perto fragmentos do corpo que faz milagres ou descer à alcova onde 
vivera seus anos de infância. Um experimento mais etnográfico que religioso: memória dos tempos de fartura, de celebração, de festa, de namoro e de 
comilança na Bahia. Sobre este santo, que parece mais baiano que brasileiro ou europeu, ouvi um depoimento interessante: “Claro que os europeus 
discutem se é de Pádua ou de Lisboa, a Bahia tem certeza que é baiano. Não por acaso ele foi padroeiro dessa cidade por tantos anos, tantos anos... E 
continua ser... Se, 'nessa cidade todo mundo é de Oxum', não é menos verdade que, nessa cidade, todo mundo é de Ogum” (P.A – líder religioso). Sim. 
Porque, além dos católicos, umbandistas e candonblecistas reverenciam o lusitano como uma entidade.   
9 Um livro cuja edição primeira tem origem espanhola e a tradução para o português data do ano de 1703. Era o referencial para nortear a vida, contendo 
informações valiosas sobre o tempo (calendários, dias, meses, eclipses), vidas de santos, biografia de papas, astrologia/astronomia, procedimentos 
médicos para serem feitos em casa, horóscopo, conhecimentos  pecuários e agrícolas, instruções práticas (construir o relógio de sol, saber horas pela 
posição das estrelas), doutrina católica. Um guia completo para a vida cotidiana baseada em aspectos místicos ( há presença da astrologia – vide os 
signos do zodíaco, por exemplo), aspectos científicos (há referências contínuas ao árabe Avicena - filósofo e cientista da antiguidade oriental, cujas 
contribuições foram assimiladas pelo saber oficial ocidental, mesmo que, com certas restrições – e ao grego Hipócrates) chancelados pelos aspectos 
doutrinários da igreja católica, que fala em nome de Deus. “Ainda que a Lua doente ou influa uma cousa, Deos nosso Senhor póde, e está na sua mão, 
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nossa avó se referia com mais reverência que à bíblia. 

Em Moçambique, percebemos de imediato a semelhança com boa parte da Bahia. As pessoas 

com suas cores, sorrisos, trajes coloridos e o biotipo físico têm uma paridade soteropolitanos ou com 

habitantes do recôncavo baiano. A gastronomia picante, viçosa e sempre bem temperada, lembra, e 

muito, os pratos baianos das regiões citadas. As feiras livres moçambicanas e a feira de São Joaquim 

em Salvador parecem ser a mesma; o mar índico de águas mornas lembra as praias da costa 

brasileira; as ruas com pessoas falantes, barulhos sonoros e muito movimento parecem ser brasileiras. 

As igrejas evangélicas tem a mesma estrutura física bem como os noticiários, cujos detentores dos 

canais de comunicação são dessas denominações religiosas. Há negritude nas ruas que falam 

português e muitas outras línguas, cuja sonoridade se assemelha a tantos sotaques desse país 

continental. 

No final do segundo e todo o terceiro ano, dedicamo-nos à pesquisa de campo na caatinga, de 

forma a estar em locais diversos desse ecossistema quanto possível fosse. Seguimos aos estados da 

região Nordeste das mais diversas formas de locomoção em busca de observar e entender como a 

caatinga está organizada geofisica e simbolicamente; em seguida, detivemo-nos no estado da Bahia, a 

princípio, e, logo depois no município de Andorinha com suas comunidades . 

As experiências de vivência in loco com elementos culturais fundantes da brasilidade foram 

essenciais para entender que há muito o que se investigar sobre esse país continente. 

No quarto ano, veio a pandemia do coronavírus e a caatinga vestiu-se de máscaras e alcool em 

gel. 

Elegemos a fotografia como média fundamental para a investigação. Por ser a “única prática 

com uma dimensão artística acessível a todos o único bem cultural universalmente consumido” 

(Bourdieu, 2006, p. 31) e que vem se popularizando diariamente através dos dispositivos com suas 

funcionalidades e aplicativos. Mas, sobretudo por nos possibilitar o viés que vai “interpretar a estrutura 

simbólica do grupo (língua comum, partilha indiscutível dos traços de cultura e de mentalidade, uma 

solidariedade inelutável dos destinos) como a ordenação da sua própria vida” (Martins, 1990, p.99). 

Isso porque ela “não só dobra o mundo nos seus reflexos como o divide em pontos de vista (…) [é] um 

registro particular do visível “(Correia, 2014, p. 33). 

Numa sociedade regida pelo lógos (Martins 2011), a fotografia enquanto imagem é nossa 

opção para outros discursos em que a palavra que delimita e explica possa ser coadjuvante do que se 

																																																																																																																																																																													
ordenar muito diferente (sic)” (Valenciano, 2015, p. 199). Entendemos porque, para nossa avó, o Lunário Perpétuo tinha uma maior importância que a 
Bíblia: nele estavam contidas explicações embasadas em argumentos teológicos e doutrinários da época e, portanto, a aprovação das práticas e instruções 
pela Igreja, o que  poderia proporcionar uma propagação de tais ensinamentos sem ferir a autoridade eclesiástica e, em última instância, por ser aprovada 
por Deus. Segundo Simas (2018), foi o livro mais lido nos sertões do nordeste. 
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mostra nas cores e preto e branco imagéticas da caatinga que, conforme veremos foi violentamente 

renomeada. 

 A fotografia precedeu toda a investigação, foi instrumento salutar e, até então, continua 

presente neste doutoramento. Conforme veremos, foi a fotografia que promoveu a escolha e decisão 

pelo local da pesquisa de campo (através de interações pelas redes sociais); configurou-se como 

criador de estereótipos negativos da caatinga (as fotos da seca de 1877 foram estampadas em jornais 

que romperam as fronteiras nacionais com imagens de sofrimento, miséria e descaso); demonstrou 

seu caráter infomracional (as imagens da Guerra de Canudos, interior da Bahia, fizeram de um 

servidor público, um dos maiores cineastas brasileiros); registrou descobertas internacionais (a letra da 

canção Terra do compositor Caetano Veloso fala sobre o planeta visto pela primeira vez em imagens 

coloridas); atuou como objeto de poder (o fotógrafo libanês Benjamin Abrahão Botto, conseguiu com 

sua câmera registrar as intimidades do cangaceiro Lampião e seu bando – façanha que nenhum outro 

homem civil conseguira10) e por sua dimensão pedagógica (recurso sempre utilizado nas aulas quando 

professor). 

Fizemos a imersão na caatinga e ali registramos pelas lentes o que o calor do cotidiano nos 

apresentou. Dependemos da caatinga, dos seus habitantes em suas mais diversas formas de se 

relacionar para investigar-fotografar, e isso resultou num processo em que a imagem se portou entre o 

real cotidiano e o ilusório capturado exercendo no final um impacto sobre as sensações. 

Seguimos o caminho sob as movimentações e imprevistos do mensageiro. Ainda que 

planejado todo o processo, o tajeto não foi linear, obrigando-nos a rever estratégias e reconfigurar 

ações olhando para “a miudeza que vela e desvela a aldeia” (Simas, 2020, p.10). Contudo, com a 

pedra que hoje atiramos é que revisitaremos o pedaço de Brasil construído e desconstruído ontem por 

narrativas oficiais e aquelas do real, do profundo, em suas tensas relações e consensos. Para isso que 

nos propusemos a investigar, uma vez que “só [nos] me autorizo [autorizamos] a escrever com o 

intuito de contribuir para o combate” (Lyotard, 2000, p. 34). 

 

																																																								
10Há um documentário intitulado “O homem que enfrentou Lampião com uma câmera”, (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OomzIkRieFo) 
que retrata tal situação. 
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CAPÍTULO 1. O MACHO BRASIL E A FÊMEA PINDORAMA: VEREDAS  - PONTO DE 

PARTIDA. 

 

1.1: Brasil verde e rosa 

  

“Aldeia sincrética, mistura genética simbólica, 

mestiçagem permanente. Filha mameluca de naufrágio lusitano 

tupinizado e de índia tupinambá europeizada se casa 

com foragido ítalo-português acusado  

de assassinato em terras vicentinas...”    

(Risério, 2004, p. 73). 

 

Escrevemos sobre o Brasil no dia em que o número de óbitos atinge a marca de 127.464, com 

4.162.073 casos confirmados de contaminação do coronavírus. Estamos numa pandemia. O país 

acompanha um mundo em colapso sanitário, impotente a um inimigo invisível, enquanto o presidente 

desta República participa de um desfile cívico, num carro oficial repleto de crianças sem, sequer, uma 

máscara de proteção facial, conforme determina a Organização Mundial da Saúde – OMS e o próprio 

Ministério da Saúde. É a data comemorativa da independência dos laços portugueses que estavam no 

país há trezentos vinte e dois anos: o sete de setembro. Estamos sem ministro da saúde. 

O meu país, o “meu nego” como muitos de nós dizíamos, orgulhosos anos atrás, tem revisto 

sua história. Ele deixa em sua trajetória, nestes poucos anos do século XXI, marcas de um achamento 

pelos que aqui chegaram,  quando o tupi antigo e outras línguas eram faladas como prova de domínio 

de um país já nominado. O eu lírico dos romancistas parece não encontrar mais eco na nova literatura, 

real escrita em nome de um desenvolvimento globalizante que se concretiza em ações de necropolítica 

e de propostas de eugenia, de uma parte da população, que, generosamente, ocupa as estatísticas de 

pobres de retorno à miserabilidade. Uma nova narrativa que vou te contar. 

Aqui, a terra achada, tornou-se uma nação colonizada, cuja paisagem-pessoas-sentimentos e 

história plasmadas como uma tela foi revestida de novas tintas que, embora meio desgastadas, ainda 

resistem. Dão a história contemporânea contornos que não vigoram com tanta intensidade, mas que 

ainda conta sobre nós. 

O Brasil da mandioca e do milho de Freyre (2006) surge como fruto de um desejo sensorial: as 

especiarias do oriente ofereciam à Europa, além de temperos para alimentos, a matéria-prima para a 
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indústria de cosméticos e perfumes, substratos para remédios, a possibilidade de conservação de 

alimentos e a promessa de ação afrodisíaca para seus utentes. A cor e o sabor exóticos do oriente 

seduziam os detentores de rotas de comércio, de forma a promover o lançar-se em aventuras rumo à 

descoberta de um novo caminho para as Índias. O vermelho das pimentas, marrons da noz-moscada, 

do cravo e da canela; os tons amarelos do gengibre e do açafrão; o vermelho sangue do pau brasil; o 

branco e o verde do açúcar e da cana, o preto indelével e vergonhoso do tráfico negreiro; os tons 

malhados do couro, o dourado do ouro, marrnom-amarelo-vermelho do café. Cores matizes que 

inspiraram novos artistas a pintarem o avesso  do mesmo lugar. 

País que, para Ribeiro (2015, p. 202), é dos crioulos das zonas açucareiras do litoral, dos 

extrativistas amazonenses, dos gaúchos dos pampas,  dos caipiras dos núcleos mineiros, paulistas e 

do centro do território e dos sertanejos dos currais de gado do interior. É também a terra do homem 

cordial, de Holanda (1986) que usa do cordis como critério de escolha para formação de governança 

em detrimento àqueles de competência ou formação profissional – baseia-se em princípios patriarcais 

formadores da família e esta é, segundo o autor, com seus valores é o modelo primordial de formação 

política brasileira; os laços cordiais são maiores que os de competência e fazem do ato de gerir a pólis 

uma extensão da casa. E, por falar em casa, acrescentamos outro substantivo – grande – para trazer o 

mito da democracia racial de Gilberto Freyre (2006), cujo mulato, fruto da mestiçagem11 de domínio 

patriarcal se faz como uma metonímia do Brasil (Martins,  2017a, p. 81). Portanto, um país fundado 

por homens, cuja elite política e intelectual é, em nosso entendimento, uma burguesia composta por 

coronéis, escravocratas, latifundiários e clérigos, que ratificaram a nomeação desta terra pelos não 

indígenas: de Pindorama, terra das palmeiras, a Brasil, tinta vermelha como a brasa, que coloriu a 

Europa e ajudou a deixar monótona a paleta de cores daqui. 

Este é um país construído por uma narrativa de heróis e que, segundo Machado de Assis, se 

tornou um Brasil oficial, “caricato e burlesco"12  e que sufoca um outro: o Brasil real que “revela os 

seus melhores instintos” (Assis, 1861), por se encontrar num tempo-espaço de apagamento e 

invisibilidade de fatos, homens e mulheres reais que entenderam que é na luta é que a gente se 

encontra. É sobre esse país real ou profundo que desejamos falar com mais atenção: o país da cultura 

																																																								
11Grada Kilomba em sua obra Memórias da plantação, 2019, faz uma revisão etimológica e conceitual de algumas categorias utilizadas para se referir 
sobretudo aos negros através da língua portuguesa. A palavra mestiço/a tem origem na reprodução de cães provenientes de duas raças diferentes 
gerando um animal considerado impuro ou inferior. Embora  o termo no decorrer da história pelos registros e literatura pudesse ter almejado outro 
significado, há que se convir que tais substantivos – que podem ser adjetivos – estão na referência às pessoas de pele escura e/ou afastada dos grupos 
elitizados da população brasileira. A linguagem não é inocente e, mais ainda, segundo Martins (2017), reifica, naturaliza aquilo que é processo e relação. 
Já o termo mulato/a  tem sua origem quando no uso para definir um animal impuro e inferior que resulta do cruzamento entre duas espécies diferentes – 
um cavalo com uma mula. 
12O escritor Machado de Assis, negro, foi um dos personagens brasileiros que passou pelo processo de branqueamento: suas representações imagéticas 
remetem a um biotipo de traços brancos. 
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das frestas, da brasilidade que nada mais é que o conjunto de modos de ser e agir, sabenças, 

folguedos, crenças, sons, corporeidades que o Brasil oficial odeia (Simas, 2018). 

Brasil, do meu dengo13 palavreado e ritmado,  do rosa da mangueira e da uva - fruta que chegou 

à caatinga pela águas do opará14 através de mãos e com os versos ribeirinhos que o livro apagou. Dos 

novos pensadores e pensadoras 15  que, revisando as narrativas com seus documentos e registros, 

comprovam que desde mil e quinhentos tem mais invasão que descobrimento e que demostram que 

tem sangue retinto, pisado atrás do herói emoldurado. 

  Mais que país do samba, futebol e carnaval é o país das mulheres anônimas, dos 

povos indígenas divididos em nações (tupinambás, tamoios, parintimtim, tabajara, tirió, macuxí, 

potiguara, anambé, caxixó, ticuna tuiuca, bacairí, trenacarore, calapalo, canoê, enawenenawe ), e, 

portanto, não resumido a mulatos.  Eu quero um país que não está no retrato: de brasileiros como 

Pedro Casaldáliga, Chico Mendes,  o país das organizações sociais, dos jovens e pessoas transgêneros 

ocupando espaços de poder16, das cebes, dos povos do congado, do festival de Parintins, da pisadinha, 

das festas de Cosme e Damião, dos dançantes de ruas e das comunidades periféricas urbanas e 

rurais. O Brasil das brasilidades. 

Brasil, o teu nome é Dandara, como as cangaceiras Maria Bonita e Dadá; as heroínas Maria 

Felipa, Maria Quitéria, Joana Angélica com suas urtigas, roupas de militares masculinos e barreira 

humana na porta de um mosteiro, respectivamente, ratificaram os ideais de independência quase um 

ano depois do grito solitário dado por um homem às margens de um riacho em São Paulo; a tua cara é 

de cariri, aqueles, que, como veremos, foram banidos da tribo e vivem à sua moda no interior de um 

Brasil real. Que representam homens e mulheres das mais variadas idades que saem todos os dias 

para o trabalho porque sabem que não veio do céu – ainda que professem a sua espiritualidade -  nem 

das mãos de Isabel – pois o Estado nem sempre chega de forma justa a esse interior – em busca da 

liberdade. 

Liberdade tardiamente oficializada aos escravizados por uma nação que se fez a última das 

Américas a reconhecer legitimamente a abolição da escravatura, ainda que, nesse Brasil real, já havia 

conquistado anos antes, assumindo simbolicamente que é uma força voraz como de um dragão do 

																																																								
13Provavelmente do quimbundo, essa palavra, sinônimo de carinho, mimo, meiguice, é constante na língua portuguesa falada no Brasil, sobretudo no 
cotidiano; exprime proximidade, aconchego, malemolência. 
14Era como os indígenas denominaram o re-nomeado Rio São Francisco cujo significado segundo os caatingueiros é rio-mar, devido à sua extensão. 
15Podemos citar a filósofa Djamila Ribeiro (Lugar de Fala, 2017),  o sociólogo Jessé Souza, o professor Silvio Almeida (Racismo Estrutural, 2019), o escritor 
Laurentino Gomes (Escravidão Vol. 1 – do Primeiro Leilão De Cativos Em Portugal Até A Morte De Zumbi Dos Palmares, 2020), Antonio Simas (Almanaque 
de Brasilidades, 2018), Lilia Schwarcz (Brasil, uma biografia, 2015), dentre outros. 
16As eleições para o cargo de vereador em 2020 tiveram duas pessoas transgêneros com maior número de votos válidos no primeiro e terceiro maior 
colégio eleitoral do país. 
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mar, que também é real: o mar do jangadeiro negro de Aracati17. Embora reconhecida a abolição, o 

Brasil oficial instituiu legislações que proibiam manifestações que remetessem à cultura afrobrasileira 

como a capoeira, as religiões de matrizes africanas e o samba - gênero nacional desceu dos morros-  

passou a ser consumo da elite, inserindo instrumentos de cordas mais que os tambores, atendendo ao 

projeto de embranquecimento. Por outro lado, marginalmente, os terreiros, as escolas de samba, as 

casas de mulheres e homens da resistência, mantiveram e sustentaram os elementos fundantes de 

um samba original (Simas, 2018). 

Salve os caboclos de julho, protagonistas do movimento que marca a consolidação da 

independência do Brasil na Bahia, um ano após (Serra, 2012). Salve heroínas e anônimos da luta 

contra ditadura militar, pois quem foi de aço nos anos de chumbo, deixou seus legados. 

Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias anônimas e legitimadas pelas instituições de saber,   

as Mahins e Marielles18: mulheres de ontem e de hoje que foram escravizadas pelo poder instituído 

mas que, à sua forma, lutaram e não se renderam, pagando com a vida um preço que tantos 

ancestrais, com seus levantes e revoltas – como os malês 19 . Ouvir estas vozes anônimas que se 

propuseram a conquistar espaço e oficializar esse Brasil real. 

À sobra de uma mangueira, mais que nos calabouços dos navios negreiros ou nas celas de 

cadeias, brasileiros e brasileiras, longe dos holofotes dos noticiários, atuam para tirar a poeira dos 

porões para garantir direitos, em especial direitos civis, com manifestações de racismo, diversos gestos 

de homofobia, feminicídios, falta de políticas dirigidas às pessoas com deficiências de toda ordem, 

ataques aos povos indígenas e a seus direitos à terra, assim como àqueles destinados aos 

quilombolas” (Schwarcz, 2015).  

Com o desejo de um desfile carnavalesco que canta Ô! Abre alas não para os carros alegóricos 

mas para os teus heróis que atuam nos bastidores, que são de barracões dos distintos cenários que 

compões esses Brasis que nasceram e renasceram fruto de uma 

 

tessitura biossemiótica de uma peripécia histórica que responde pelo nome de “Brasil”. Uma 

aldeia tão sincrética que, ao português que a comandava, posso chamar pelo nome indígena 

de Caramuru – e, à sua esposa índia, meiga flor do canibalismo, por um nome europeu – 

Catarina (Risério, 2004, p. 73). 

 

																																																								
17Região litorânea do estado do Ceará que protagonizou, por si, a libertação de pessoas escravizadas – conforme veremos adiante. 
18Luísa Mahin, heroína negra do Dois de Julho - movimento de consolidação da Independência - e a vereadora Marielle Franco brutalmente assassinada em 
2018, vítima de feminicídio e de queima de arquivo por denunciar as irregularidades da cidade do Rio de Janeiro. 
19Movimento de revolta dos negros muçulmanos, escravizados na Bahia, em 1835, cujo objetivo era libertar-se da escravidão e tomar o poder da cidade e 
região. 
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Barracões dos trabalhadores da história que mostram como se faz um país de samba (Lecis e 

Jamelões20). 

Um país que busca sua identidade já sabendo, de partida, que esta reside numa multiplicidade 

de fatores: são verde e rosa, as multidões, mas são de várias outras cores e brilhos em busca de uma 

saída para a situação atual de descaso, retrocesso, apagamento da memória, intimidação dessas vozes 

e multidões que insistem em reescrever a história de um país que não pode mais ser definido por 

obras e teorias que pararam num tempo regido pelo edenismo de uma terra pintada por mãos que 

desconhecem a textura real e nevrálgica das outras faces deste país continental. Ou por pessimismos 

generalizados pautados numa romântica ideia de renascimento pós-destruição. O Brasil é pinto 

encroado que não fura a casca do ovo, gigante deitado que, pra se levantar, tem que nascer de novo. 

(Mello, 2008, p. 34). 

O que vem a ser, então, esse país? Esta é uma tarefa que, diante de dias de pandemia e de 

incertezas múltiplas, esta investigação pretende, senão contribuir para responder, aguçar a curiosidade 

ou a necessidade de questionamento. O fato é que, segundo Milôr Fernandes, escritor e cronista 

brasileiro, o “Brasil tem um passado enorme pela frente”21. 

Com um território de 8.515.767,049 km222 dividido em cinco regiões, vinte e seis estados e um 

distrito federal (onde está a sua capital), não pode ser considerado como um país homogêneo. Tanto 

no que se refere aos aspectos físicos (clima, vegetação, relevo), e, sobretudo, no que tange aos 

aspectos culturais. “Não é só verde-anil-amarelo, o Brasil também é cor-de-rosa-e-carvão”23: possui uma 

diversidade cultural relevante proveniente das influências de várias culturas que lá chegaram, apesar 

do fator lusófono ser um dos preponderantes. Com a participação ativa, quer seja no setor econômico 

mundial (como, por exemplo, a participação nos BRICS24 – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 

quer seja na dimensão cultural, faz parte desta aldeia global e, portanto, corrobora, enquanto 

sociedade, das caracterizações pós-modernas apresentadas acima. 

O início do século XX foi importante para se pensar sobre o caráter da identidade cultural 

brasileira. Os estudos sobre que é ser brasileiro ganharam ênfase com a Semana de Arte Moderna de 

2225, que aconteceu em São Paulo. O Manifesto Antropofágico estampa os anseios contracorrentes de 

uma nova ideia de país através da absorção e ressignificação de valores internos e externos: 

																																																								
20Sambista e deputada federal, Leci Brandão é membro da Mangueira que tem em Jamelão um referencial de puxador de sambas-enredos, e militante 
social contra a discriminação e pobreza, e em favor da vida pela arte. 
21Citação feita por Costa (2017) em sua obra de caráter sintético e panorâmico: A história do Brasil para quem tem pressa. 
22Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE http://www.ibge.gov.br/home/ 
23Fragmento da canção Seo Zé do cantor e compositor Carlinhos Brown. 
24http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics 
25 Semana que aconteceu em fevereiro de 1922 em São Paulo, na marca do centenário da abolição da escravatura, onde se reuniram artistas, 
vanguardistas brasileiros, para discutir e apresentar, de forma vanguardista, as tendências artísticas do Brasil e do Mundo. Porém, sua importância se 
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Só a ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. De 

todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupi, or not tupi that is the question) e o Manifesto Pau 

Brasil (Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar. A reza. O Carnaval. A 

energia íntima. O sabiá. A hospitalidade um pouco sensual, amorosa. A saudade dos pajés e os campos 

de aviação militar. Pau-Brasil) (Andrade, 2017) 

 

O Manifesto é exemplo de produtos  modernistas que trouxeram a identidade nacional e/ou 

cultural brasileira a ser refletida num momento de efervescência mundial de acontecimentos 

importantes. 

As regionalidades brasileiras, até então estereotipadas ou tratadas de forma segmentada, foram 

um tema recorrente. A crítica dos modernistas possibilitou, na linguagem osvaldiana, a façanha de 

mesclar elementos universais (“cubos de arranha-céus”) aos mais particulares e residentes nos locais 

mais afastados, porém, não menos brasileiros (“os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da 

Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. A língua sem arcaísmos, sem erudição”). Aspectos 

regionais de um Brasil plural que, apesar de global é local (Maffesoli, 2004). Aspectos regionais que 

apresentam, substancialmente, traços da cultura portuguesa na base de sua constituição e que 

permanecem visíveis nas manifestações culturais para além da língua herdada e falada pelos 

brasileiros. 

Se, com estas questões abordadas, falar de identidade cultural brasileira como forma 

homogênea já não condiz, quiçá, quando se recorda que este país complexo por natureza, está 

inserido em um contexto pós-moderno. Mais ainda quando se leva em consideração que, segundo Hall 

(2015), “as diferenças regionais e étnicas foram gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada 

(…), sob 'teto-político' do Estado-nação que se tornou, assim, uma fonte poderosa de significados paras 

as identidades culturais modernas” ( p. 30). O Brasil é um país multifacetado de aspectos regionais; as 

suas regionalidades são múltiplas e, de norte a sul, tecem um arcabouço de diferenças que fazem 

deste país único em sua diversidade. 

Quando se trata sobre a identidade e as regionalidades brasileiras, levam-se em consideração os 

habitantes do extenso litoral ou da floresta amazônica ou do cerrado, porém, pouco se fala em um 

bioma que é exclusivo deste país: a caatinga26. Ela 

 

																																																																																																																																																																													
traduz por ser um marco político e cultural no que tange à identidade cultural brasileira. 
26A etimologia Tupi-Guarani consiste das parti ́culas ca’a, planta ou floresta; ti ̂, branco (derivado de moroti ̂, branco); e o sufixo ’nga ́ (de anga ́): Assim, “a 
floresta esbranquic ̧ada”, conforme veremos mais detalhadamente adiante. 
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pode ser considerada com uma expressão do clima e de outros fatores geoambientais representados pelo 

relevo, pelo material de origem natural e pelos organismos, numa interação que ocorre ao longo do 

tempo e que resulta, também, na determinação de todo o quadro natural. Caracterizada por ser 

portadora de um solo semiárido e formada por árvores de pequeno porte e espaçadas, com troncos 

retorcidos, onde chove muito pouco, de forma irregular, em geral nos meses de verão. Etimologicamente, 

diz-se mata branca porque suas árvores, quase sempre desfolhadas, possuem os caules de cor cinza, em 

diversas tonalidades, que, numa visão imediata parece ser um todo branco, prateado. Este bioma é, 

provavelmente, o menos conhecido tanto física quanto culturalmente. (Mendonça, 2016, p. 258) 

   

É aí, por exemplo, que se encontravam 27  os “casebres de açafrão e de ocre”, citados por 

Andrade (2017). É aí que se encontram habitantes singulares de um bioma particular que se tornou 

um espaço empírico de nossa investigação; nomeado, femininamente, pelos pindoramenses em 

detrimento de uma nação que teve seu registro de nascimento em 1.500 e o litoral como berço. É para 

o seio desse país renomeado que nos dirigimos. 

Parece-nos importante a releitura desta breve descrição sobre o Brasil considerando as palavras 

destacadas; elas formam, numa sequência, a letra do samba-enredo da Escola de Samba Estação 

Primeira de Mangueira. Esta escola, símbolo do carnaval brasileiro tem uma história de 

comprometimento social com a comunidade homônima do Rio de Janeiro, originada dos terreiros de 

umbanda e candomblé de tradições afrobrasileiras (indígenas e africanas). Este samba-enredo é de 

2019, campeão do carnaval deste ano, cujo tema foi “História para ninar gente grande” 28 , que 

propunha uma revisão da narrativa oficial brasileira, apresentando críticas e denúncias aos poderes 

locais e nacionais e evidenciando heróis e heroínas anônimas brasileiras. 

 

(Concluímos esta escrita sobre o Brasil no dia em que ultrapassamos os duzentos mil mortos pela 

infecção do novo coronavírus) 

 

1.2. Sertão e Semiárido: caminhos de invasores, ditadores e mobilizadores sociais 

 

 O nosso interesse é pelo Brasil não litorâneo e mais precisamente sobre a caatinga em suas 

dimensões simbólicas e, para isso, traçaremos um panorama demonstrativo argumentativo de como 

está organizado o sistema natural – físico - caatingueiro. Antes, apresentaremos dois conceitos que 

																																																								
27Fala-se que “encontravam”, no passado, pois hoje, devido às políticas sociais, praticamente não existem mais casebres deste tipo. As construções foram 
refeitas e/ou construídas com mais dignidade para o povo aí existente. 
28 Compositores: Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Mama, Marcio Bola, Ronie Oliveira, Manu da Cuica e Danilo Firmino, 2019. 
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recorrentemente se diluem ou se confundem quando se trata da caatinga: o sertão e o semiárido29. 

 

1.2.1 O sertão do Caminho no Caminho do Sertão30 

 

“...vou lhe falar. Lhe falar do sertão31.  

Do que não sei. Um grande sertão!  

Não sei. Ninguém ainda não sabe.  

Só umas raríssimas pessoas – e só essas  

poucas veredas, veredazinhas” 

(Rosa, 2019, p.78) 

 

Todas as terras e seus possíveis habitantes, que estivessem longe da costa brasileira, foram 

denominadas pelos navegadores portugueses de desertão 32 , que logo iria se tornar sertão como 

abreviatura. Havia, de fato, territórios com pouca densidade demográfica33, mas isso não significa que 

toda a extensão além litoral o fosse. Contudo, aos olhos do estrangeiro que aportou na zona costeira de 

Pindorama34, o sertão passou a ser o oposto à tal zona e, consequentemente, o nome da outra divisão 

da terra conquistada. O Brasil tornou-se um território de dois universos: o do litoral e do sertão, onde a 

natureza dita as normas oficiais de brasilidade e o binômio raça-clima insiste em explicar as 

desigualdades culturais e sociais. 

O que é sertão? De partida, o termo é polissêmico e  homogeinizador (Moreira, 2018), é a 

																																																								
29Há uma outra categoria salutar que é Nordeste. Esta região brasileira, composta por nove estados da federação é vista como um bloco homogêneo de 
territórios e culturas e tem, historicamente, uma construção imagética muito interessante. Para Albuquerque Junior (2011), o Nordeste é uma invenção 
datada a primeira década do século XX promovida por intelectuais da elite brasileira que, à procura de uma identidade nacional, opôs-se ao sul que 
reclamava para si e ganhava a representatividade do país. Portanto, desta derrota, surge o que vem a ser chamada de Nordeste oriunda do binômio 
imagem-discurso de um lugar subalterno no cenário nacional e tem a seca como o seu grande marco. O Nordeste entra na pauta oficial do governo 
brasileiro como uma região que necessita de fundos específicos para combater as secas recorrentes e, ao mesmo tempo, se torna uma caixinha onde são 
depositadas doações para os seus flagelados (nome dado às pessoas que sofreram com os longos períodos de estiagem). Na década de quarenta é que se 
tem, definitivamente, a formatação da região com os nove estados, até então, a Bahia, por exemplo, não pertencia e coube a Pernambuco iniciar um 
movimento de intelectuais da elite, liderada por Gilberto Freyre, com a missão de re-criar o Nordeste a partir da identificação e valorização de suas 
singularidades que iriam, neste contexto, se impor à imagem construída pelo Brasil Oficial. O que ocorre é que, com as investidas deste movimento, 
muitos estereótipos já criados foram acentuados e o Nordeste homogeneizado teve a sua estética da seca e do atraso social ratificada. Veremos, em 
páginas seguintes, como este processo repercute na configuração da caatinga. 
30Fazer o Caminho do Sertão permitiu entender com mais propriedade o que chamamos aqui de sertão roseano e, ao mesmo tempo, serviu para 
identificar, em seu percurso, aspectos de outras tantas concepções de sertão que aprendemos quando na vasta produção acadêmica e literária. Muitas 
destas definições acabaram, conforme veremos, a se condensar no Nordeste brasileiro, cujas características como a seca, o vazio, a falta de assistência 
do Estado, as mazelas sociais são marcantes. Contudo, como o sertão não é uma configuração geofísica consistente, cabem nele diversas acepções e, por 
conta disso, optamos por principiar o universo de João Guimarães Rosa. Utilizamos o “Grande sertão: veredas” como fonte principal para esta seção, de 
forma que as suas citações, por serem muitas, serão indicadas pelo número da página entre parêntesis, da edição especial lançada em 2019. Ao tempo 
em que utilizamos outras fontes específicas sobre cada tipologia do sertão para apresentar um panorama conceitual deste que é um dos temas centrais 
quando se discute o Brasil enquanto seu processo formativo. 
31A possível etimologia se dá da evolução do latim desertānu-,  "do  "bosque", região baldia afastada do litoral, no interior do Brasil. Houaiss, 2001 ou sm. 
‘região agreste, distante das povoações  ou das terras cultivadas’ | sertaõo xv, sartão xv  | De etimologia obscura (Cunha, 2012). 
32Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o Acha- mento do Brasil.  2003 
33Já existia uma palavra indígena (por-poy-eyma) que se referia a lugares desabitados, terra seca, sem moradores, terra sem gente, desocupada, terra de 
difícil plantio" ( Santos & Perez-Marin, 2013, p. 45) 
34Terra das Palmeiras: assim era como os indíenas, povos originários, denominavam o seu território. 
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palavra que mais tem ligação à história do Brasil e do Nordeste35.  Para Albuquerque (2001), 

 

o sertão é aí, muito mais um espaço substancial, emocional, do que um recorte territorial preciso; é uma 

imagem-força que procura conjugar elementos geográficos, linguísticos, culturais, modos de vida, bem 

como fatos históricos de interiorização como as bandeiras e entradas, a mineração, a garimpagem, o 

cangaço, o latifúndio, o messianismo, as pequenas cidades, as secas, os êxodos etc. O sertão surge 

como a colagem dessas imagens, sempre vistas como exóticas,  distantes da civilização litorânea. É uma 

ideia que remete ao interior, à alma, à essência do país, onde estariam escondidas suas raízes” 

(Albuquerque, 2001, p. 67). 

 

Um universo de imagens que Cunha (1998) ajudou a construir com sua obra Os Sertões36: uma 

natureza exausta pelo sol castigante mas que ressuscita com a chegada das chuvas; um homem (e 

não fala em mulheres) cansado, que cambaleia, mas, que num rompante, tal como a natureza, se 

torna um titã acobreado, para o qual restou a força física como primordial recurso, o que o faz “antes 

de tudo, um forte”.37 A virilidade, a postura masculinizada, o enfrentamento das intempéries, conduzem 

esse tipo humano a um lugar propício à prática destas características opostas às que, no sul e sudeste 

do país se desenvolviam. Assim, além desse lugar cultural, o sertão, imageticamente criado, é quase 

uma metonímia  da região Nordeste, a qual não dispõe, assim, de aptidões representativas para um 

Brasil que busca sua identidade, conforme veremos. 

O sertão se configura nesse lugar rural, etnicamente colorido e que tem escassez de água; o que 

foge a isso, o sul/sudeste, reclama para si a imagem de um Brasil oficial, moderno, desenvolvido, 

próspero, com etnia branca, com bacias hidrográficas. A sua imagem é construída sob estereótipos de 

atraso, de  pobreza, de incivilização ligada ao passado e ao mundo rural (Vasconcelos, 2014), 

sobretudo a partir das primeiras décadas do século XX. 

Obras de diversas naturezas contribuíram para a criação desta imagem. Elaboramos uma tabela, 

cujos dados podem auxiliar a exemplificar. 

 

 

 

																																																								
35Esta é uma referência feita a Barroso (1962), por Vasconcelos, 2014, p. 209. 
36Trataremos melhor sobre a obra quando na abordagem sobre a caatinga. 
37Considerar  a fortaleza física como primazia, coloca esse homem do sertão em enquadramentos imagéticos que perdurarão até os dias atuais e que se 
estende, conforme veremos, ao homem do semiárido, do Nordeste e da caatinga. Por trás dessa afirmação – que tem sido slogans recorrentes em peças 
publicitárias – existe a ideia de um homem rude, que não tem capacidade de produção artística, pertencente a uma cultura pré-industrial, de hábitos 
rústicos e que se refugiou nas terras esquecidas do Brasil Oficial. 
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CONSTRUINDO A IMAGEM DO SERTÃO 

ÁREA AUTOR TEMPO-ESPAÇO OBRA 

Fotografia Joaquim Antonio 

Correia 

1877 – 1879, 

Fortaleza, Ceará 

Fotografias da seca no Ceará 

 

 

Charge 

 

 

Rafael Bordalo 

 

20/07/78 

Fortaleza, Ceará 

 

 

Charge com três fotos da seca no Ceará 

 

Pintura Cândido Portinari 1944, 

Petrópolis, Rio de 

Janeiro 

Os retirantes 

Poesia Patativa do Assaré 1964. 

Ceará 

Seca d'água 

 

Prosa Poética 

 

João Cabral de 

Mello Neto 

 

1955, 

Recife 

 

Morte e Vida Severina 
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Contudo, neste sertão, cabem vários sertões. Sua configuração é sobretudo 

imagética/conceitual que territorial e permite sua subdivisão e seu uso para distintas tipificações 

encontradas no decorrer desta investigação. E, por conta dessa polissemia, resolvemos investigar o 

que ele é seguindo a proposta metodológica desta pesquisa: a caminhada e a viagem. Depois de um 

rigoroso processo seletivo, seguimos ao noroeste do estado de Minas Gerais, para experienciar, a pé, o 

universo do sertão divulgado para além das terras brasileiras, pela obra de João Guimarães Rosa, 

principalmente por  Grande sertão: veredas. Se “o sertão é onde o pensamento da gente se forma 

mais forte do que o poder do lugar” (Rosa, 2019, p. 25), entendemos que buscar esse lugar seria 

fundamental para a investigação.   

O sertão de João Guimarães Rosa é um sertão sem demarcação geográfica precisa; “O sertão é 

do tamanho do mundo”( p. 59) “Sertão: estes vazios” (p. 29);  “é o sozinho (…) é dentro da gente” (p. 

224) . É uma circunscrição que “aceita todos os nomes: aqui é gerais, lá é o chapadão, lá e acolá é a 

caatinga”(p. 352) e, diante destas possibilidades de assentamento geofísico, o autor atualiza o sentido 

que se estende a um dos conceitos aceitáveis pela ciência. Isso porque, de fato, não existe, aos olhos 

da geografia clássica, uma territorialização do  sertão. Apesar de ser “sem lugar” (p. 255), esse sertão 

evidencia o bioma brasileiro, o cerrado (com suas veredas, chapadões e gerais) e a caatinga que 

aparece de quando em vez. O cerrado é o segundo maior do país38, rico em biodiversidade natural e 

abriga as maiores nascentes hídricas do país39. 

Assim, o sertão roseano, que parte de aspectos regionais – naturais e socioculturais – se 

“metarregionaliza” e se torna o “mundo” (p. 256) por tocar em dimensões da ordem do humano e, 

portanto, universais. É considerados por muitos, como Bolle (1989), como transcendental. Morte, 

amor, pecado, guerra, questões de gênero, religiosidade, política, economia, dentre outros, são temas 

recorrentes, onde, palavras reinventadas asseguram a potencialidade criativa da língua portuguesa 

falada ou recriada no Brasil, um país que, nessa metade do século vinte, vislumbra sua complexidade 

enquanto nação em busca de sua identidade, com a chegada do progresso modernizador e 

desenvolvimentista. 40 Tudo isso sintetizado em uma narrativa de um sertão concebido sobre o lombo 

de uma mula em companhia de vaqueiros sob o sol escaldante ou sob o banho de lua. Contudo 

fizemos a opção de refazer parte desse percurso a pé, em companhia de um grupo de pessoas 

selecionadas para fazer o Caminho do sertão. 

																																																								
38Possui, aproximadamente, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. (MMA- 2020) 
39Atualmente sofre com a degradação por conta das pastagens para o gado e pelos empreendimentos do agronegócio que se instala na região por meio 
dos grandes produtores e multinacionais. 
40 Projeto do governo Juscelino Kubitschek que propunha um acelerado desenvolvimento estrutural do país para colocá-lo em consonância com a 
modernização instalada no mundo a partir da metade do século XX. 
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O Caminho do Sertão é um percurso de 206 km41 feito a pé, que segue uma rota sócio-eco-

literária pelo interior central do Brasil - do Noroeste e Norte do estado de Minas Gerais - alicerçado no 

sentimento de pertença a esta porção territorial, estimulado pelo ato do encontro entre as pessoas que 

são convidadas à reflexão sobre si, sobre a natureza e sobre a cultura local e na atitude de acolhimento 

dos caminhantes e das comunidades42. Ele tem como fundamento norteador a obra de João Guimarães 

Rosa, em especial, Grande sertão: veredas que provoca a interação caminhante-comunidade-natureza 

em dias de partilha e aprendizagem43.      

Para cada caminhante, um cajado de madeira com uma cabeça de cavalo no topo. “Acho que o 

espírito da gente é cavalo que escolhe a estrada” (Rosa, 2019, p. 138). Quem caminha é o humano e 

quem é levado é o cavalo. Cuidar do majestoso cavalo, cujo corpo era um cajado, foi uma das missões 

recebidas no início cerimonial do Caminho. Cajado é símbolo de poder: quem o segura, nas 

assembleias, tem o poder da fala, o poder da palavra. Mas, no sertão, o hibridismo proposto cavalo-

cajado-caminhante inverte a lógica porque “no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a 

razão mais certa e de mais juízo” (207)44. O cavalo-cajado ia à frente de cada caminhante segurado por 

ele; identificado com fitas coloridas, botões, ramos de ervas, recebeu um gorro feito de lã pelas 

fiandeiras do cerrado. É o sertão armorial 45 , dos reluzentes estandartes e insígnias que são mais 

																																																								
41Em 2019, o percurso realizado foi de 186 km, tendo Riobaldo e Diadorim – personagens de Grande sertão: veredas  – como condutores, encontrando, 
quando em muito, com outras figuras emblemáticas do universo roseano. A trajetória de Riobaldo rumo ao “desertão” do Liso do Sussuarão o consagra 
como o novo chefe do bando dos jagunços e essa travessia, repleta de aventuras, reflexões e conflitos é a mesma proposta pelo Caminho. 
42  Almir Paraca – Parca ou Matuturana -   é um dos idealizadores de grande projeto de mobilização popular que resultou no Caminho do Sertão. 
Atualmente, reside em sua cidade natal, Paracatu, Noroeste do estado de Minas Gerais, de onde vem a sua alcunha. Líder atuante nas lutas de 
mobilização popular, foi bancário, professor, líder comunitário, assumindo cadeira no poder legislativo estadual e municipal. Ressalta que o Caminho 
nasceu em 2014 como um dos frutos de um projeto de desenvolvimento territorial  sustentável da bacia do Urucuia, um dos afluentes do Rio São 
Francisco, que abrange os municípios caracterizados por uma expressiva população rural vítima do processo de mecanização do agronegócio,  das lutas 
pela reforma agrária. 
43Foram onze dias de percurso, sendo que, destes, sete foram feitos a pé em companhia de oitenta pessoas das mais distintas localidades do território 
brasileiro. A seleção se deu a partir de critérios estabelecidos no edital/2019, tendo a escrita manual de uma carta como uma das etapas: experimentar 
outras propostas de lidar com o tempo-espaço, com as tecnologias, com a disposição de ser um caminhante. Bibliografia específica foi disponibilizada para 
que o estudo sobre o tema fosse base para as reflexões e descobertas de um sertão que João Guimarães Rosa inventou. Foram dias de intensa entrega 
que, em nosso caso, somou-se a faceta de investigador que, conforme mostraremos mais adiante, utilizamos todo o Caminho para investigar o conceito 
sertão, seus desdobramentos e as distintas concepções advindas de um grupo consideravelmente heterogêneo de caminhantes. Distintas eram as 
formações acadêmicas, faixas etárias (que variaram de dezessete a setenta e seis anos), pessoas do campo e da cidade, pesquisadoras e agricultores, 
poetas e cientistas. Iguais eram as condições submetidas: montagem/desmontagem de acampamento diariamente, acesso à alimentação, uso de 
banheiros (improvisados ou estruturados). Subjetivas foram as experiências, logicamente obtidas com a experiência de cada um; objetivos foram os teores 
dos depoimentos sobre a importância de se conhecer melhor um Brasil cujas divisões territoriais e ideológicas não permitem se comunicar entre si. Dias 
de exaustão profunda, física para alguns, para outros, emocional. Dias de exercitar a paciência, a memória, a solidariedade, o condicionamento físico, de 
diversas aprendizagens com os doutos e as comunidades acolhedoras. Foram dias intensos em que a palavra sertão talvez tenha sido a mais pronunciada. 
44“Nessa ordem, trago à memória a cena de médico sendo tratado por homens sem ter estudado medicina. Psicólogos usando o chão como divã ao dividir 
suas dores e anseios com outros sem formação semelhante. Fotógrafos se deixando fotografar pelas lentes aprendizes... Sacerdotes sendo 'rezados' por 
leigos... Foram momentos de inversao de uma lógica dominante de poder e de status, possibilitando ver, entender e pensar a vida de outra forma. De 
outras formas” (Cajaíba, 2019, p. 144) 
45De substantivo a adjetivo, o termo armorial – ligado à linguagem heráldica – passou a designar uma proposta de arte genuinamente brasileira, tendo a 
estética dos brasões,  esmaltes, símbolos, brasões, insígnias, bandeiras e estandartes, com seu brilho metálico e colorido potencializado pelo sol, bem 
como às tradições dos romances de cavalaria e trovadorismo ibéricos. Aqui, o cantador, falava um idioma com arcaísmos da língua portuguesa acrescida 
de variantes locais e tocava a rabeca nos portões barrocos das igrejas ou nas feiras livres semanais, evitando influências estrangeiras da 
contemporaneidade. É o Movimento Armorial da década de 70 do século XX, cujo mentor foi Ariano Suassuna (1927 - 2014) que propunha uma arte 
brasileira erudita a partir de raízes populares. Sua estética explora o universo popular nordestino e as raízes ibéricas medievais e, portanto, reconduz  a 
matriz identitária brasileira ao local de surgimento do país quando no seu achamento pelos portugueses: o nordeste. (Suassuna, 2007). Deste movimento, 
fazemos uso do termo “armorial” por sua proposta estética menos de sua insurgência contra a cultura oficial do país e se colocar como aquela que a 
representaria originalmente. Não concordamos com “uma” proposta cultural para um país que é exponencialmente diversificado, complexo, criador de 
várias falas, de várias estéticas e, portanto,  de vertentes culturais. 
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imponentes que os tiros, que protege e conduz num sertão que se pretende ser mais que o oposto do 

litoral. Que tem suas fontes luminosas de brilho e esplendor, ainda que conviva com as mazelas de um 

esquecimento social e histórico. Este sertão tem elementos de uma estética armorial que faz do 

Caminho uma experiência estética. Há signos espalhados por todo o trajeto. E a experiência do 

caminhar sob a guia da estética armorial é um convite a pensar aspectos da cultura brasileira que 

vieram d'além mar e que encontrou no interior brasileiro um espaço de fixação e adesão das 

populações, ainda que tenham conflitos e contrastes com o que, há séculos, já havia nestas terras se 

configurado culturalmente. E, mais uma vez, a obra roseana aguça esta reflexão e incentiva a criação e 

propagação destes elementos estéticos que, com a luz do sol do sertão, seus reflexos: a reflexão pelos 

reflexos é um dos traços marcantes do sertão armorial.  

Sertão da palavra, sertão da poesia. Os uaicais46 estavam dispostos em todo o caminho (placas 

em tronco de árvores, cerca, madeira, etc.,) e um, em especial, era dado como pista de reflexão nas 

primeira horas do dia47. Eram enigmas lançados sob o sol do sertão: num contexto de longa caminhada 

onde “muita coisa importante falta nome” (p. 84), o som das palavras parecia não dar conta de 

expressar os objetos do pensamento, era preciso dizer as coisas reais associando a coisas impossíveis 

(Colli, 1992). Sílabas que se entrelaçavam e se deslocavam formando e deformando palavras exigindo 

uma depuração intelectual a partir da audição e leitura. O uaicai a seguir é um exemplo 

 

Confiar 

Amortece  

A trama  

Complexa 

Da existência. (Matuturana, 2019) 

 

Repetir as sílabas, as novas palavras, com demora, atento ao som das letras que se fundem em 

nomes, era um convite à reflexão, ainda que esta fosse feita em trinta quilômetros a pé sob o sol 

escaldante, solo arenoso ou na refrescante densidade das águas das veredas. Era atender ao apelo 

roseano de ir “até o rabo da palavra”, é tirar a poeira das palavras, lapidá-las. O sertão da poesia é o 

																																																								
46Os uaicais são micropoemas criados  por Paraca, um dos idealizadores do Caminho,  a partir dos modelos dos haikais, porém com uma estrutura 
própria, que foge às regras e formas convencionais e ganham o nome com a junção do “uai”- uma interjeição característica do povo mineiro e o “kai” 
como partícipe dos poemas originais. 
47A sexta edição do caminho teve como tema O Diálogo, o qual norteou todo o caminho utilizando a âncora roseana com obras atuais, ratificando o caráter 
político e social responsável do caminho diante dos desafios contemporâneos da comunicação, sobretudo em relação às fakenews. Assim, cada uaicai 
pronunciado funcionava como uma pista enigmática que provocava o diálogo constante entre caminhantes, sendo voluntários ou propositais, de forma 
que, em momentos demarcados na programação, este diálogo se estendia a toda a comunidade caminhante, realizando debates de discussão, de 
avaliação e de partilha. 
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sertão da criatividade, da expansão das habilidades artísticas. E, ao chegar no findar do dia, ao montar 

as barracas, o momento era semelhante ao que Aristóteles resgata quando na escrita sobre Homero 

em sua consulta ao oráculo: “o que pegamos, trazemos; o que não pegamos, deixamos” (idem, 1992). 

O montar e desmontar barracas de dormir, dispor o corpo em contato com a terra para o 

descanso, enfrentar as temperaturas mais baixas durante a madrugada, lidar com iluminação precária, 

dentre outras atividades, davam aspecto rústico e telúrico ao processo de hospedagem temporária. 

Caminhantes urbanos vivendo a experiência de hábitos rurais que, nesta contemporaneidade, não 

existem mais. Isto se conforma enquanto uma representação simplória de um sertão desprovido de 

infraestrutura (como energia elétrica, instalações sanitárias e de moradias, por exemplo) que foi 

matéria-prima para a construção de um imaginário apoiado nas criações literárias, cinematográficas, 

musicais, por exemplo. A ideia de atraso social  foi retratada como sinônimo de bucolismo; o 

desconforto da cama como a poesia do sono.  

É o que Albuquerque (2011), quando na reflexão sobre a invenção do Nordeste, conforme 

veremos, denomina como espaços da saudade, onde a tradição é entendida como o arcabouço de 

valores e ações não passíveis de serem modificados mediante o aparecimento de novas propostas de 

transformações que propõem a descontinuidade histórica. Com a descontinuidade, há fissura da 

tradição e, portanto, a falsa ideia de deteriorização sociocultural. É preciso, então, que estes espaços 

sejam mantidos, que impere a nostalgia de um tempo passado onde a poesia era feita à luz da 

fogueira e impeçam que livros sejam escritos em um computador sob uma luminária potente48. Assim, 

o sertão da saudade é o sertão de uma tradição que se fixa num passado estático de um sertão que foi 

gestado por oligarquias e que precisam se manter no poder e manter os sertanejos e sertanejas em 

suas casas de taipas49. Um sertão nostálgico, poético, imaginado, saudosista na alma brasileira. “O 

sertão nunca dá notícias” (Rosa, 2019, p.222). E é “uma espera enorme” (p.412). 

No meio do cerrado descampado e silencioso surgiam performances, declamação de passagens 

longas das obras de  João Guimarães Rosa. Corpos de atores se misturavam à paisagem que, em 

horas mais inesperadas e com curta duração, ratificavam a temática proposta no início do dia. O 

caráter catártico se presentifica e se potencializa pela linguagem teatral com a junção de outros 

fatores: as dores corporais, o desejo do descanso, a incerteza da duração até a próxima parada. Ele 

																																																								
48É possível ver homens puxando bois que carregam cangas em seu lombo, fabricação artesanal de rapadura, extraída da cana de açúcar, senhoras 
tecendo bordados e, ao mesmo tempo, antenas de captação de sinal de internet, de rádio, de televisão por satélite, carros com tração para longas 
distâncias, tratores, água encanada, crianças que brincam de jogar bola no campinho enfrente à casa e jogar bola na tela do telefone celular. 
49Durante muitos dias, ouvimos muitos depoimentos sobre a importância da manutenção da tradição, justificados pelo teor de beleza, simplicidade e 
modéstia das pessoas das comunidades. O que me levou a questionar sobre a importância disto para quem vive lá cotidianamente, porque, em nosso 
entendimento, aderir a esse sertão da saudade é manter os privilégios de quem goza do poder. 
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acontecia no cerrado, chão do sertão, sem palcos e coxias, com coro e orquestra que desapareciam à 

medida que o caminhar era retomado, porque “a liberdade é assim, movimentação”(p. 232). E, nessa 

movimentação corpórea, emocional e cognitiva, surgiam os adinkras, ideogramas de origem africana 

que originalmente transmitiam valores aos membros das comunidades (tolerância, paz, integridade, 

liberdade, harmonia, etc.) configurando como códigos de comunicação pelo ícone em detrimento da 

palavra50. Somam-se a esse sertão dos ritos, o atravessar o portal (já nelas / nas palavras / por tais 

(Matuturana, 2019)51 - diariamente para iniciar a jornada que conduzia a uma ideia de que “o sertão é 

do tamanho do mundo” ( Rosa, 2019, p. 59) – o receber um e doar outro  anel de tucum52 a quem vai 

caminhar conjuntamente na travessia,  o batismo com as águas do rio Urucuia – o rio do amor tão 

presente no universo roseano -,  o banhar-se nas veredas de águas frias, cor de couro e restauradoras, 

dentre outros. Uma profusão coreográfica de ritos que faz do sertão do caminho, um sertão dos ritos, 

que organiza os passos, os dias, os diálogos, as ações no meio do cerrado. Contudo, o sertão dos ritos 

conduz à purificação (katharsis), limpeza, purgação e, em nosso entendimento, reforça a ideia de 

peregrinação salvífica presente, sobretudo, na tradição ocidental cristã católica. O sertão se transforma 

em deserto (desertão) que precisa ser atravessado (Cunha, 1998, Ribeiro, 2015, Venâncio, 2016) a 

duras penas de sofrimento, penitência, reflexão e resignação53. 

Sertão do afeto é o sertão da festa, da comemoração, da partilha, da celebração que em cada 

pouso, viola e fogueira aqueciam as noites frias. Sertão dos causos e narrativas. “Num lugar parado, 

assim, na roça, carece de a gente de vez em quando ir alterando os assuntos” ( Rosa, 2019, p. 92). É 

na roça, conforme aparece na apresentação do semiárido, que os laços de afetos foram construídos à 

beira do fogão à lenha, nas casas de chão batido e na acolhida dos vizinhos para ver a lua e as estrelas 

(Moreira, 2018). As noites, sempre com temperaturas amenas, equilibravam o calor do dia e são, até 

hoje nos zonas urbanas e rurais, um momento de confraternização. “Sertão foi feito é para se ter 

alegria” ( Rosa, 2019,p.360). Decerto que, com o advento da contemporaneidade, este fluxo de 

encontro diminuiu, até mesmo no meio rural onde a televisão está presente como um ente da família.  

É  nesta dimensão afetiva que encontramos no sertão roseano as modas de violas, a fogueira e 

																																																								
50Dos muitos expostos em placas de papelão resistente, pintados cuidadosamente à mão, o sankofa foi o mais deflagrador de catarse. “volta e pegue”, diz 
sua etimologia, é representado por um pássaro que pega uma semente que está atrás de si, que simboliza o retorno às raízes e, portanto ao passado, 
para que o futuro tenha maior sentido. “Refere-se à importância  de valores culturais passados nos dias atuais (…) segundo o provérbio, 'nunca é tarde 
para voltar e pegar o que ficou atrás” - Fonte: Folheto impresso distribuído aos caminhantes da sexta edição. Evocamos Rosa: “Sertão é isto: o senhor 
empurra pra trás, ma de repente ele volta aa rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera; digo” (p. 208) 
51Cada portal está fixo em um ponto de pouso e repouso da caminhada. O caminho inicia e é concluído no atravessar dessas portas de formato barroco de 
passagem para outras etapas. 
52O anel de tucum é feito de um pequeno coco do mesmo nome e que se tornou símbolo de quem faz uma opção preferencial pelos pobres; ele não pode 
ser comprado, mas adquirido como prenda de alguém que confiará ao ganhador a missão que se torna comunitária: lutar pela justiça, contra a 
desigualdade social e promover a celebração.  Na cerimônia inicial do Caminho, além de escolher um cajado e adereços para ornamentá-lo, cada 
caminhante recebeu o seu anel de tucum e escolheu a quem iria ofertar. Estabelecer laços comunitários foi um dos propósitos deste rito que, como em 
toda a trajetória, envolveu a participação e implicação pessoal no grupo.   
53Sobre essa ideia de deserto, explicitaremos melhor quando tratarmos da caatinga no Estado de Sergipe. 
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as folias de reis; as comidas preparadas com ingredientes da terra e servidas fartamente para saciar a 

fome que se acumulava nos quilômetros percorridos; o som do pífaro54 medieval ibérico, que aqui 

ganhou acordes e cadências diferenciadas, contribuía para a sonoplastia sertânea. Festa das 

comunidades para caminhantes e vice-versa. As danças tradicionais dos festejos juninos – as 

quadrilhas – davam corpo ao som e a festa estava completa até a hora da morte diária, onde o sonho 

entra em ação, porque  “quando a gente dorme, vira de tudo: vira pedras, vira flor” (p. 209). Neste 

sertão dos afetos, o espaço é para reabastecer a esperança e para seguir na travessia vital, em busca 

de melhores dias e condições de vida. 

O sertão da travessia (a pé, de carro, moto, colo, cavalo) permita o sentir o corpo pelo corpo. É 

uma experiência de consciência corpórea, de sentir cada parte de um corpo que pode ser levado à 

exaustão e que necessita do básico e trivial para se satisfazer: copo d'água ou um banho no final do 

dia.  Retrata o sertão dos retirantes, quando nas grandes estiagens percorriam, como um êxodo, 

longas distâncias em busca de melhores condições de vida, sujeito às intempéries da natureza (dias 

quentes, noites frias, madrugadas mais frias ainda) ou da sociedade (assaltos, fome, etc.,). É uma 

“travessia perigosa” (p.388), como assim é a vida. 

O sertão do povo e o povo do sertão. As comunidades do cerrado que acolheram os 

caminhantes fizeram jus, em muitas situações presenciadas, às descrições roseanas.  “Em tudo, eles 

gostam de alguma demora” (p. 190), têm um tempo compassado, sotaque cadenciado. É bonito de 

ver e ouvir estas vozes brasileiras que tem histórias salutares de um Brasil real que se insurge contra o 

oficial. Como os pequenos produtores da agricultura familiar que “sabia[m] todas as coisas práticas da 

labuta, da lavoura e do mato, de tanto tudo” (p. 372)  e se mantém de pé contra o agronegócio que 

veio substituir as monoculturas açucareiras do período colonial brasileiro. Ao tempo em que os 

quilombolas dos Barra da Aldeia com suas reivindicações sobre a posse de terra, a conservação do rio. 

“O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena.” (p.374). Onde a fé 

em Nossa Senhora da Abadia convive com a certeza de que há outras entidades. “Um que é o 

romãozinho é um diabo menino, que corre adiante da gente, alumiando com lanterninha em meio 

certo do sono” (p. 209), outro, o Encantado, que para se contemplar é preciso tomar o chá de jurema55 

(p. 375). Um lugar onde  “até pra gente se lembrar de Deus, carece de se ter algum costume” (p.115): 

																																																								
54Pífaro, pífano ou pife é uma espécie de flauta pequena transversal, flautim, que chegou ao Brasil pelos ibéricos e se popularizou pelo interior do país, de 
forma que sua aquisição  acessível (madeira, plástico, metal, etc.,). Nessa edição do Caminho do Sertão o tocador fez do seu cajado um pífaro – conferiu-
lhe outra função de praticidade. 
55Para Simas (2018), “os encantados não são espíritos desencarnados, mas sim mulheres, homens e crianças que não chegaram a morrer; sofrem antes a 
experiência do encantamento.”(p.68) e podem ser, também, malandros, cangaceiros, boiadeiros (sobre estes últimos, veremos mais adiante). A jurema é 
uma bebida sagrada feita pelos mestres juremeiros (pessoas designadas pelas entidades, que passam por um processo de preparação) e servida em 
festividades ou em ocasiões como, por exemplo, para desfazer magias e feitiços, bem como replicar saberes. Muito comum no interior nordestino e, 
sobretudo, na caatinga. 
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ritos que contribuem para a experiência do medo, do mistério, das lendas, crendices, superstições e fé. 

É o lugar do desconhecido e, ao mesmo tempo, reduto da desordem e da selvageria.  A influência 

bíblico-cristã divide espaço com o influxo de outras tendências condutoras de religiosidades e/ou 

espiritualidades, como, por exemplo, àquelas advindas das religiões de matrizes africanas e indígenas 

que se misturam em novas formas de se comunicar com o transcendente: orixás africanos baixam em 

concomitância com os caboclos indígenas  e dançam ao som dos tambores e dos pontos (canções) 

para preparar o pedinte a receber uma graça pedida.  E tal graça será paga através de uma promessa 

a ser cumprida num local especial como no santuário de pedra do “Santo Senhor Bom-Jesus da Lapa, 

que na beira do rio tudo pode.” (p. 78). É o sertão dos mistérios, dos segredos sobrenaturais, 

desconhecido, almejado, temido, desejado, temido e pretenso a ser alcançado. “Porque o sertão se 

sabe é por alto. Mas, ou ele ajuda, com enorme poder, ou é traiçoeiro muito desastroso” (p. 381). 

Sertão do padecer e da luta.  Onde é preciso vencer as intempéries da natureza e do humano. 

Da justiça a ser feita, muitas vezes, com as próprias mãos; defender a vida, a propriedade, a honra. De 

ir ao combate para não perecer diante de um “sertão [que] é o penal, criminal. Sertão é onde homem 

tem de ter a dura nuca e a mão quebrada” (p. 84). Sertão de um tempo passado, mas que repercute 

nos dias atuais quando nas empreitadas por melhores condições de vida. Durante o caminho, vimos 

terras cercadas sem uso, sem agricultura ou pecuária; outras, de uma só tonalidade de verde da 

monocultura de grãos capitaneada pelo agronegócio que, segundo os moradores, está usurpando as 

águas dos rios que estão a sofrer com o assoreamento. Nestas plantações, quase nenhuma ave; uma 

beleza de plástico que nem o vento, embora raro, consegue movimentar. Paisagens assim que 

convivem com outras menores que resistem por conta da luta organizada que segue fazendo história 

nas terras do cerrado ainda hoje.  “Sei que o sertão pega em armas, mas Deus é grande!” (p. 216), 

porque “O que guerreia é o bicho, não é o homem” (p. 395) e, em condições assim, é necessário virar 

bicho uma vez que  “o perigo seca toda tristeza / a morte é corisco que sempre já veio” (p.158). 

O sertão subjetivo e o sertão transcendental. Aqui, as dúvidas existenciais e as questões 

fundamentais da vida são tratadas enquanto se caminha e viaja, guiados por João Guimarães Rosa. A 

desilusão - “nada pega significado em certas horas” (p. 150); o silêncio - “O senhor sabe o que o 

silêncio é? É a gente mesmo, demais” (p. 304); o universal versus contingente - “sede é a situação que 

é uma só, mesmo, humana de todos” (p.398); o medo - medo: “O que o medo é: um produzido dentro 

da gente, um depositado. E que às horas se mexem, sacolejam, a gente pensa que é por causas: por 

isso ou por aquilo que só estão é fornecendo espelho. A vida é para esse sarro de medo se destruir” 

(p. 264); o “ódio – é a gente se lembrar do que não deve-de; amar é a gente querendo achar o que é 



Capítulo 1. O macho Brasil e a fêmea Pindorama: veredas  - ponto de partida	

 32 

da gente” (p.260); o amor homoafetivo: “Ele fosse uma mulher, e à-alta e desprezadora que sendo, eu 

me encorajava: no dizer paixão e no fazer –  pegava, diminuía. Mas, dois guerreiros, como ', como iam 

poder se gostar, mesmo em singela conversação – (p. 413); 

 “O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia” (p. 435); o não 

pertencimento- “o sertão me produz, depois me enguliu, depois me cuspiu do quente da boca.. (p. 

418); o saber de si: “eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. Eu sou é eu 

mesmo. Divêrjo de todo o mundo... Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa (p. 18). 

O drama humano particularizado num guerreiro sertanejo que duela consigo sobre a sua existência, 

cujo espaço – às vezes físico e sempre metafísico – é o sertão.   

Hoje, o sertão  arcaico, rural, católico, longínquo, sem energia elétrica e sem água que compõe 

um arcabouço estereotipado do sertão ancestral e homogêneo, talvez só exista nas obras literárias ou 

no imaginário de quem não conhece o chão do interior do Brasil (Mlavezzi, 2007). De fato há 

desigualdades e precariedade, mas em tempos de globalização. O capitalismo e suas facetas adentram 

quase todos os espaços, não sendo diferente no sertão. O que há de fato, quando tratamos do sertão 

roseano, é a provocação de sentimentos e inquietudes que se condensam em questões que 

perpassam o subjetivo, o individual e o coletivo. 

Andar com um cajado-cabeça-de-cavalo na mão sob o sol enfurecido e uma lua estonteante, 

ajuda a potencializar tais questionamentos: pensar sobre si, ontologicamente; pensar sobre si 

enquanto partícipe social; pensar sobre si e o outro numa coletividade. Questões que se prolongam 

depois do Caminho e da Viagem e que se transformam em atitudes concretas como reuniões 

periódicas para discutir a obra roseana, lançamento de um livro, participação em movimentos sociais, 

encontros constantes com quem se teve mais afinidade, planejamento de ações nas comunidades de 

origem dos caminhantes, já contando com a participação de outros que se dispõem56. Porque pensar 

sobre o sertão, nestes moldes, é também pensar sobre nossa brasilidade, nossos costumes, nossos 

povos, nossos falares, nossas comidas, nossas dores e alegrias que não são compartilhadas 

amplamente. É dar-se conta de que pouco se sabe sobre a imensidão que é esse país.  “Quanto mais 

ando, querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago...” (Rosa, 2019, p. 209). 

Sertão é a identidade autóctone, nomeada e negada desde a colonização, forçosamente 

misturada, negada, subjugada, empurrada para longe dos territórios ocupados pelo padrão dominante, 

impedida de exercitar livremente seu enraizamento, que, nas margens terceiras resiste, insiste e 

sonha, coletivamente, com um tempo de manifestação de sua autonomia e liberdade criativa. E, ao 

																																																								
56Por conta do Caminho, dois caminhantes – de Minas Gerais e outra de São Paulo – vieram conhecer o “sertão” da caatinga onde realizamos nossa 
investigação. 
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mesmo tempo é afeto, receptáculo de ritos, mitos e imagens com seus brilhos armoriais que abrigam 

povos e comunidades. O sertão é um espaço57 de singificações, valores, representações cujos símbolos 

criados, estruturados e assimiliados como alicerce de “realidade inefável” (Serra, 1991). 

Até aqui, tentamos dizer sobre o sertão. Uma construção mais que um lugar, a qual se insurge 

no imaginário brasileiro que se divide, em nosso entendimento, em duas classificações: o sertão 

roseano – transcendental e do cerrado – e o sertão nordestino – da seca e do sofrimento cujo bioma 

predominante é a caatinga. Porém, esses dois tipos se diluem num universo sertanejo e a confusão de 

características se acentuam, prevalecendo a descrição roseana que é tudo e ao mesmo tempo, nada. 

É, de fato, uma categoria polissêmica, mas que foi responsável por engendrar uma divisão estratégica 

do país: de um lado, o desenvolvimento econômico e cultural do sul e sudeste e, do outro, um 

arcabouço de atraso social e das mazelas que assolam o país (analfabetismo, banditismo, 

mortalidade). Portanto, conhecer o sertão roseano foi importante para a investigação porque permitiu 

identificar aspectos dos outros sertões brasileiros existentes.  O sertão roseano, quando não é o da 

transcendência é, em sua maior definição, um sertão com água, com veredas e buritizais de céu azul. 

Sinônimo de felicidade e bonança. “Perto de muita água tudo é feliz” (p. 28). Ao do Nordeste, de clima 

semiárido, cuja água não é tão abundante, é então o lugar de tristeza, da escassez, da procura, do 

penar. É o que sobrou para o sertão nordestino que compreende, imageticamente, os estados da 

região Nordeste e uma parte do norte do estado de Minas Gerais , porque, espacialmente, vai ganhar 

outro nome: o semiárido. É este que agora nos deteremos. 

 

enfim 

amei o 

princípio: a travessia... (Matuturana, 2019) 

 

 

 

 

 

																																																								
57Não nos debruçaremos com afinco sobre do sertão como espaço simbólico pois dedicaremos à caatinga essa atenção. Contudo, apresentá-lo, ainda que 
panoramicamente, é oferecer elementos para refletirmos sobre a caatinga sob o ponto de vista simbólico. 
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Tabela 2: Breve narrativa do sertão pelo Caminho do Sertão  
Elaboração própria 

 

 

1.2.2. O semiárido: da ditadura militar aos movimentos sociais 

 

O semiárido é a soma das condições atmosféricas que predominam na maior parte da região Nordeste 

do Brasil, caracterizado pelas irregularidades das chuvas (escassas e muito mal distribuídas), 

temperaturas altas (média de vinte e sete graus anuais), baixa umidade relativa do ar e longos períodos 

de estiagem. Aos intervalos sem chuva – que podem variar de oito a nove meses58 - soma-se a alta 

																																																								
58Esse período de estiagem pode se prolongar  por dezoito meses ou mais, conforme os anos de 2012 a 2015, a qual pudemos presenciar parte dela 
quando nas atividades em visita às comunidades como servidor público do IF Baiano. Segundo dados do documento Diretrizes para a convivência com o 
semiárido (2013), foi a pior dos últimos cem anos, atingindo nove milhões e meio de pessoas em mil cento e trinta e cinco municípios brasileiros. 
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capacidade de evapotranspiração59 num solo quase que impenetrável, intensificando as ações naturais 

que se repetem a cada ano. Segundo Pereira (2008), das áreas semiáridas mundiais, a brasileira é a 

que tem a maior média de chuva anual60, portanto, há chuva, porém, sua precipitação é difícil de 

prever 61. 

Se é imprevisível prever as chuvas, fácil é constatar a sua queda tempestuosa e concentrada em 

poucos dias: de quarenta a cinquenta dias intensos – com ou sem sol. O sol aparece em 

aproximadamente trezentos dias por ano com a intensidade da insolação equatorial62 fazendo que a 

evaporação chega a oitenta por cento.   

A soma destes fatores, junto com a vegetação do bioma caatinga trazem o que seja, talvez, o 

maior estigma da região Nordeste brasileira: as longas estiagens. Esses períodos longos de estiagem, 

de origem natural, é caracterizado pela carência de água das chuvas que deixam em déficit as 

superfícies (lagos, riachos, açudes) e subsuperfícies (lençóis freáticos), atingindo diretamente as 

produções  agropecuárias, o que logo se incide sobre as populações, reconfigurando hábitos e 

suscitando medidas de transformação das práticas do seu cotidiano (Ribeiro, p. 2007). Há relatos de 

estiagens prolongadas desde os tempos do Brasil colonial e de estratégias implementadas para 

combatê-los a partir dos “tempos do imperador"63, sendo nos tempos republicanos que se tem um dos 

maiores registros de longa estiagem nas terras nordestinas (1877 – 1879). Assim, esse é um 

fenômeno que, segundo os especialistas e autores aqui citados, sempre irá acontecer porque faz parte 

do ciclo natural das condições climáticas semiáridas da região. Ainda há que se ressaltar que a 

semiaridez é constante e por si já apresenta baixa pluviosidade. Conta, ainda  com um índice 

pluviométrico que está abaixo dessa média, sendo, então, um fenômeno exterior à aridez. Ou seja, as 

longas estiagens estão na ordem das condições meteorológicas, como acontecem em outras partes do 

planeta. 

Ocorre que, por motivos que serão já apresentados, esse fenômeno natural transformou-se em 

um problema social: as longas estiagens passaram a ser a seca. Segundo Albuquerque Junior (2011), 

																																																								
59Perda de água para a atmosfera ocasionado pela ação do sol e do vento associado à transpiração de animais e plantas. 
60Conta com uma média de 200 a 800 milímetros enquanto que as demais varia de 80 a 250/mm ano. 
61O pecuarista Manuel Dantas passou a observar as configurações do clima semiárido e construiu a Fazenda Carnaúba, na caatinga paraibana, a partir de 
dados empíricos coletados diariamente. Sobre a pluviometria, ele  analisou a média anual de chuvas em Taperoá, município da sua fazenda,  desde o ano 
de 1910. Constatou que é de 599 milímetros: a mesma média de Paris. Contudo, na cidade francesa, essa índice pluviométrico é bem dividido em cento 
oitenta e três dias; na brasileira, se dá em quarenta e dois, porém subtraído deste índice, os dias com menos de 10 milímetros diários, esse número cai 
para vinte e quatro. Ele diz: “as chuvas caem, mas caem desarrumadas”. https://www.youtube.com/watch?v=v-tfb2uwlc0 
62Raios solares sobre a linha do equador aquecendo as temperaturas intertropicais, junto com a ação ventos rápidos. 
63A partir de 1796, com a criação do cargo de juiz conservador das matas, o imperador propunha conter as queimadas e frear as ações antrópicas que 
potencializavam os desconforto nos dias de estiagem. Em 1831, a abertura de reservatórios (açudes, poços, aguadas); 1877, foi criada uma comissão 
científica para estudos pluviométricos. Na República, a Seca passou a ser um setor específico  de preocupação do governo, o qual criou o Inspetoria de 
Obras Contra a Seca IOCS, em 1919 que iria se transformar em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFOCS e, em seguida, Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS (1945) os quais se propuseram a implementar infraestrutura  e combate às secas com base no 
aproveitamento hídrico, respectivamente. Atualmente, além do DNOCS, existe a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, a qual visa 
organizar, harmonizar e disciplinar as práticas do combate às secas. (Ribeiro, 2007, pp. 153-155). 
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o mundo viu, pela primeira vez, as fotografias de um contingente de pessoas que foram chamadas de 

flagelados, e retirantes, com corpos raquíticos, de aparência quase necrosada em ambientes de 

desolação e abandono. Essas pessoas e essas paisagens eram aquelas que, segundo o autor, iriam 

imprimir a representatividade de uma região do Brasil que seria inventada por esses moldes. Foi a 

primeira longa estiagem, porém, aqui, já se diz seca e que teve cobertura pela imprensa nacional. 

Fotografias com imagens de pessoas morrendo. Uma parte miserável do país que pedia socorro por 

não ter um copo d'água para beber registrada por uma câmera escura e que se tornara suporte para a 

criação de um imaginário social do Nordeste. 

Em finais do século XIX começa ser gestado um Nordeste miserável e sofredor que tem um 

fenômeno natural transmutado em fenômeno social, cujo nascimento se efetiva nas primeiras décadas 

do século XX, através de estratégias de interesses de poder entre “dois brasis”. Um Sul e Sudeste, 

protagonistas de um Brasil Oficial e o outro, norte e Nordeste, criatura-brasil-marginal. Neste contexto é 

que de clima, o semiárido, passou a ser uma região, configurando outra faceta nominada desta porção 

brasileira que, assim, como o sertão do colonizador, recebeu outro nome. 

A partir de um decreto federal64, nasce o semiárido como  uma região cuja delimitações se dá 

pelas condições climáticas dominantes de semiaridez, em especial a precipitação pluviométrica 65 . 

Como reflexo das condições climáticas, a hidrografia é frágil, em seus amplos aspectos, sendo 

insuficiente para sustentar rios caudalosos que se mantenham perenes nos longos períodos de 

ausência de precipitações” (IBGE, 2020). Estende-se por 1,03 milhão de quilômetros quadrados (12% 

da área do país) e além de ser a zona mais chuvosa dentre as demais semiáridas do planeta, o 

semiárido brasileiro é o que possui a maior e mais diversificada cobertura vegetal (predomínio absoluto 

da caatinga, cerrado e mata atlântica) e o maior contingente demográfico - atualmente congrega uma 

população de vinte e cinco milhões de pessoas (12% da população brasileira)66 vivendo em 1.262 dos 

5.570 municípios da Federação, abrangendo cerca de 22,65% do território, estando 62% na zona 

urbana e 38% nas área rural (MDR, 2019). 

A lei que o criou não revela os reais motivos do nascimento do semiárido, de forma que 

podemos falar sobre ele em duas perspectivas: uma é fruto de interesses políticos das três esferas do 

poder estatal (federal, estadual e municipal), acrescido daquelas das elites locais; a outra provém da 

intervenção da sociedade civil organizada.  A primeira, trazia o verbo combater (a seca) como motor 

																																																								
64LEI Nº 7.827, DE 27 de setembro de 1989. 
65Vale lembrar que 92% do território brasileiro tem a predominância de climas chuvosos. 
66Desses, sessenta por cento são menores de vinte e cinco anos e cinquenta e oito por cento são mulheres: temos um semiárido jovem e feminino. Quase 
trinta por cento da renda do Produto Interno Bruto do Nordeste, ainda que da riqueza total deste estado, quarenta por cento está concentrado em um por 
cento que corresponde aos ricos. (ASA, 2018). 
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das ações e a segunda, elegeu e praticou o conviver (com a seca). 

Esse duelo entre combater e conviver é apresentada por Moreira (2018) em quem nos 

ancoramos para apresentar o semiárido. 

O semiárido do combate à seca é fruto de um projeto de poder oriundo da ditadura miliar que se 

instalou no Brasil após o golpe militar de 1964. A autora fala que desde os anos trinta, devido à crise 

do ciclo do gado no interior do Nordeste, e portanto no “sertão”, a elite da região, atrelada aos gestores 

do então governo, as elites nordestinas estabeleceram medidas de combate à seca para, então, 

voltarem ao poder. São os novos currais eleitorais, que engendram uma política assistencialista e 

constrangedora sobre o povo que, neste contexto, já tem direito ao voto e o voto é que confere o poder. 

Foram criadas instituições – citadas anteriormente – para esse combate incessante, no entendimento 

de que as estiagens, agora tidas como seca, se tornaram um inimigo implacável que precisava ser 

combatido de forma veemente. Darcy Ribeiro, ao analisar essa organização de poderio, diz que a seca 

passou a ser uma indústria, onde a “ordem oligárquica [desde os tempos coloniais] consegue, por fim, 

colocar as secas a seu serviço e fazer delas um negócio (Ribeiro, 2015, p. 257). 

Concomitantemente, estratégias de implantação do agronegócio, financiado por capital estatal e 

privado, trouxeram a energia elétrica, novos maquinários e foram criadas fronteiras agrícolas. Neste 

contexto, com a reconfiguração política do Nordeste, surge o semiárido como cenário das novas 

tecnologias para atender aos interesses das elites e a implementação do agronegócio. Comunidades 

devastadas, pessoas com terras desapropriadas, grandes latifúndios – a vida no interior, antes 

desprezado e ignorado pelo colonizador e pelo poder público, agora se torna a grande vedete de desejo 

do século XX, e traz consigo os conflitos por terra. “Símbolo da modernidade recente, o semiárido 

nasceu se apro- priando do conceito de serta ̃o como ‘vazio’, prestes a ser ocupado pelo progresso” 

(Moreira, 2018, p. 91). 

Diante dos conflitos que se intensificaram e da crescente organização da sociedade civil 

campesina, sobretudo, é que surge o semiárido do convívio com a seca. A sociedade vê nascer os 

movimentos sociais que, boa parte embasados pela Teologia da Libertação da Igreja Católica, se 

confundem com as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. Moreira (2018) afirma acontecer uma 

apropriação e, acrescentamos, uma ressignificação do conceito semiárido, passando a ter uma 

identificação com a luta social por direitos à terra embasado na convivência com as intempéries 

geoclimáticas. Essa reconfiguração conceitual foi gestada, e muito, nas CEBs, cuja estrutura fundada 

na opção preferencial pelos pobres, trazia uma proposta de fé atrelada à justiça social, conferia aos 

participantes a assunção do protagonismo de liderança numa dinâmica de coletividade permeada pela 
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mística: “Nas CEBs o homem aprende melhor as causas de seu sofrimento e propo ̃em para si um 

objetivo mais autêntico: a libertaça ̃o” (Malvezzi, 1985, p, 45) e o uso dos meios de comunicação 

disponíveis e otimizados, sobretudo o rádio, as cartilhas (de vários temas, sempre com teor pedagógico 

e estética do cotidiano das pessoas) e a música. “Eles estabeleceram vínculos sociais e políticos 

distintos aos meios de massa e se aproximaram do universo simbo ́lico da cultura popular, como do 

teatro de mamulengos, das místicas e dos cantos de trabalho, e da valorizac ̧a ̃o dos mestres 

tradicionais como lideranças culturais e políticas” (Moreira, 2018, p. 121). 

O semiárido viveu, na chamada era Lula 67, nova configuração. Combater a fome e pagar os juros 

da dívida aos bancos credores eram as duas bandeiras principais do novo governo. O semiárido, que já 

se encontrava em ritimo de organização popular,  passou a ter subsídios específicos no orçamento da 

união: vieram os projetos que se transformaram, depois, em programa de governo, com orçamento 

federal garantido por lei. 

Esse orçamento garantiu programas de transferências de recursos (bolsa família), acesso à 

energia elétrica (Luz para todos), interiorização da educação (criação dos Institutos Federais de 

Educação, Universidades Públicas e órgãos de pesquisa e extensão voltadas para às demandas do 

semiárido) e, sobretudo o acesso à água para todos (através de implementação e transferência de 

tecnologias sociais como das cisternas – reservatórios de captação, armazenamento e distribuição de 

água de chuva construídos alguns metros das casas das famílias). 

Projetos, programas e políticas públicas fundadas no denominado no “paradigma de convivência 

com a seca” - as longas estiagens continuam existindo, mas as pessoas estão a aprender como 

conviver com esse fenômeno imutável, fruto do processo de atuação da sociedade civil organizada, 

sobretudo com as CEBs e com a ASA. Isso se mostra numa realidade em que, por exemplo, no período 

de longa estiagem já mencionado aqui – de 2012 a 2015 com o ciclo se encerrando em 2017 – um 

dos piores períodos dos últimos quarenta anos, não houve índices de mortalidades e assolamento da 

população como nos anteriores. O semiárido, ancorado na caatinga, começa a quebrar com o 

imaginário de sofrimento, dor e morte pela seca que criou o Nordeste e o Sertão dos estereótipos. O 

acesso à água, à educação (educação do campo, trazendo os saberes ancestrais, etc.) , à renda, a 

mudança do papel da mulher – que antes se resumia à cozinha, à pequena lavoura e à busca de água 

com a lata na cabeça, agora passa a ser protagonista das associações, cooperativas, volta a estudar e 

lidera movimentos de melhoria de condições de vida – elevação da autoestima das comunidades – que 

não se vêem mais como miseráveis ou protótipos de manchetes sofridas de jornais -, moradias com 
																																																								
67Período  que vai da assunção do cargo da presidência da república por Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, de 2002 a 2016, com o impeachment da 
presidenta Dilma Rousself. 
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conforto, à saúde da família; juventude que fixa moradia e impede o êxodo rural. 

O semiárido com toda a sua potencialidade natural e humana é alvo de interesse e de 

dominação político-social. As tecnologias implantadas, segundo a Articulação do Semiárido - ASA, são 

referências para o Brasil e o mundo: captar, armazenar e distribuir água não é só uma necessidade 

dessa região, mas universal. O interessante é que a base dessa inventividade foi construída em 

comunidade, levando em considerações as experiências ancestrais, a observação da natureza, a 

grandiosidade dos saberes que a academia e a ciência desprezaram. Tudo isso feito por pessoas que 

habitam um solo específico e genuinamente brasileiro, cujo nome ainda continua invisível ou restrito a 

alguns debates, mas que está no linguajar cotidiano dos protagonistas: a caatinga é este espaço-

laboratório que cria e exporta saberes e tecnologias para o mundo – ainda que tenha sobre si outros 

nomes como aqui, o semiárido68. 

 

Figura 1: Semiárido brasileiro 
																																																								
68Passou a ser compreendido como delimitac ̧a ̃o geogra ́fica do territo ́rio nacional - Regia ̃o do Semia ́rido brasileiro (SAB), oficialmente definida em 2005 pelo 
Ministe ́rio da Integrac ̧a ̃o Nacional (MIN), atrave ́s da Portaria no 89, para fins administrativos, a partir dos critérios de pluviosidade, aridez e risco de seca. 
(INSA, 2013) 
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Fonte IBGE, 2020. 

 
Com isso, temos um semiárido hoje, enquanto uma região ou um espaço de tensão conceitual, 

porém, o uso das tecnologias sociais desenvolvidas para favorecer a convivência com a seca faz com 

que, por exemplo, a questão da água não seja mais um problema decisivo como fora até quase o final 

dos anos noventa. 

O semiárido é uma demarcação territorial de condições geoclimáticas que se pretendeu 

substituir semântica e simbolicamente o sertão, ganha o status de pessoa jurídica: sendo e estando 

nele, pode-se conseguir benefícios do governo; sendo e estando nele, pode-se continuar os caminhos 

das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs - em busca de melhores condições de vida tendo a 

natureza como aliada, as tecnologias como instrumentos, a ciência como condutor e as experiências 

de sabedoria da ancestralidade dos povos tradicionais como a mentora dos passos. Ainda assim, 

abriga, mas não é a caatinga. Como o sertão, nomeado pelos estrangeiros (ainda que ressignificado 

pelos movimentos sociais), absorveu a caatinga em seu universo político. 

 

1.3. A caatinga do indígna e a caatinga alienígena 

 

Parai ́ba e Ceara ́ / Pernambuco e na Bahia /Sergipe 

e Alagoas / Digo mais com alegria 

No Estado Piauí / Caatinga ta ́ por ali / 

Frio à noite fogo ao dia / 

 

Pelo Rio Grande do Norte / Se estende la ́ a caatinga  

/ Norte de Minas Gerais  /Ela por la ́ predomina 

As secas sa ̃o prolongadas / Poeira sobe na estrada / 

E o semi a ́rido é o clima.  (Almeida, 2020) 

 

A caatinga é um dos cinco biomas 69  do Brasil. Geralmente é definida como a vegetação típica de 

grande parte do Nordeste, cujo clima é o semiárido. Abrange dez dos vinte e sete estados territoriais da 

Federação e, de fato, é genuinamente brasileira. Possui uma população aproximada de 28 milhões de 

pessoas (14,5% da população brasileira), segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 
																																																								
69Entendemos bioma como um composto de ecossistemas que possuem características fisionômicas semelhantes em uma determinada região onde grupo 
de seres vivos compartilham o mesmo espaço promovendo o equilíbrio entre si e com os demais. Temperatura, umidade, clima, solo, fauna, flora (animais 
e humanos) formam um bioma. 
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2017), com municípios que possuem os números mais baixos na tabela de Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH. 10% do produto interno bruto – PIB – nacional. Abrange 11% do território brasileiro, 

com 844.453 quilômetros quadrados; essa extensão, atualmente, é o resultado da transformação de 

ambiente que, antes submarina, integrou-se ao nível da terra após a elevação das placas tectônicas. 

De florestas densas e megafauna variada, surgiu uma vegetação mais rala (embora bastante 

concentrada em alguns locais) e pequenos animais que contavam com escassos recursos hídricos: a 

adaptação às novas condições naturais foi o método utilizado para se transformar em novos conjuntos 

de ecossistemas que formaram o bioma. Mesmo havendo outros biomas adaptados ao clima semiárido 

no mundo, este é quem apresenta maior biodiversidade, porém, ainda é menos estudado e 

documentado, cujos poucos números sobre essa diversidade divergem entre si, mas sobre o ponto 

principal ha ́ consenso: a biodiversidade da caatinga é bastante rica (Nóbrega Filho, 2009) sendo o 

mais heterogêneo dos biomas (Pereira, 2005). 
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Figura 2: A caatinga e os biomas brasileiros 
Fonte: IBGE, 2020. 
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A caatinga está distante do litoral. Faz muito calor; altas temperaturas todo o ano; há duas estações, 

como dizem as pessoas: a da chuva e a sem chuva. É comumente tratada como  sertão e/ou 

semiárido: ao designar nominalmente estas categorias, a caatinga foi, por diversas vezes aí incluídas 

passando a ser re-nomeada. Dizemos renomeada, porque, os povos indígenas que habitavam as terras 

além costa – como os povos da Amazônia, por exemplo – já haviam demarcados seus territórios 

(naturais ou culturais) conferindo-lhes nomes e, portanto, tornando-os seus e de seus povos. O lugar 

continua, o nome muda e, portanto, reconfigura-se a posse desse lugar que passa a ser de quem o 

nomeou; simbolicamente, demarca-se o lugar, apropria-se dele e, possivelmente, exige de quem ali 

habita novas condutas que nortearão as ações como pertencentes a um novo lugar (Correia, 2017). 

Como novo dono, quer ser seja o estrangeiro português (no caso do sertão) ou o estrangeiro brasileiro 

(no que se refere ao semiárido), suplanta, em nosso entendimento, o poder de posse do habitante 

originário que passa a buscar maneiras de conviver neste novo formato de territorialidade. 

Assim, caatinga, por sua vez, vem de ka'a 'mato(a)' + tinga 'branco'; donde 'mata branca' 

(Carvalho, 1987, p. 151), devido ao aspecto esbranquiçado que a mata de caatinga tem, se vista de 

longe. O sentido de 'floresta esbranquiçada', portanto, não é incorreto, embora não literal . Há outra 

definição que traz o aspecto da  memória na etimologia: ca-a (floresta), tî (branco) e o sufixo nga ́, (que 

lembra) (Carvalho, et all, 2020) 70 . O branqueado tem um tom que se aproxima da cor prata. 

Poderíamos dizer que é um branco prateado que se intensifica com a luminosidade do sol durante o 

dia e da lua nos frios períodos noturnos. Ele ganha nuances diferentes a partir dos refletores e à 

medida em que o observador se aproxima ou se distancia da vegetação que se mantem imóvel e, 

aparentemente, morta. 

Por ser o chão do dito sertão, a caatinga do período colonial serviu para operacionalizar a 

pecuária.  Com o advento do Império e a necessidade de se construir a imagem de uma nação recém-

criada, ela passou a ser considerada uma das cinco áreas vegetativas do país. Assim, passou a se 

chamar Hamadríades71 , aréa que equivalia ao sertão árido do Norte (Oliveira Filho, 2003), ficando 

excluída do que se considerava natureza exuberante que caracterizaria fortemente a imagem do Brasil 

sobretudo no exterior.  O sertão das Hamadríades, lugar inóspito e desassistido pela capital imperial, 

																																																								
70As línguas indígenas brasileiras que tem o tupi antigo como tronco originário foram oficialmente abolidas em 17 de agosto de 1758 pelo Marquês de 
Pombal quando declarou a língua portuguesa como idioma oficial, proibindo qualquer outra de ser usada no território. Contudo tais línguas deixaram 
legados indígenas que não puderam ser eliminados: na fauna, flora, vilas, acidentes geográficos, cidades, nomes próprios, sobrenomens, etc. (Correia, 
2017). 
71Os cientistas  Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix vieram ao Brasil em expedição oficial (1817 a 1820) numa missão cujo objetivo 
era o reconhecimento da diversidade ecológica do país. Produziram o primeiro quadro de classificações de biomas e deram à região que compreende a 
caatinga  sertões áridos do Norte ou Hamedríades (em grego: Ἁµαδρυάδες, Hamadryádes, de ἅµα, háma, "junto" e drýs, δρῦς, "carvalho"), personagem 
da mitologia grega que nascia e morria com as árvores, protegem-nas e morrem com elas, fazendo alusão à dinâmica da caatinga que perde suas folhas 
com a seca e vestem-se novamente com elas com as primeiras gotas de chuva. 
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dizia respeito às áreas  perigosas, atrasadas; um espaço de barbárie que dificultava a o 

reconhecimento de seus habitantes como parte da nação brasileira e passando a ser uma ameaça à 

nação. 

Atualmente a caatinga é reconhecida como bioma oficial, embora com características físicas e 

culturais  tão confusas quanto o é o percurso das nomeações que ela sofreu. Para um melhor 

entendimento do que ela é enquanto bioma, recorremos a definição feita por Euclides da Cunha em Os 

sertões72, por ser um dos escritos que apresenta um panorama consistente e sistemático da caatinga – 

que se confunde, em muito com o sertão – tanto do aspecto natural e físico quanto social. Essa obra é 

considerada por muitas ana ́lises do pensamento social brasileiro como um marco na análise 

sociogeogra ́fica do Brasil (Cruz, 2018) e, por nós, como um referencial para trazer a caatinga em 

detalhes, com uma imagem construída no início do século XX e que, em nosso entendimento, serviu 

de base para termos hoje, simbolicamente, o que chamamos de caatinga. Há uma secção específica, 

de cinco, das quinhentas noventa e seis páginas, em que é descrita a caatinga enquanto vegetação: e 

trouxemos-na em categorias e, para cada uma, apresentamos considerações recentes de 

pesquisadores e pesquisadoras que, em distintas produções, trataram sobre estes temas73. 

 

A CAATINGA POR  Cunha (1999, pp. 46-50) 

(grifos nossos) 

 

A CAATINGA POR PESQUISADORES E 

PESQUISADORAS ATUAIS 

 

É uma travessia exaustiva que afoga, que abrevia o 

olhar, que agride, que enlaça, que repulsa com as folhas 

urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados 

em lanças, adaptados às condições estreitas do meio 

ingrato. Flora agonizante, moribunda, imutável de 

aspecto desolado. É um regime bruto, cujas  plantas que 

não foram pintadas por Humboldt 

“A vegetação da caatinga apresenta alta resistência à 

seca devido a diferentes mecanismos e sua anatomia e 

fisiologia. Dentre estes se destacam os xilopódios 

(tubérculos), raízes pivotantes, ou superficiais; caules 

suculentos cloriflados, folhas modificadas (feito espinho), 

folhas cerificadas, cutículas foliares espessas, folhas 

pesquenas e caducas, mecanismos especiais de 

abertura e fechamento de estômatos, processo 

																																																								
72Escritor e repórter expedicionário que trabalhou durante a Guerra de Canudos (tema que trataremos mais à frente) no final do século XIX e que reuniu as 
informações registradas em seu diário na citada obra lançada em 1902. Engenheiro, tornou-se jornalista com uma formação científica positivista,  o que 
levou a analisar exaustivamente aspectos sociogeográficos e reuni-los em sua obra. Criticada pela rigidez e por algumas informações que já foram 
contraditas, ela é um dos referenciais para se pensar a história do Brasil por sua densidade informacional, além de ser um relato de denúncia do processo 
da Guerra, do bioma e das condições de vida dos caatingueiros (sertanejos) no que tange, sobretudo, às desconhecidas formas de produção cultural pelo 
Brasil oficial. 
73Há que considerar que este foi um trabalho arqueológico: descobrimos em muitas fontes algumas informações dispersas e pontuais, as quais reunimos e 
apresentaremos como um contraponto ao que foi dito por Euclides da Cunha. Sem Os Sertões, fazer essa compilação seria um desafio maior. 
Consideramos o fato da leitura ter atrativos linguísticos que entrelaçam com os de natureza informativas, demonstrando a versatilidade e rigidez do autor. 
Em uma das palestras na Feira Literária de Canudos em 2019, cenário da Guerra, ouvimos a expressão “gaiola de ouro” para denominar a obra de 
Cunha: por um lado, trouxe contribuições sociais e geofísicas imprescindíveis e valiosas (como ouro) e, por outro, aprisionou-as (gaiola) em um universo 
positivista e estanque que seu olhar cientificista, ainda que com os requintes de narrador, promoveu. 
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fotossintético e de absorção do gás carbônico (CO2) 

durante a noite, ciclo vital curto, sementes dormentes e 

outros mecanismos (Pereira, 2005, p. 25) 

Árvores sem folhas, galhos estorcidos e secos, 

revoltosos, entrecruzados; um bracejar imenso, de 

tortura 

As caducifóleas ou caducas são folhas pequenas que 

diminuem a superfície de contato com a radiação solar e 

economizam água e, assim que inicia o período da 

estiagem, elas caem, deixando caules e galhos despidos 

para potencializar a economia hídrica e formando a 

camada serrapilheira para auxiliar na fertilização do solo. 

(Ribeiro, 2007). 

Árvores: semelham uma só família de poucos gêneros, 

quase reduzida a uma espécie invariável. São plantas 

sociais: unem-se por não saberem se defender sozinhas 

(catingueiras, alecrins-dos-tabuleiros, canudos-de pito) 

Heterogeneidade: há diversos subtipos de caatinga como 

cambão, arbórea (árvores até 20m), floresta, carrasco, 

arbustiva (2 a 5m) (Sena, 2011, p 22), o que nos 

permite considerar o bioma como caatingas. 

Plantas mais robustas: imprimem em sua anormalidade, 

os estigmas desta batalha surda; alimenta-se das 

reservas das quadras remansadas (chuvas) para a 

transfigurar na primavera 

O umbuzeiro tem a capacidade de armazenar mil e 

quinhentos litros de água e, durante a seca, alimenta 

suas folhas, caules, frutos e serve de alimento para os 

animais. 

 

 

Vegetação com gêneros adaptados às condições 

estreitas do meio ingrato e que usam da metamorfose 

para se adaptar ao meio e resistir. Legumiosas anãs, 

raízes atrofiadas, folhas amiudadas, frutos rígidos; 

vegetais estranhos. 

Muitas espécies vegetais (e animais) da caatinga são 

endêmicas. Outras são aquelas que se adaptaram de 

forma singular ao seu clima quente e árido. São as 

xerófilas (xero=seco/filas=amigos) (Carvalho, 2016, p 

29) ou xerófitas. Geralmente tem raízes longas e 

profundas capazes de buscar água em profundidade que 

é armazenada em seus caules, geralmente grossos, e 

suas folhas são atrofiadas (caducas) ou  reduzidas 

(espinhos) para evitar a evaporação hídrica.  (idem, p 

29). Esse ajustamento fitológico é o único no mundo 

inteiro (Ribeiro, 2007, p. 47). 

 

Lugar onde a resistência impõe-se tenaz e inflexível As cactáceas presentes em boa parte do mundo tem 

espécies endêmicas como o Mandacaru (mãdaka'ru ou 

imanak'aru= espinhos em grupo que fazem mal/ 

danificam..  manda-caru: molho-comestível Carvalho 

2016 ) .  
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O sol é o inimigo que é forçoso evitar, evitar, iludir ou 

combater. 

As altas temperaturas constantes todo o ano e a baixa 

umidade favorecem as culturas frutíferas da caatinga. 

Desde que haja uma infraestrutura  de irrigação – o que, 

infelizmente, é privilégio dos grandes proprietários – as 

safras podem ocorrer até duas vezes por ano ano 

(diferente das produções de uva na europa e no sul do 

país, na caatinga irrigada pode produzir até quase três 

safras anuais, enquanto as outras, em sua maioria, 

produzem apenas uma). O  que ocorre é que  o calor do 

sol possibilita a retenção e acúmulo de maior quantidade 

de açúcares  e diminui a sua acidez: frutas mais doces e 

saborosas e menos ácidas. Dificilmente encontram-se 

frutas insípidas na caatinga. Seriguela, fruta da palma, 

manga, jaca, pinha, umbu, cana de açúcar, caju, juá, 

jenipapo, manga,cambuí, azedinha, capinam, melancia, 

banana, mamão, licuri, uva, jaboticaba,  (até as frutas 

mais cítricas tem sabor acentuado como, por exemplo, o 

maracujá da caatinga, cajá, cajá-umbu), dentre outras. 

Com umidade baixa, a disseminação de pragas, 

sobretudo pela dificuldade de criação de fungos, é outro 

fator que garante a produtividades agrícola. Conta-se, 

ainda, com a alta luminosidade que contribui para a 

pigmentação das frutas, garantindo, quando em doses 

equilibradas, um aspecto visual convidativo ao paladar e 

atrativo ao consumidor. (Atkins, 2011) 

Iludem as intempéries em alguns casos originando 

vegetação grande que exuberam "floração ridente em 

meio da desolação geral" dotada de perfume suavíssimo 

Exemplo de flor: Mariana e ́ uma herba ́cea perene 

encontrada na Caatinga em locais na ̃o muito secos. Suas 

flores apresentam duas pe ́talas azuis grandes e vistosas, 

acompanhadas abaixo de uma terceira pequena e 

incolor. Os filetes e estilete sa ̃o violetas. As anteras 

inicialmente sa ̃o marrons e passam para amarelas 

depois de plenamente abertas. As folhas sa ̃o verdes e 

agudas. Uma curiosidade nessa planta e ́ a presenc ̧a de 

uma bolsa formada por duas folhas logo abaixo da flor, 

onde se acumula a ́gua usada pelo sertanejo como 
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coli ́rio. (Cavalcanti, 2015a., p. 13) 

Cautério das secas, ares estéreis, chão empedrado, ruge 

o Nordeste nos ermos, 

A estiagem longa, ao contrário do que se pensa, é 

essencial para a existência da caatinga. Os períodos sem 

chuva fazem parte do ciclo natural do bioma, como já 

vimos, e, sem eles, não existiriam a mata branca com 

suas idiossincrasias aqui detalhadas. Incide, por 

exemplo, no processo reprodutivo da fauna e flora que 

endêmicas ou adaptadas, compõem a biodiversidade 

que é necessária não só para o país, mas como para o 

mundo. É no período das estiagens que os tegumentos – 

estrutura que revestem e envolvem as sementes – são 

ressecados, condição importante para a germinação e 

surgimento das novas mudas. (Guilhermino 2017). 

Cilício dilacerador: “a caatinga estende sobre a terra as 

ramagens de espinhos" 

Os espinhos são estratégias de vida da planta; outras, 

caducifóleas, perdem suas folhas durante a seca para 

economizar água e entram em dormência até os 

primeiros pingos. aparentemente mortas, ficam 

esbranquiçadas, prateadas: a mata-branca dos 

indígenas. (Cruz, 2018). Há folhas que produzem 

proteção natural – urticantes – que queima todo e 

qualquer ser vivo que se aproxime para danificá-la: estão 

sempre vívidas e verdes 

Raízes que se transformam em galhos e que reservam 

água. 

Raízes difíceis de penetrar no solo pedregoso, raízes 

profundas; outras, são superficiais (quase como galhos) 

para não perderem água; outras, as tuberosas 

(umbuzeiro) que armazenam nutrientes e água. (Pereira, 

2008). 

Folhas, ensiformes, lisas e lustrosas, facilitam a 

absorção da água 

“Alguams fazem fotossíntese pela superfície; ou outras 

maiores, produzem ceras impermeabilizantes para não 

perder água para o ambiente (carnaúba, por exemplo)” 

Ribeiro, 2007, p. 113) 

 

 

 

 

Cabeça-de-frade: cactácea em forma de globo com uma 

coroa que absorve água e tem flores que atraem 

abelhas; usam de estratégias para armazenar e reter a 

água no tempo da estiagem: suas folhas reduzidas a 
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Cactos: inalteráveis ou mais vívidos com os regimes 

bárbaros do meio. 

espinhos diminui a perda pela respiração e reduz a 

superfície de exposição à radiação solar; O xique-xique: 

fornece água (90%de sua composição), porém, defende-

se com seus espinhos (folhas reticuladas) dos 

predadores. Sem folhas, a fotossíntese é feita pelo caule 

(há muitos cloroplastos na superfície do caule) (Ribeiro, 

2007) Só no brasil temos mais de cem espécies 

endêmicas e isso faz do país, um centro de riqueza em 

cactos (Cavalcante, 2015). Xerófitas e suculentas, não 

secam durante longos períodos de estiagem, tampouco, 

perdem sua cor verdejante, Isso, porque "abrem os 

estômatos apenas durante a noite, evitando a perda de 

água durante o dia. Nessa abertura noturna, o CO2 é 

absorvido e armazenado sob a forma de ácido málico. 

Durante o dia, ocorre a transformação em fitomassa, por 

meio da fotossíntese" (Albuquerque, 2001, p. 19). 

Favelas: ignoradas pelos sábios e conhecidas demais 

pelos tabareus: tem nas folhas células alongadas em 

vilosidades - absorção, condensação e defesa. (chapa 

incandescente) 

Árvore caatingueira que emprestou, pejorativamente, o 

nome às comunidades suburbanas incialmente do Rio de 

Janeiro. Mantem-se firme e verde com suas folhas com 

superíficies urticantes e espinhos espalhados pelos 

caules repelem quem aproxima, mas tem os ramos 

fáceis de serem processados pela máquina forrageira, 

processo que extingue o perigo de intoxicação. (Carvalho 

et all., 2020). 

Estreitamente solidárias as suas raízes, no subsolo, em 

apertada trama, retêm as águas, retém as terras que se 

desagregam, e formam, ao cabo, num longo esforço o 

solo em que nasceram, vencendo, pela capilaridade do 

inextricável tecido das radículas enredadas em malhas 

numerosas, a sucção insaciável dos estratos e das 

areias. 

Raízes conectadas; comunicação pelas raízes e 

conseguem trocar nutrientes. partilha energia. 

 

E vivem. Vivem é o termo - porque há, de fato, um traço 

superior à passividade da evolução vegetativa.(...) 

Quando vem a tomenta, o sertão se transforma em 

paraíso: ressurge a flora em seu verde, suas flores 

“com o aparecimento do inverno, os campos se cobrem 

da mais linda e abundante verdura, as a ́rvores se vestem 

de novo, e a natureza como que parece rir-se por entre a 

vegetac ̧a ̃o que pulula como por encanto” (D’alencastre, 
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exuberantes à beira das cacimbas. Ressurge a fauna... 1857). O ciclo da vida determinado pelo período da 

chuva: germinar, crescer, desenvolver, produzir flores, 

produzir sementes, produzir frutos, em três meses: tudo 

em três  meses, na seca, muitas morrem e deixam as 

sementes dormentes esperando a próxima chuva. que 

repetem o ciclo. É o que aprendemos com caatingueiros: 

o “cio da caatinga”- tempo que ela leva para, 

abruptamente, perpetuar as suas espécies. Fazer tudo, 

rapidamente, até o último grau de umidade ser sentido 

na terra. 

Tabela 3: A caatinga: de Euclides da Cunha às novas significações  

Elaboração própria. 

   

A caatinga euclidiana é basicamente vegetação74; sobre a fauna, quase nada se encontra em Os 

sertões, porém, as estratégias de adaptação e o endemismo são equivalentes. Consumindo alimentos 

de uma época e da outra os animais têm um ciclo reprodutivo acelerado e segue a ciclo das chuvas. 

Tem de três a quatro  meses para tudo realizar (também participam do “cio da caatinga”). 

Desenvolveram artimanhas como o estado de dormência: enterrar-se até a chuva chegar. As formigas 

disseminam sementes,  abelhas polinizam e fazem o mel; os peixes desovam na chuva e só chocam 

seus ovos  na próxima; os anfíbios, por necessitarem de umidade por causa da pele fina, enterram-se 

até dois metros e entram em estivação (dormência) até a chuva voltar e já entram em acelerado 

processo de reprodução. Os sapos podem passar de dez a onze meses da seca enterrados na areia, de 

onde os machos já emergem cantando em uníssono, como uma enorme sirene, e logo saltam para a 

lagoa mais próxima.75 Os répteis permanecem ativos durante o ano pois precisam de pouca água e de 

muito sol para manter sua temperatura (ectotérmicos); as aves e mamíferos76 muitas são endêmicas, 

com risco de extinção: desmatamento e cativeiro. 

Temos um bioma constituído por fauna e flora, cujo maior protagonismo é do primeiro aspecto. 

Acreditamos que a importância dada à fauna contribuiu para que os espinhos das cactáceas e o 

																																																								
74No domi ́nio da Caatinga foram encontradas 3.347 espe ́cies de plantas, 962 ge ̂neros e 153 fami ́lias, com 526 espe ́cies e 29 ge ̂neros ende ̂micos. Ale ́m 
disso, a relac ̧a ̃o espe ́cie/a ́rea da Caatinga (4.0 × 10-3 espe ́cies/km2) e ́ quase duas vezes maior que na Amazo ̂nia (2.5 × 10-3 espe ́cies/km2), ressaltando 
a imensa importa ̂ncia desse Bioma para a biodiversidade e agrobiodiversidade brasileira. E ́ desse patrimo ̂nio biolo ́gico e biocultural que o sertanejo obte ́m 
madeira, frutas, carva ̃o, plantas medicinais, forragem para os rebanhos, fibras e alegria a partir das suas belezas, não somente naturais, mas tambe ́m 
culturais.  ( Carvalho, et all, 2020, pp. 30-31) 
75Atraídas pela cantoria, as fêmeas escolhem seus pares e liberam dezenas de óvulos que, depois de fecundados, são envoltos num muco semelhante a 
clara de ovo que o macho bate em neve. Em um ou no máximo dois meses, quando as chuvas cessam e os rios desaparecem, como por um passe de 
mágica, os sapinhos recém-nascidos precisam estar completamente formados e prontos para se enterrarem na areia" (Guimarães, 2010) 
76Os caprinos vieram com os portugueses e se adaptaram: perderam peso, engrossaram a pele, aumentaram o chifre, intensificou a capacidade de 
reprodução – geralmente são dois ou mais numa gestação (Ribeiro, 2007, p. 85). 
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prateado dos arbustos e árvores, com sua aparência mortificada, baseada em dados provindos de 

análises superficiais e/ou de suposições, se tornassem elementos importantes quando se trata da 

representação da caatinga. Soma-se um solo e clima semiáridos, como já vimos anteriormente, que 

subalterniza a presença de seres humanos habitantes deste lugar. Contudo, um bioma também é 

constituído de gente. E gente que cria condições para viver, inclusive num contexto onde, 

historicamente, diz-se inóspito. Desde o início desta investigação, encontramos poucos estudos que 

considerassem caatingueiros e caatingueiras e suas formas de construir suas vivências, hábitos, 

culturas. Alguns referem-se aos caatingueiros como sertanejos (Venâncio Filho, 2015) ou povos do 

semiárido (Ribeiro, 2007; Malvezzi, 2007), mas referidos como caatingueiros e caatingueiras, 

nomeadores do bioma e habitantes dele, pouco se encontra. Por razões como esta, nossa investigação 

elege a caatinga não só como um bioma, aqui já exposto, mas como um socioecossistema. 

Tomamos a caatinga como ecossistema por entendermos a importância de considerar os 

distintos elementos humanos, com seus sistemas de  de uso e exploração dos recursos naturais, como 

parte da paisagem natural, numa relação pessoa-natureza, como combinação dos sistemas sociais e 

do bioma caatinga e como, possivelmente, um influencia ou interfere no outro. Ressaltar a presença do 

ser humano na Caatinga implica compreender todos alguns processos que mantêm, geram e regulam 

essa complexa relação (Albuquerque & Melo, 2018). Sempre houve povos na caatinga. Há, na 

contemporaneidade, povos na caatinga. Possivelmente, sempre haverá. O que eles fazem para 

engendrar as formas de relação e convivência entre si, entre os seus numa coletividade e com a 

natureza, em nosso entendimento, potencializa a caatinga enquanto um socioecossistema brasileiro 

singular, partindo do princípio já exposto: é um bioma genuinamente nacional. Assim, as pessoas que 

aí habitam, há de ter algo que corrobore para que este bioma – agora, socioecossistema – permaneça 

com suas endemias, suas adaptações, suas metamorfoses e simbioses. 

Darcy Ribeiro em O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil, lançado em 1995, dedica 

uma seção ao Brasil sertanejo. Pela espacialização desse Brasil, aqui tida como sertão, o bioma 

predominante é a caatinga. Para Ribeiro (2015, pp. 250- 267), o caatingueiro, aqui tido como 

sertanejo, possui características como: brancoide de base indígena, cabeça-chata enterrada nos 

ombros, religiosidade sincera,  carranciscmo de hábitos, lacônico, que prima pela honra pessoal, pelo 

brio e fidelidade a suas cefaturas; herdeiros do cangaço e do fanatismo religioso; descendentes de 

jagunços sanguinários mas pios e tementes a Deus; primorosidade  de servidor  e sua lealdade pessoal 

e política; seguidor de líderes fanáticos; presos a um passado arcaico e idealizado; sem terra próprias, 

agregado transitório, sujeito a ser desalojado a qualquer hora; sua casa é o rancho, (temporário e 
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emprestado), sua lavoura é a roça (precária e de subsistência) e sua atitude  é de reserva e 

desconfiança (pedindo desculpas por existir); aos livres, a conduta cidadã, e conclui: tenho em mente a 

imagem de uma fieira de nordestinos, adultos e crianças, maltrapilhos, cabeça coberta com seus 

chapéus de palha e de couro, agachados, olhando pasmos as imensas maquinas revolvendo a velha 

terra do cerrado. João Cabral de Mello Neto, em 1955, com Morte e Vida Severina,  descreve um dos 

filhos do casal retirante cabeça grande, ventre crescido, pernas finas. E Euclides da Cunha, que de 

forma exaustiva caracterizou o homem, explicita:  Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a 

estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-

Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos (Cunha, 1998, p. 118). 

O caatingueiro e a caatingueira são apresentados como pessoas que detém a cultura oral, 

produzem artesanatos, falam “errado”, são avessos à urbanidade; como não produtores de 

conhecimento, das artes, mas de artes populares: tocam sanfona, fazem literatura de cordel, 

imprimem xilogravuras (Albuquerque Junior, 2014). Tipos exóticos temáticos de festejos juninos, de 

novelas de sucesso da televisão brasileira; espertos e divertidos, ou levianos e fáceis de serem 

enganados. Ser adjetivado como caatingueiro é suportar adversidades representativas como a que se 

traduz por pessoa de mau cheiro pessoal, por ter sua escrita com uma letra a menos: catinga 77 .  

Durante a investigação, nada foi encontrado que atribuísse a estes povos alguma característica digna 

ou, quiçá, aprazível: raramente aparecem mencionados. Ou são sertanejos ou povos do semiárido. 

O que dizer, então, de um povo que tem estas características quando é mencionado 

oficialmente? Pode-se dizer o que pensa Malvezzi (2007): é povo caatingueiro é apaixonado pela 

caatinga e, ainda que precariamente, aprendeu a viver em seu ambiente. Têm práticas tradicionais 

para convívio com a natureza (caça, pesca, etc.) que, ao contrário das práticas mecanizadas, são 

formas tradicionais de manejo  da fauna e da flora: tira-se o que é necessário para suprir as 

necessidades suas e dos seus, respeitando os limites da natureza e garantindo, com a 

sustentabilidade, a harmonia do socioecossistema. Essas práticas, em sua maioria, foram 

desenvolvidas mediante as adversas condições do ambiente tanto pelos caatingueiros e caatingueiras 

como pela natureza em si (fauna, flora, etc). 

Hoje, novas gerações dos povos indígenas que foram desapropriados de suas terras, cujos 

ancestrais foram exterminados pelo poder do Estado ou privado78 para que suas terras fossem dadas à 

pecuária: o boi que surge como o grande promissor para as terras do “desertão” do Brasil, que deu 

																																																								
77KATINGA. Substantivo: bodu·m, catinga, fartum, fedor, mau- ·cheiro. En.t tupinarnl:>a ́ e ́ kantI. Adjetivo: catinguento, .fedorento, mau-cheiroso.  KATINGA 
(XE). Verbo intranitivo: catingar, exalar mau-cheiro, feder, cheirar mal. (Carvalho, 1987, p. 146) 
78As entradas e bandeiras foram movimentos que promoveram a dita civilização do sertão, dizimando povos e se assegurando da posse de terra para o 
governo (entradas) ou para as oligarquias e latifundiários (bandeiras), adentrando nos diversos biomas em busca de demarcar território e exercer o poder. 
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lugar ao algodão e, por fim, aos currais eleitorais, conforme veremos mais adiante. Povos ditos pretos 

da terra (indígenas, negros, miscigenados), muitos fugidos (desertores) em busca de uma vida num 

país paralelo sem rei, sem ordem, sem lei.  A terra dos tapuias (os  de fora da aldeia), inimigos dos 

portugueses, mas parceiros de holandeses e de outras tantas nações que vivam além do litoral.   

Povos da caatinga que vivem na caatinga: para eles direcionamos nossa atenção nessa 

investigação. Mais que falar sobre eles, optamos em observar o que eles falam sobre si e sobre o 

bioma pelo prisma socioecossistêmico. 

Deixemos claro que o que pretendemos aqui é tratar sobre a caatinga. Tentamos demonstrar 

que sua relação conceitual com Nordeste, sertão e semiárido, ainda que tênue e pouco discutida, não 

se traduz como sinônima. São termos diferentes e não excludentes. 

A seca dá predicado  ao sertão, cria o semiárido e as os longos períodos de estiagem faz nascer 

a caatinga. Sem a chuva e sem o clima semiárido, a fauna, a flora e os caatingueiros e caatingueiras 

não existiriam, porque  dependem deste complexo geoclimático-humano que é a caatinga para 

continuarem sendo como são e inscrevendo sua singularidade no bojo identitário brasileiro. Se o sertão 

não é criado pela natureza, o semiárido é originalmente o clima predominante numa determinada 

região, o que temos para pisar é o chão da caatinga. É a partir deste socioecossistema – fauna, flora, 

gente – que nos propomos a falar. 

O colonizador cria o sertão; a caatinga é silenciada. O sertão, uma criação mais simbólica que 

terrestre, suprime a caatinga.  O sertão roseano (mineiro e universal) não é o “sertão do Nordeste” 

(nordestino e interiorano). O primeiro, transcendental – das essencialidades humanas: o amor, a 

dualidade, a poesia; o segundo é contingente e está na ordem da escassez – de água, de educação, de 

comida, de saúde. Um é o cerrado, o outro, a caatinga. O bioma das savanas brasileiras ganha vitrines 

nacionais de campanhas de sustentabilidade, de caixa d'água brasileira, ainda que extremamente 

devastado e explorado pelo agronegócio. Já a branca mata, tal como a descrição de Euclides da 

Cunha, é aridez e repulsa e, quando acontece a transformação de seu composto natural  (a apoteose), 

o mérito é do sertão e ela se dissolve, some, é apagada de um caderno de anotações cuja caligrafia é 

feita a lápis com maior facilidade de sofrer a ação de qualquer uma borracha escolar. A caatinga, 

então, torna-se sertão, é absorvido por ele: não o sertão roseano, mas o das desgraças. A caatinga se 

dá aqui enquanto natureza valorada pela sociedade (Santos, 1999), pelos nomeadores que a 

transforma em uma natureza inóspita, que afugenta e que deve ser evitada para continuar vivo. Mas, 

ela por si – através das poucas investigações – diz o contrário. Essa voz, que pode re-valorá-la, não 
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tem respaldo suficiente e pouca legitimação, uma vez que o imaginário79 jaz sobre àquela pronunciada 

com maior altivez. 

A indústria da seca cria o semiárido; a caatinga é invisibilizada. Os movimentos sociais – 

intelectuais e militantes – recriam o semiárido; a caatinga é esquecida. Ao ressignificar o semiárido, o 

sociedade civil organizada e os movimentos sociais, inventaram uma  linguagem que excluiu o 

caatingueiro do diálogo. Falaram entre si como pares e o povo continuou à margem: alguns, 

reproduzindo, outros se apropriando, mas a maioria fora dos debates prevalecendo a lógica do 

discurso hegemônico e excludente. A caatinga permaneceu, nessa segunda leva de nomeações, 

invisibilizada. Falaram do e sobre o povo, mas o povo não falou de si porque a nomeação foi elitizada 

configurada com códigos que pendularam entre a burocracia estatal e a luta intelectualizada. 

A caatinga é como uma obra talhada pela natureza e que, também a reveste de prata. 

Assemelha-se aos revestimentos das paredes das grandes catedrais ou pequenas capelas barrocas que 

partiram da península ibérica e aqui se fixaram com estilo próprio. Ao invés do ouro, a prata. Prateada 

encontra-se lá: estática, reluzente, aparentemente morta e sem atrativo; algum aos mais desavisados 

observadores que passam por ela – por meio dela – e, por ver apenas uma monotonia de troncos e 

galhos retorcidos despidos das folhas, não se detém a olhar. Para quem se aventura a contemplar, 

pela observação, como faziam os gregos quando na prática da theoria, o movimento dos troncos 

prateados se dá como nas paredes barrocas, humanamente talhadas. Ali, encontram-se animais 

metamorfoseados, insetos minúsculos e gigantes que perambulam pelas trilhas de um solo 

intensamente habitado; flores curiosas em forma de folhas, folhas que se tornam espinhos, espinhos 

que protegem os caules que retém à água e realizam a fotossíntese.    

Caules que tem raízes que se entrelaçam, comunicam-se e que protegem com suas 

protuberâncias submersas no solo semiárido, anfíbios que esperam, em estado de dormência, o 

primeiro pingo de chuva encostar sua epiderme para, junto com os os ovos, começarem a despertar 

para a vida que tem pressa em acontecer até o período de estiagem chegar. Sim. Tudo isso e muito 

mais está ali, escondido, mas não inacessível; sempre esteve. A natureza se transforma a partir das 

demandas da própria natureza e resulta no equilíbrio que somente o ser humano quebra. Tudo está ali. 

De repente, a caatinga – a grande obra brasileira natural e barroca – é um museu a céu aberto, 

gratuito à espera de quem a visite para contemplar. Porém, é preciso entrar, pisar o chão, sentir o 

cheiro caatingueiro – que nada tem a ver com o odor catingueiro – deixar-se guiar pela luz incessante 

do sol ou pelo brilho também prateado da lua. A observação do e no socioecossistema é imprescindível 

																																																								
79Aqui, o poder simbólico é quem age, porém, trataremos sobre essa ação mais adiante. 
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para se tentar conhecer o que o faz único no mundo e genuinamente brasileiro. É precioso, quando 

dentro, afastar-se para perceber melhor o movimento prateado das talhas naturais da fauna e flora que 

depende da luz muito mais que do vento. A caatinga barroca é, como o movimento artístico, literário e 

cultural - que chegou com os primeiros europeus a colonizar,  mediante as considerações da revisão 

conceitual, a pedra irregular que o Brasil desprezou há muito tempo. 

Perguntamo-nos: o Brasil oficial tentou negá-la conferindo-lhe nomes que perduram, mas não a 

traduzem? Este mesmo Brasil atribui-lhe símbolos que ainda permanecem? É de posse da atitude do 

caminhar que tentamos verificar a caatinga adentrando-a, observando, sobretudo, os que nela habitam. 

Fomos  peregrinando este grande museu barroco de obras físicas e humanas. 

Conhecer, viajando, a pé: “tem-se que entrar na Caatinga  e estudá-la (…). Claro que é bom ficar 

numa sala com ar condicionado e, depois, se deslocar para a Caatinga num carro, também, com ar 

condicionado. O conforto termina aí”. (Albuquerque, 2001, p. 30). Mas aí começa a aventura de 

desbravar dos próximos passos pela mata branca que é de papel crepom e prata. 
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CAPÍTULO 2. O SISTEMA SIMBÓLICO: CÓDIGOS DE SINALIZAÇÃO PARA A CAMINHADA 

 

Para a caminhada e a viagem, adotamos norteamentos epistemológicos essenciais para a pesquisa, 

cujas categorias e conceitos encontram respaldo e bases para fundamentarem a investigação. 

Tomemos nota: 

 

2.1. O que é um símbolo 

 

Em O poder simbólico, Bourdieu (1989) nos diz que os símbolos são instrumentos por excelência da 

integração social, pelo fato de serem instrumentos de comunicação e de conhecimento: o primeiro, 

porque ao agirem como mediadores entre as diferenças e as coisas imprescindíveis ao comum 

humano, aproximam-nas e as unem pelo processo de interação e de partilha, porque as põem em 

comum80; ao lado, a comunicação é como “fazer organizativo das mediações do humano; resolução 

aproximativa das diferenças pertinentes em formas simbólicas” (Sodré, 2017), está para além de troca 

de informac ̧o ̃es, da transmissão de dados ou de elementos afins por assentar-se na produção de 

sentido originário para a vida dos que participam desse processo (Martins, 2011).  

O símbolos são instrumentos de conhecimento, quer seja “de processos, de práticas 

necessárias à subsistência, normas e princípios que ordenam o convívio” (Serra, 1991) que pode 

delinear e formatar o caráter arbitrário do mundo, organizando-o em sociedade. E, por isso, atuam 

eficazmente na construção da realidade social, fazendo a integração entre a lógica (o consenso 

proposto por quem cria os símbolos, aderidos e legitimados por quem faz usufruto) e a moral 

(valorando ações, atitudes e pensamento na conformação da dimensão cultural) e, por fim 

promovendo a ordem social. 

Quer sejam mediadores de percepções e classificações (Turner, 2005), conteúdos valorativos 

convencionados e aplicados sobre os signos (Cassirer, 1956), peças de um jogo das relações culturais 

com significados atribuídos pelas lutas de classes na cultura (Hall, 2003), ou o oposto do dia-bolé – 

aquilo que separa (Martins, 2011), os símbolos são obra do humano que, em busca de sentido para 

sua existência, convencionou formas diferentes de si e da natureza para estabelecer um ordenamento 

social que a cientificidade, a filosofia, e as outras instâncias legitimadas do conhecimento não 

conseguem fazer. A cientificidade explicativa  e a especulação filosófica colaboram nesse processo de 

criação dos símbolos, mas não o podem fazer sozinhas, uma vez que suas funções esbarram em 

																																																								
80Destacamos estas palavras por serem definições do termo comunicação, citados por Sodré 2017. 
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componentes que são importantes para tal (emoções, sentidos, imaginação-divagação, etc.). 

Antes mesmo de ser um objeto de poder e membro de algum sistema, o símbolo, em nosso 

entendimento, é uma necessidade humana que procura, por diversas formas, uma maneira de 

enganar a morte – último e definito fim. Porém, o que nos importa aqui é refleti-lo na instância coletiva. 

Criados contextual e historicamente, os símbolos são convenções culturais e mutáveis. Seus 

significados são atribuídos pelas relações e interesses do contexto que se encontram incorporados em 

dinâmicas que nem sempre são pacíficas. Por estarem inseridos no bojo das nuances sociais – com 

diferenças e pessoas – são capazes de impulsionar e organizar tanto as experiências quanto as 

atitudes humanas, devido ao seu vigor que, curiosamente, se constitui de forma sutil e invisível, por 

estarem na esfera do sentido (e dos sentidos)  (Bourdieu, 1989) que impõe aos membros de uma 

comunidade. Só estes podem reconhecê-lo, propagá-lo, legitimá-lo e permitirem serem organizados 

coletivamente. 

Sendo mediadores dotados de valores, manifestam-se através de suportes: os signos, (unidades 

de sentido) cujo significado é convencionado simbolicamente pelo significante (Barthes 2009). Os 

símbolos são o resultado (significado) atribuído à arbitrariedade das coisas e pessoas (significante) 

manifestando-se sob diversas formas (signos) cuja finalidade é organizar a sociedade, mediando as 

tensões (diferenças e impasses comuns ao ser humano) aproximando os seus membros, os quais se 

reunem para ações e práticas regidas por um sentido comum, fortalecido pela interação entre si e pelo 

conhecimento que serão apropriados para que a vida comunitária seja partilhada. 

Os símbolos são convenções de/e para a coletividade. Ainda que, conforme salientamos, atinja a 

dimensão pessoal, eles o são para o coletivo. Isso porque, sendo instrumento de comunicação, e esta 

por exigir ao menos dois comunicadores, será na relação comunitária que o símbolo proporcionará a 

“intersubjetividade, intencionalidade e reflexividade” (Martins, 2017c, p. 26). Isto quer dizer que os 

símbolos estão dispostos num complexo organizado, que Bourdieu (1989) denominou de sistema 

simbólico. 

 

2.2. O que é um sistema simbólico 

 

Qualquer sistema “é um conjunto de elementos materiais ou  ideais entre os quais se possa 

encontrar ou definir alguma relação” (Cunha, 2010, p. 600). Tais elementos possuem estruturas e 

funções específicas mas que, por estarem intelectualmente organizados, constituem um todo orgânico 

funcional que ganha consistência pela integração entre si através do fluxo de informação e/ou 
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comunicação. Essa definição  também se aplica quando nos referimos ao sistema simbólico. 

Um sistema simbólico é uma rede de elementos (símbolos, signos, ritos, ícones) arbitrários ao 

mundo físico (fauna, flora)  que são gestados, construídos e dissolvidos por indivíduos e/ou 

comunidades nas relações estabelecidas dentro deste espaço de fluxo orgânico, o qual garante a 

integração destes mecanismos através de elos que podem se manter ou serem quebrados (memória 

coletiva, representação, por exemplo). Pressupõem um processo de comunicação (Serra, 1991), o qual 

serve para construir um sentido coletivo, cujo contexto espaço-temporal é movido por padrões de 

comportamento (gestos/ritos), por representações sensoriais (imagens/ícones) e pela palavra 

(lógos/mitos). 

 

2.3. Ritos, mitos e ícones: peças estruturais do sistema simbólico. 

 

Enquanto estrutura, o sistema simbólico necessita de componentes que possibilitarão o seu 

funcionamento. São eles: os ritos, os ícones e os mitos. 

 

2.3.1 Gestos: os ritos 

 

Antes da escrita e, até mesmo da palavra, os gestos corporais foram os tradutores da Ideia81 e 

a primeira linguagem humana, uma vez que dedos e braços falaram milênios antes da voz: sem 

gestos, a palavra é precária e pobre para o entendimento temático (Cascudo, 2012). Os gestos são tão 

componentes do universo simbólico como são essenciais para sua existência. E quando estes 

instrumentos de comunicação para os humanos (ainda que também façam parte das interações dos 

demais animais), com importância reconhecida, passam a fazer parte de um ordenamento e 

regularidade com fins específicos, transformam-se em ritos e em sua multiplicidade, passam a 

constituir os rituais. 

Podemos definir os ritos como toda gestualidade transformada em atividade regular e 

responsável com uma finalidade definida (caça, pesca, conflitos, sexualidade, casamento, cultos, etc.) 

que, em sua multiplicidade, passam a constituir os rituais. 

Os rituais para Turner (2005) são um conjunto de gestos organizados ou produzidas 

coletivamente para para que a comunidade envolvida, possa ao se afastar de si mesma, poder observá-

la em outra perspectiva a fim de equacionar conflitos estabelecidos e reestabelecer a ordem na vida 

																																																								
81Entendemos Ideia como eidos, na acepção platônica, a partir qual originam-se os entes e, pelo simulacro, tentam, sem sucesso, reproduzir o mundo das 
ideias que regulam e organizam o mundo das aparências onde vivemos. 
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social. Os ritos legitimam ou sacralizam as divisões (morte x vida; casamento x castidade) e afirmam o 

poder instituído (no caso, da igreja, por exemplo), sendo de dimensões sociais e individuais (cada um 

faz como pessoa) 82. 

O rito é um essencial constitutivo do sistema simbólico, porque ele faz jus à etimologia do 

sim/bolé. Para Agamben (2007), o rito pode restituir ao grupo ou comunidade o que foi dela 

desmembrado, reconduzindo os membros diabólicos (separados) à esfera comunitária da qual foram 

desmembrados. Fora do coletivo, o indivíduo é uma pessoa qualquer alheia às práticas do coletivo e 

separado da comunidade; é como um bárbaro desconhecedor da moral ou um desviado religioso que 

não participa das atividades sagradas. Ao participar das práticas ritualísticas, mediante conseções e de 

todo processo de introdução, poderá ganhar acesso ao seio comunitário. 

 Todo ritual se desenvolve num espaço, num tempo próprio em que foi realizado pela primeira 

vez pelo antepassado ou pelo herói, afirma Eliade (1984). O rito transforma espaços cotidianos em 

arenas ritualísticas para suas cerimônias, democratizando a disseminação simbólica dos valores ou 

ratificando o sutil e devastador poder que os símbolos dispostos num sistema têm (por isso a 

importância da repetição do rito, a qual conferirá a realidade dos acontecimentos). Quanto ao tempo, o 

mesmo autor nos diz que os ritos promovem  a projeção do homem no tempo mítico: só se produzem 

em intervalos especiais, ou seja, naqueles em que o homem é verdadeiramente ele próprio: no 

momento dos rituais ou dos atos importantes (alimentação, geração, cerimónias, caça,  pesca, guerra, 

trabalho, etc.). “O resto da sua vida passa-se no tempo cotidiano e desprovido de significado: no devir” 

(Eliade, 1984, p. 50). 

Os ritos exigem uma estética: sons, cores, vestes, adereços, alimentos, cheiros. As pessoas 

passam de indivíduos a seres ritualísticos, assumem funções distintas das ordinárias do cotidiano e se 

tornam personagens, cuja aparência será sempre recoberta por alguma máscara83. Scmitt (2015), 

sobre as máscaras   nos rituais, primeiro cita o ítalo dramaturgo Pirandello: “uma pessoa real não 

pode ser ninguém, um personagem sempre é alguém”. E, para ser personagem o uso da máscara  

(lambuzar, escurecer o rosto, artifício, rosto louco, rosto falso, rosto bobo, carnavalesco):, não oculta o 

rosto, mas mostra outro, manifesta um sentido. Tida como diabólica porque ocultava, disfarçava e 

																																																								
82Turner (2005) fala sobre a tipologia ritualística e sua importância para a organização da sociedade. Cita, por exemplo, os ritos de crise da vida: aqueles 
que marcam ruptura física ou social do indivíduo: batismo, formatura, casamento, que, mesmo sendo pessoais,  incidem sobre a comunidade, porque 
anunciam mudanças nas relações comunitárias. Há os  ritos de passagem que assinalam o processo de  transformação hierárquica, social, etária, de 
localidade dos indivíduos ou grupos a fim de que possam ser reconhecidos e legitimados em suas novas posições conquistadas. Este últimos, organizam, 
pela significação ritualística,  a vida do iniciado ou grupo porque lhes conferem uma situação de condição estável com direitos e deveres predefinidos e 
esperam comportamentos inerentes aos padrões estabelecidos; isso se estende à comunidade que aguarda o novo iniciado que vai modificar a estrutura 
comunitária. 
83A etimologia de pessoa nos leva à máscara: em latim,  personae. (Martins, 2011, p. 18), persona: visão(personagem); em grego prosôpon – o que está 
colocado diante dos olhos (máscara); persona: visão(personagem); imagens mortuorum, persona civitatis, persona ficta, acceptio personae ( presença, 
diante), persona Christi; pessoa=divindade (cristianismo) trindade. (Scmitt, 2015, p. 320) 



Capítulo 2. O sistema simbólico: códigos de sinalização para a caminhada 
	

 59 

transformava o rosto humano, o único imago do criador. (Scmitt, 2015). 

2.3.2. Imagens: os ícones 

 

O que representa, imita ou reproduz os entes, pessoas, sentimentos e se mostra sob variadas formas 

de imagens faz parte do sistema simbólico. Os ícones84 remetem àquilo que representa através de 

suas cores, formatos, contornos, sendo uma importante etapa do processo de simbolização: exige 

sensações, deflagra a memória, evoca o imaginário. Para Serra (1991), os ícones exigem a mesma 

qualidade ou configuração da qualidade do que simboliza, promovendo imediata comunicação por sua 

imediata absorção e percepção pelos indivíduos e membros de uma mesma comunidade. 

Para Deleuze (2005), a imagem é aquilo que aparece, que se manifesta. O que se apresenta ao 

sujeito através de suas faculdades de apreensão da realidade, sobretudo pelas sensações. Elas, 

enquanto partes constitutivas do símbolo, atraem as atenções/inquietações do sujeito, mas não as 

encerram em si. Isso porque elas são suportes que não fazem conhecer o objeto; mas lançam-no para 

ser conhecido em outros signos, constituindo, assim, os símbolos. Cada imagem que se manifesta 

remete-se a si mesma (por exemplo, a cor de um objeto por si), remete a si através de outro referente 

(dar-se a reconhecer em outro signo) e, por fim, remete a si pela relação de uma coisa em si a outra 

coisa (faz-se reconhecer como símbolo). Neste terceiro movimento, a imagem é lançada ao infinito, 

pois tem uma função de catapultar as sensações e transformá-las, já no processo, em cognição. 

Ainda para o pensador,  a natureza da imagem não a faz redutível a terceiro movimento, ela o 

subverte. A sua função está em tornar eficiente as relações, e, em nosso entendimento, a imagem 

assume um papel de mobilização social por sua natureza simbólica que é sugerir novos significados 

superpostos à realidade cotidiana. Além de informar, narrar, explicar fatos as imagens fazem parte do 

arcabouço estético do símbolo, dimensão atrativa e funcional para a sociedade. 

A imagem faz opção pela representação em detrimento do objeto ou da coisa representada. 

Opta pelo valor  conferido que pela materialidade. Desenhos, esquemas, figuras geométricas, poéticas, 

metáforas, esquemas gráficos ou abstratos com traços ou outros signos são alguns exemplos da 

manifestação imagética e, portanto, do ícone como um elemento de comunicação e de transmissão de 

conhecimento. 

 

 

 

																																																								
84Do grego eikon - ónos  ‘imagem’ (Cunha, 2010, p. 346) 
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2.3.3.  Palavra:  o lógos (mitos) 

 

Etimologicamente, mythos, é palavra expressa (Cunha, 2010, p. 430), e comumente é concebido 

como narrativas de feitos e acontecimentos com suas devidas tensões (rupturas, intrigas, falhas) as 

quais sugerem uma moral que serve para ensinar, instruir e organizar a comunidade ou o grupo 

participante. 

Barthes em Mitologias (2009) considera o mito como um sistema de comunicação que se serve 

da linguagem existente (linguagem-objeto) para se configurar como metalinguagem (uma narrativa que  

toma como referente a linguagem anterior) característica da narrativa: rouba a fala do universo 

denotativo da linguagem e a restitui naturalizada sob a égide metanarrativa. Assim,  mito pode 

reconfigurar narrativas de outras ordens (históricas, literárias, etc.,) e mesmo as próprias narrativas 

míticas. Pode ser dado um novo significante num contexto cujo signo (forma) já esteja estabelecido: 

usurpa elementos  do próprio mito, reconfigura a forma – significante – e o devolve à narrativa 

alterando-lhe a sua estrutura e transformando-lhe em um novo discurso mítico85. 

A estrutura metanarrativa do mito é definida mais pela maneira (forma) que é composta que 

pelo objeto da mensagem, não tem compromisso com a verdade, mas com a validade apresentada e, 

para o autor, no processo comunicativo, o mito recebe o  real e o devolve natural para seus 

participantes. E, por não ter a verdade como condição de existir, não nega ou esconde os fatos porque 

o seu objetivo é, justamente, falar delas à sua maneira: purificando-as, inocentando-as para que sejam 

aceitas com normalidade. 

Para Barthes (2009) o mito é um produto de criação consensual e coletivamente apropriado, 

sem prescindir de explicações plausíveis ou de um sentido pleno: o seu ponto de partida é, justamente, 

o ponto final de um sentido. Alimenta-se sobretudo das emoço ̃es e das ritualizaço ̃es, é a linguagem 

universalmente acessível à humanidade.  (Barros, 2018). Converte a história em natureza, 

personagens históricos em personagens míticos,  mitificando os protótipos históricos  (Eliade, 1984) . 

Ele é mais verdadeiro porque dá à história um sentido mais profundo e rico – que não significa que sua 

verdade enquanto carga simbólica devolvida à comunidade conceda veracidade à história. Portanto, 

como já assinalamos, o mito é objeto de significação mais pela forma que pelo conteúdo. 

 Para Levis-Strauss (1985) o mito como integrante da língua, faz da palavra o suporte para se 

nos dá a conhecer, uma vez que ele provém do discurso - por ela, enquanto potência, criam-se as 

																																																								
85Um exemplo dado por Barthes (2009) é a estratégia de mascarar a função abrasiva de um detergente saponáceo sob a imagem agradável e de conforto 
de uma substância: sabe-se que o sabão continua irritável (verdade/teor) mas é possível que haja compradores da nova fórmula (validade/forma). 
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realidades, as coisas, as pessoas. 

Serra (1991) afirma que o mito não narra o que deve, mas o que tem de ser: as falas fabricam o 

óbvio e a fantasia manipula as evidências falsas. Portanto, possibilita uma adesão inconsciente de suas 

mensagens, tem um amplo poder de difusão das linguagens com seus esquemas conceituais: resiste 

às críticas porque aposta em seus propósitos. (pp. 115-119). 

Por fim, Martins (2017a), assinala o caráter político do mito destacando a retórica de quem o 

profere no que tange à persuasão e adesão das pessoas e da comunidade para o que se quer dizer. 

 

2.4. Poder simbólico 

 

Sistemas são regulados por códigos inerentes a si e têm função política: integram os membros de uma 

comunidade que, a partir do domínio destas convenções garantem a manutenção da comunidade, 

reproduzindo ou recriando em comum acordo coletivo, formas de agir, pensar, sentir, comportar. 

Função esta que pode proporcionar a promoção harmônica ou  violência simbólica (dominção de uma 

classe sobre a outra), mas que tem no poder simbólico seu grande protagonista. 

Poder invisível, quase mágico (Bourdieu, 1989), que se constitui com a anuência (cumplicidade) 

dos submissos por ignorância, indiferença e dos promotores (embora estes possam ter plena 

consciência e intencionalidade. Poder que constrói realidade e tende a estabelecer uma ordem 

gnosiológica (sentido do mundo), que só pode legislar se houver o reconhecimento do outro. Portanto, 

destruir esse poder só é possível se tomar consciência do arbitrário: a revelação da verdade objetiva e 

o aniquilamento da crença: o discurso heterodoxo destrói as crenças ortodoxas (Bourdieu, 1989, pp. 

8,9). 

Age nas estruturas da sociedade e, por ser invisível e de natureza repetitiva, interfere e/ou 

ordena construções das realidades sociais, impondo sentido imediato ao mundo através dos símbolos. 

Os símbolos, como já vimos, por serem instrumentos de coesão e consenso sociais, uma vez 

apreendidos e partilhados contribuem para legitimar a ação deste poder. 

O poder simbólico se efetiva nas relações de comunicação que, por si, são relações de poder. 

Para Bourdieu, estas relações são “de modo inseparável, sempre, relações de poder que dependem, 

na forma e no conteúdo, do poder material e simbólico acumulados pelos agentes” (Bourdieu, 1989, 

p.11). Tais relações são relações de luta, de tensões e de combates simbólicas, travadas pelos grupos 

ou classes que procuram sentido comum e ordenamento da realidade social segundo os seus 

interesses.   
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Por fim, é um sistema complexo de símbolos com seus significados que são produzidos, 

reconhecidos e transmitidos aos membros da comunidade possibilitando a sua organização e  

promovendo a sua longevidade. Define valores que vão ordenar as práticas e ações como sendo da 

comunidade, sobrepondo-se àqueles subjetivos. Não só organizam a comunidade, mas a relação dos 

seus membros o que, para Martins (1990) é organizar a identidade: “E isso acontece pela instauração 

da dialéctica entre o mesmo e o outro, entre o interior e o exterior, entre lugares de inclusão e lugares 

de exclusão” (Martins, 1990, p. 99). 

Enfim, entre entre o eu e o outro, ou seja, entre a totalidade e infinito; a totalidade, como 

discurso do eu, que apaga o outro; e o infinito, como discurso do outro, que limita e impõe reservas ao 

discurso do eu (Martins, 2019). 

 

2.5. A memória coletiva: um dos elos do sistema 

 

O símbolos no sistema estão no fluxo de relação entre si e o sistema, através de elos ou fios, dentre os 

quais, se destaca a memória, a  qual faz o mesmo em relação aos subsistemas no sistema simbólico. 

A memória, enquanto fenômeno social, a “mais épica de todas as faculdades”  (Benjamin, 

1987, p. 210), faz do ser humano o único animal que se constrói pela lembrança, pela recordação e 

pela '”saudade'” (DaMtta, 1986, p. 68) por este acumular substratos das vivências (pessoais e 

coletivas) e ser capaz de transmiti-las às pessoas e gerações do presente através de diversas formas 

(sons, registros escritos, imagens, narrativas orais, dentre outros). 

É com Halbwachs (2003) que surge o conceito memória coletiva86. Apesar de ser também 

individual o autor nos mostra que a memória coletiva não depende apenas de quem lembra porque 

estas lembranças fazem parte de contextos (tempo-espaço) do grupo ou da comunidade que é 

pertencente: “tem origem meios e circunstâncias sociais definidas” (Halbwachs, 2003, p.41) 87 . 

Portanto, tanto o indivíduo que lembra e a sociedade que oferece elementos para constituir essa 

lembrança são, igualmente, importantes para o entendimento e a subsistência dos grupos na 

atualidade através da memória como uma ponte que vai ao passado permanecendo no presente. 

A memória coletiva é como um arquivo onde estão armazenadas informações imprescindíveis à 

constituição dos grupos e que, por estar em constante processo de reconstrução (pelas lembranças, 

																																																								
86No Brasil, Bosi (1979) em Memória e Sociedade, lembrança de velhos e Simson (2003) com os estudos sobre memória e esquecimento - As múltiplas 
faces da velhice no Brasil são referencias em estudos sobre a memória. 
87 Não é o indivíduo o único responsável por sua memória: estar na relação com demais pessoas em condições espaço-temporais vivenciando experiências 
simples ou complexas é o que vai arquivando informações relevantes que, em momentos oportunos, serão repassadas orientando e ordenando o grupo. 
As lembranças que aí não se enquadras, são esquecidas ou armazenadas em lugares específicos de proteção da memória: museus, arquivos, por 
exemplo. 
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pelas recordações, etc.) atrai em si mesma os subsistemas, cujos símbolos se manifestam, também, 

por esta evocação memorial. Por isso é como um fio invisível que costura a estrutura do sistema 

simbólico e que contribui em seu funcionamento descontínuo e constante, envolvendo pessoas, grupos 

(comunidades), elementos contextuais (testemunhas, lugares) através dos símbolos e do poder 

simbólico que aí se encontram. Com fluidez permanente e sinuosas destas interações, a memória 

enquanto este elo, possibilita a partilha (comunicação) e o conhecimento (espírito orientado pela 

sequência das impressões sensíveis – percepções), contribuindo para organizar o sistema simbólico 

em sua complexidade. 

Há outros elementos que corroboram coma memória na função de elos. Uma delas são as 

representações sociais: são construções valorativas implantadas “pela repetição e redefinição do que 

somos de nós retrabalhadas e remodelas a fim de corresponder aos ditames da cultura dominante” 

(Hall, 2003, p. 255). Transitam nas relações com arquétipos e estereótipos construídas em processos 

comunicacionais (partilha, sentido). As representações podem se nutrir de elementos como a 

imaginação:  “o poder de formar as imagens que ultrapassam a realidade e não, apenas, a  a 

faculdade de formar as imagens da realidade” (Barbosa, 1996, p. 32). 

Munidos das anotações metodológicas e epistemológicas, configuramos nossos sinais de direção 

e rumo à caatinga do papel crepom e prata. 
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CAPÍTULO 3. A CAATINGA POR SEUS PERSONAGENS: CONHECENDO CAMINHANTES 

 

  “FORASTEIRA:  Quem nasce em Bacurau é o quê? 

MENINO:  É gente” (Mendonça Filho, 2020, p. 255) 

 

Ave de hábitos noturnos, de canto repetitivo e de lamento (como os de penitentes em romarias), de vôo 

silencioso e em extinção, bacurau é o nome dado  uma comunidade da caatinga retratada no 

longametragem homônimo. Nas instalações de uma antiga casa grande, um grupo de estrangeiros 

norteamericanos monta uma estratégia para dizimar o lugarejo do mapa e, com um projeto de 

genocídio e destruição, subestima a protagonista do filme: a comunidade. 

Ignorar o bioma, as pessoas e suas produções de existência (material e cultural) da caatinga foi, 

de longe, a chave para o fracasso de um plano traçado por outsiders estadunidenses assessorados 

pelos forasteiros do sul do país. Primeiro, a caatinga enquanto bioma: “Terry : mas o que é complicado 

aqui não é só o clima, que é tipo calor da Flórida, mas a vegetação”. “Jake: Na verdade, é bem mais 

verde do que eu esperava, mas essa urtiga da caatinga, tem muito disso aqui. Não é fácil..”.88. Em 

seguida, o desprezo pela cultura e suas produções quando respondem negativamente à pergunta da 

caatingueira Teresa: “Opa! Vieram visitar o museu?” E, por fim, subestimam o poder de organização 

da comunidade, a grande protagonista do filme, que, segundo o personagem professor Plínio manteve-

se “sob o efieito de um poderoso psicotrópico” (Mendonça Filho, 2020, p. 314): refletir, partilhar, 

dialogar e tomar juntos as decisões para o bem comum. A escola, a feira, as reuniões comunitárias, a 

convivência com a caatinga, a crimilidade, a pobreza, a politicagem dos gestores públicos, as 

inovações tecnológicas, a referências históricas e culturais são alguns elementos retratados no filme 

sobre um aporte do Brasil que nos dedicamos a investigar também. 

Bacurau é o instrumento que usaremos para nos conduzir pelos caminhos da caatinga no 

Brasil89. Percorrer os nove estados da região Nordeste e o Norte/Noroeste de Minas Gerais em busca 

de uma caatinga para além de seus aspectos físicos foi o que nos propomos. Este caminho para 

contemplar a grande talha barroca prateada foi feito em parceria com caminhantes reais que aqui 

																																																								
88Mendonça Filho, 2020, p. 263. Diálogo entre os estrangeiros invasores na sala da Fazenda Talhado. 
89 Para entender melhor a organização territorial e política do Brasil:  Federação constituída pela União com os estados, Distrito Federal e municípios. As 
regiões brasileiras são as cinco grandes divisões do território do país (Nordeste, Sorte, Sul, sudeste e Centro-oeste), observando as características físicas 
ou naturais, do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia, assim como das atividades econômicas, não sendo unidades administrativas. Compreendem 
os estados. Os estados (unidades federativas) são as vinte e seis entidades autônomas brasileiras (desde 1970) que possuem seus próprios governos, os 
próprios tributos e ainda recebem parte dos impostos do governo federal. O Distrito Federal é onde está localizada a capital da Federação, com obrigações 
similares aos estados, porém não podem ser divididos em municípios, mas em regiões administrativas. Os municípios são as cinco mil quinhentos e 
setenta menores divisões autônomas da Federação cujos territórios são compostos por áreas rural e urbana (cidades) e pertencem aos estados. Por fim, 
as cidades são a área urbana legalmente estabelecida em detrimento à zona rural (campo) e pertence ao município. 
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representaremos como personagens do filme. Sendo históricos ou ficcionais, caminhantes da caatinga 

poderão nos ajudar a não agir como a forasteira sulista que, antes de assassinar um caatingueiro, é 

alertada: “Olhe.. eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui nessa terra isso não pode acontecer assim, não. 

Quem fez isso não tá sabendo de anda, mas tá entrando de inocente” - Fala de Flávio, morador de 

Bacurau (Mendonça Filho, 2020, p. 261). 

 

Figura 3. A caatinga prateada em Andorinha, Bahia. Outubro de 2020 
Créditos próprios 

 

3.1. Piauí – o reino dos guardiões da caatinga 

 

Na maior reserva da caatinga, com 823.854,54 hectares, localizado na região sudoeste do estado do 

Piauí, o Parque Nacional da Serra das Confusões90 é constituído por um conjunto de rochas, em sua 

maioria de formas arredondadas, sítios arqueológicos, com fauna e flora típicas do bioma. Seu nome 

vem do sentimento homônimo causado nos andarilhos quando, devido à incidência da luz natural, 

havia mudança nos rochedos. Tem como vizinha, a Serra da Capivara, inserido no parque de 

conservação nacional de mesmo nome, com características similares, abringado uma população 

adjacente que vive, sobretudo da agricultura de subsistência e de projetos de economia solidária.   

Além da experiência  in loco na natureza, sob o sol forte a a vegetação típica, a Serra da 

Capivara conta com dois museus  Museu do Homem Americano (acervos ditos “pré-históricos) e o 

Museu da Natureza (que conta a criação da caatinga)91. Mas é conhecer o acervo a céu aberto pela 

																																																								
90Antes de receber esse nome, chamava-se “Andorinhas”, homônimo da cidade onde a investigação de campo se deu. 
91Inaugurado em dezembro de 2018, utiliza uma linguagem interativa que possibilita os visitantes fazerem experiências sensoriais em todas as seções. 
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condução de caatingueiros. 

Condutores que compartilham informações e saberes que estão guardadas consigo e, que, 

sobre elas, cuidam, protegem e as distribuem. Assim, para adentrar à caatinga do Piauí e ser 

conduzido por/para estas dimensões, surgiram Damiano  e Pacote92: guias da Serra das Confusões e 

da Serra da Capivara, respectivamente. 

Damiano nos conduz pela oralidade coloquial – conhecimento rico advindo basicamente da 

oralidade; caracterizado pelo traço ancestral de aprendizagem, linguagem cotidiana com sonoridade e 

termos interessantes de uma variante linguística da língua portuguesa, uma base bem indígena – 

conforme os relatos do próprio – e, além de ser nativo da localidade, mora lá e faz do seu trabalho de 

guia, fonte de renda para sobreviver. Pacote, outro condutor que utiliza a linguagem forma e para 

manter a guarda, tem um conhecimento acadêmico, utiliza as ferramentas da cientificidade para 

proferir um discurso explicativo convincente, fazendo reflexões que vão desde aspectos da 

paleontologia, passando pela antropologia até elementos artísticos eruditos com pitadas de requintes 

populares. 

Ambos eram como o quis ser Alberto Caeiro, um pastor cuja alma "conhece o vento e o sol anda 

pela mão das estações" (Pessoa, 1993). Pacote conhece o vento e sol e  Damiano  conduz segurando 

a mão das estrelas; um guarda os segredos e o outro, os mistérios da caatinga. 

Pacote é o guardador de segredos: tem a posse de muitos códigos da caatinga e de seu povo, e, 

durante as caminhadas ia entregando partes de equações a serem resolvidas como num jogo, cuja 

linguagem que predominava era mais a formal, científica e acadêmica. Era possível, com o exercício da 

razão e atenção às pistas não ditas, mas encenadas pelo guardião, chegar às explicações possíveis e 

completar as trilhas: aquelas da natureza e as do que estou a chamar de imaginário. Em sua condução 

havia precisão científica, quantificação, dados, explicações precisas e concisas mais sobre natureza 

que pessoas; falava sempre, ouvia com atenção; abaixava-se para tocar a natureza enquanto explicava 

os fenômenos da arqueologia ou paleontologia e, ao mesmo tempo,  divertia-se ao falar de futebol e da 

vida que ali levava junto à família não tradicional que constituiu. Um guardião-nativo-acadêmico a 

serviço do seu lugar: pertencimento, orgulho e disseminador de conhecimento. 

Damiano protegia os mistérios da caatinga como os inciados em rituais religiosos (Turner 2005). 

Estava mais preocupado em “ensinar” a contemplar para proteger que, necessariamente, explicar. 

																																																																																																																																																																													
Cravado no meio do bioma, este museu é um convite a olhar para a natureza local com as lentes da arte e da ciência: aliadas, criam multissensorial 
linguagem com requinte e beleza, não menos instrutiva e pedagógica, sobretudo sobre o ecossistema que abrigou civilizações e que, até hoje, o faz, porém 
atravessando tensões de ignorância acerca da sua biodiversidade e importância para todo o território nacional: a caatinga. É ela, a grande condutora dessa 
imersão de conhecimento; a protagonista.  
92Em Bacurau, Damiano é o ancião que guarda os saberes tradicionais e dialoga facilmente com os dispositvos tecnológicos; Pacote, alcunha de Acácio, é 
o jovem guardião com papel importante na organização comunitária. 
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Traços de cadência e firmeza no andar, respiração pausada e profunda, o tocar as folhas e 

pedregulhos como se fossem parte de si geralmente com os olhos fechados como, provavelmente, é a 

etimologia de mistério (do Grego mýein, “fechar”, especialmente os olhos). Apresentava como 

medicina in natura o que até então era tido como vegetação: plantas e árvores, com nomes que ele 

aprendeu com seus ancestrais, como fonte de cura para enfermidades do corpo e, também, da alma. 

Trazia informações em forma de enigmas, outras através uma linguagem informal que convidava a 

seguir e a olhar. “Toda a paz da natureza sem gente, vem sentar-se ao meu lado” (Pessoa, 1993). 

Poucas palavras e muita atenção. 

Apesar de métodos distintos, os dois guardiões da caatinga são o que Baczko (2009), 

“guardadores do imaginário social” cuja função primordial é ser um “narrador privilegiado” (Gomes, 

1996) da comunidade caatingueira que lhes autorizam a falar por ela. Decidem quem pode fazer parte 

da coletividade e o que cabe ao nófito saber. São profissionais da memória e guardiõs da caatinga. 

Exercem atividades intensas e diárias93, sob o sol intenso, subidas íngremes, convívio com fauna 

silvestre e flora que, por natureza, tende a se defender. Demonstram sempre a preocupação com a 

natureza e estabelecem, de forma diferente, enquanto linguagem, um diálogo contínuo com o meio 

ambiente – uma linguagem que envolve corpo, silêncio, poucas palavras, escuta. Saberes e 

conhecimentos. Confusões e Capivara -  a primeira, confunde, as informações não precisas, paira o 

silêncio, a contemplação; a segunda, o contrário: explicita, traz dados, enigmas, e se propõe a oferecer 

explicações contundentes aos visitantes. Os nomes traduzem o perfil de seus guardiões porque para 

um sentimento (confusões) um guardião-mistério que se mimetiza em meio à natureza e ao imaginário 

convidando o visitante à contemplação; para um animal (capivara – ainda que em extinção no parque, 

é visto em outras partes do país e é passível de ser conhecido, explorado, examinado), um guardião-

segredo que realiza, também, a metamorfose com a natureza, porém, sinaliza com códigos possíveis 

de serem decodificados, aprendidos e apreendidos. 

Entre esses dois tipos de guardiões, existe um outro grupo que, mesmo não sendo guias ou 

condutores, também são guardiões. O casal caatingueiro94 estava no tempo da farinhada. A farinhada é 

o tempo-espaço de produção da farinha da mandioca, nos moldes dos mutirões comunitários, 

realizada por um grupo formado por membros de uma mesma localidade. Nesse processo não se 

contratam pessoas para o trabalho, mas convocam-se ou recebem àqueles e aquelas que, 

																																																								
93As trilhas que fizemos com estes guardiões foram de, aproximadamente, quatorze e doze quilômetros na Serra das Confusões e na Serra da Capivara 
respectivamente. 
94Com o objetivo de fazer a maior imersão possível na investigação deste doutoramento, conseguimos, através do guia, a permissão desse casal para 
acampar em sua propriedade durante os três dias na Serra das Confusões. A casa modesta é sempre cheia de pessoas e de alegria. Para nossa surpresa, 
outra construção se contituia como uma extensão do lar: uma casa de fazer farinha de mandioca – muito típica das comunidades rurais e tradicionais da 
caatinga. Montamos a barraca de acampamento entre os dois grandes fornos e passamos ali duas noites. 
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voluntariamente, se apresentam para realizar as tarefas, geralmente aglutinadas por laços de 

parentesco, amizade ou de sociabilidade (vizinhança, afinidades, etc.). Assim, o pagamento, a 

organização do trabalho, a produção da farinha e afins até o encaminhamento final à venda, difere-se 

dos modelos industriais trabalhistas, tendo as relações pautadas pela troca e reciprocidade: ao invés 

de moeda/dinheiro, pode-se receber o produto final como pagamento. O mesmo trabalho realizado 

pelo mesmo grupo se dá em localidades diferentes permitindo, através da alternância, fortalecimento 

de sociabilidade das comunidades. Remonta às empreitadas de solidariedade e auxílios  recíprocos de 

trabalho e festa  dos mutirões comunitários (Holanda, 1963, pp. 40-41), “sem visar o lucro cego, fruto 

da ambição mercantilista” (Nascimento, 2018, p. 26). 

Na farinhada, prevalece a hierarquia social de trabalhadores e todo esse trabalho é realizado em 

sincronia, diálogo, conversas e agilidade. As relações estabelecidas são pautadas pela troca e 

reciprocidade que se contrapõe ao individualismo econômico, onde prevalece a ajuda mútua conduzida 

pela festividade sempre presente: cânticos, causos, reencontros, namoros. 

Nessa farinhada, percebiam-se os laços de solidariedade e de intimidade entre farinheiros que 

eram todos da mesma família. Não haviam cantos; o som era da água caindo, da massa branca da 

mandioca sendo comprimida contra o tecido azul fazendo jorrar um líquido de densidade e cor de 

leite95. Uma espécie de sinfonia que plasmava o tubérculo triturado e distribuído em vários tanques 

para repousar até ir aos gigantescos fornos – entre os quais dormimos duas noites aquecidos pelas 

brasas que dormiam sob as cinzas – para ser assada e ter o seu processo finalizado. Processo que, 

neste sítio, é feito de forma mecanizada: a energia elétrica chegou anos atrás e favoreceu, aos 

proprietários,  a incrementação de técnicas na fabricação da farinha e afins (porque, também se fazem 

os beijus, a tapioca, a goma, etc.). Contudo, os laços da farinhada não foram perdidos com o advento 

tecnológico: ao contrário, a otimização do trabalho se deu de forma a melhorar o desempenho e o 

produto final. A tecnologia e seus aparatos não são, necessariamente, destrutivos e aculturais: neste 

caso, facilitou o trabalho e os laços. 

A farinhada altera o cotidiano das pessoas e da sociedade da qual fazem parte. Promove 

encontros, redefine temporariamente a rotina e produz alimento que será consumido pelos próprios 

trabalhadores. Não se trata de um alimento qualquer sendo que, vindo da mandioca96, conhecida como 

																																																								
95Ficamos a pensar se esse silêncio, que não é comum nesses eventos, se deu por conta de nossa presença no ambiente. Haviam olhares periféricos e 
comentários monossilábicos sobre mim, aspectos que ficaram menos constantes com o passar do tempo ali com eles, depois descobrimos que mais 
silêncio e mais agilidade é um traço característico dessa farinhada. 
96Muito provável que sua origem etimológica é:  mani (ma ̃: entorpecer + Y: a ́gua, caldo, sumo) e oca: casa.  seu nome vem da narrativa mítica da jovem 
Mani, falecida prematuramente e enterrada dentro de uma oca: de sua cova nasceu uma planta cujas raízes marrons e irregulares tinham o seu interior 
claro como a pele da jovem. Mesmo com aparência apetitosa, a ingestão da mandioca  in natura pode ser nociva à saúde; ainda hoje faz-se uma bebida – 
o cauim – que pode inebriar, daí seu poder entorpecedor. 



Capítulo 3. A caatinga por seus personagens: conhecendo caminhantes	

 69 

“planta da civilização” , por fazer parte da culinária dos indígenas, da cozinha colonial, dos africanos e 

dos bandeirantes que adentraram o interior do país, faz parte da base alimentar dos povos originários 

até os dias de hoje. Dessa planta agroenergética, tida como baixo teor de nutrientes e de fácil manejo, 

é que surge a farinha que, no cotidiano das comunidades por onde passei durante o período da 

investigação, é sempre conhecida como comida de pobre, de fácil aquisição e de baixo custo. 

Porém, “enquanto comida do cotidiano, a farinha tornou-se através do processo histo ́rico um 

alimento unificador que pauta relac ̧o ̃es sociais, podendo ser considerada um símbolo de identidade” 

(Coutinho, 2014, p. 16). A sua inserção na culinária brasileira, e, sobretudo, nordestina é um fato: vê-

se sempre nas mesas das famílias de vários segmentos sociais, mesmo que venha em recipientes de 

cerâmica ou de argila. “A farinha tá no sangue do nordestino / eu já sei, desde menino, o que ela pode 

dar” - diz o verso da canção “Farinha” (Djavan, 2001). 

A farinha aqui é imagem, porque é preciso que se saiba distinguir a “braba” da “mansa” e se 

torna ícone porque particulariza uma plasticidade da filha do cacique (Mani) em torno de uma 

cerimônia circular: em muitos momentos da farinhada, a forma circular das pessoas se organizarem é 

recorrente; não há um chefe ou uma autoridade que chefia – todos tem, igualmente, importância 

durante o processo. 

A farinha aqui é fruto do rito porque, além dos gestos que compõem uma forma quase que 

coreográfica dos participantes ao realizar todas as etapas do processo do fazer farinha, “garantem, 

também, por ser linguagem, a sociabilidade,” e, nas farinhadas, configuram-se como “ocasiões para 

que os indivíduos reunam-se, reconheçam-se, sejam integrados ou excluídos de certas comunidades, 

reafirmem suas identidades individuais ou coletivas” (Vilhena 2013, pp. 515, 523). Rito liderado pelos 

guardiões da identidade materializada na farinhada, cujo propósito é dar continuidade a essa prática 

que reúne labor e ludicidade, suor e sorriso, cantos e cifras, dores e alegrias. 

Neste sentido, essa família catingueira é também guardiã da memória: preservam e proliferam 

os ritos que fazem da farinhada um acontecimento que transcende aos aspectos financeiros. O 

processo da farinhada alimenta os laços sociais, traze à memória a possibilidade de ser ativada e 

nutrida, aproxima pessoas, perpetua aspectos tradicionais e, como sempre foi com os povos originários 

desse país, transforma o alimento em comida; transforma o universal (alimento) em cultura (comida) 

(DaMatta, 1987, p. 23). Isso porque, “comer na ̃o satisfaz apenas a ̀s necessidades biolo ́gicas, mas 

preenche, também, funço ̃es simbo ́licas e sociais” (Venâncio Filho, 2018, p. 160). 

Essa transformação se dá em comunidade na dinâmica de trabalho – e não de emprego. 

Dinâmica essa em que, possivelmente, o produto final – a farinha – tenha um gosto palatável diferente 



Capítulo 3. A caatinga por seus personagens: conhecendo caminhantes	

 70 

daquela que os farinheiros adquirem em mercados, porque nela estão eles: é como se a farinha 

produzida fosse a extensão dos que, literalmente, puseram a mão na massa. 

Assim, a caatinga que o Piauí apresentou aos olhos desse investigador é a morada dos 

guardiões, o reino daqueles e daquelas que guardam a memória, as narrativas, as dores ancorados 

num bioma singular; quer seja pelo viés do mistério, do  segredo ou dos rituais, esses guardiões 

permanecem em seus lugares exercendo seus papéis como uma missão – conforme relataram em 

diálogos constantes. São eles e elas os mestres e colecionadores dos objetos materiais que compõem 

a memória. Tais objetos, conforme veremos, “são eminentemente bens simbólicos que contêm a 

trajetória e a afetividade do grupo. Este acervo, que também inclui, com destaque, relatos 

preciosamente recontados, é a própria identidade do grupo 'materializada': é sua riqueza, poder e 

emoção”  (Gomes, 1996, p. 7). Cuidadores efêmeros desses bens que necessitam de continuadores - 

mesmo porque, depois que partimos do Piauí um dos guardiões havia falecido. 

 

  

  

Tabela 4: Breve narrativa da caatinga piauiense  
Elaboração própria 
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3.2. Alagoas: Lampião e o umbu 

 

Para vingar a morte dos pais assassinados pela polícia quando tinha cinco anos de idade, o jovem 

catingueiro de dezenove anos, artesão e vaidoso, embrenhou-se pela caatinga a fim de cumprir sua 

missão. Criou seu jeito próprio de conduzir os homens e mulheres que o seguiam ou eram recrutados 

por ele, tornando-se figura ímpar do Cangaço97. “Irradiava energia poderosa, uma atração magnética de 

sua presença terrível, arrebatando de entusiasmo os seus homens, que jamais o traíam. Lutavam 

cantando, insultando, imitando as vozes dos animais” (Cascudo, 1972 p. 504). Perseguido e temido, 

espalhou temor e amor pelas terras por onde passou, num estilo nômade de combater os inimigos: 

policiais, latifundiários, coronéis, homens de posse e de poder que faziam ao seu modo as próprias 

leis.   

Estima-se que chegou a chefiar duzentos e quarenta cangaceiros divididos em grupos (bandos) 

independentes, chefiados sempre por líderes de sua extrema confiança. Grupos heterogêneos (faixa 

etária, biotipo físico, etnias, etc.) que exercitavam as técnicas e táticas de guerrilhas no interior da 

caatinga e que, ao mesmo tempo, compunham músicas e poesias. Sempre temido pelo povo desde o 

anúncio de sua chegada ou esperado com esperança e expectativa, Lampião e seu bando, tornaram-se 

um mito da caatinga, ganhando visibilidade e notoriedade na mídia impressa, nas literatura e, mais 

fortemente, no imaginário das pessoas. 

Ao fazer uma pesquisa em canções, documentários audiovisuais, literatura marginal (folhetins, 

posts na internet) e em depoimentos colhidos durante o período da investigação, elencamos vários 

títulos que Lampião recebe. Na dimensão heróica, encontram-se: Rei do sertão, lei do sertão, valente 

vaqueiro, defensor dos pobres, capitão (oficialmente reconhecido, embora temporariamente), guerreiro 

das caatingas, estrategista, bandido idolatrado, cangaceiro, cabra valente; no aspecto terrorista:  cabra 

da peste, terror do sertão, bandoleiro, guerrilheiro, mulherengo, matador do mal, cangaceiro infame, 

bandido temido, forasteiro, cabra do mal; em se tratando de religioso: devoto da Virgem Maria, do 

Padre Cícero98, homem de corpo fechado99, frequentador de missas, homem orante do ofício de Nossa 

Senhora e de outras orações populares100; vaidoso e festeiro: costureiro, bordador (das suas roupas e 

																																																								
97O Cangaço foi um movimento social brasileiro que teve início já antes do período da colonização. Homens errantes que buscavam fazer justiça com as 
próprias mãos nas terras da caatinga do nordeste brasileiro, teve seu auge nos anos vinte do século passado com a inserção de Virgulino Ferreira da Silva, 
o Lampião. Seu nome, segundo Cascudo (1972, p. 234, 235), vem de canga : "preparo, carrego, aviamento, parafernália do cangaceiro, inseparável e 
característica; armas, munições, balaios, saco com suprimentos, balas, alimentos secos, meizinhas tradicionais, uma muda de roupa, etc.". 
98Líder religioso das caatingas do estado do Ceará, cuja análise de sua importância para/na caatinga se dará em seção seguinte deste capítulo. 
99Biografias (como a de Frederico Pernambucano de Mello), narrativas e depoimentos afirma que ele se considerava imune a qualquer ataque de qualquer 
arma por ter seu corpo protegido (fechado) pelas divindades, fazendo orações diárias (ao menos duas vezes por dia), indo à missa e usando amuletos que 
o protegia: o ouro dos anéis e jóias que ostentava no corpo servia como instrumento de “fechamento” do corpo, de forma que maldades de toda ordem 
desejada a ele e seu bando, voltava para quem o fazia. 
100Uma das mais famosas, segundo os relatos obtidos,  é a oração da pedra cristalina como potente forma de se proteger dos perigos e dos ataques da 
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dos demais companheiros dentro das caatingas), cabra sanfoneiro, promotor de festa para o seu 

bando e comunidades que o acolhia, perfumado (só usava perfumes importados, como o francês Fleur 

d'Amor), gosto requintado (bebia uísque), tinha relógio inglês de ouro. 

O Cangaço se constitui como um dos grupos ou movimentos sociais brasileiros que não 

aceitaram os valores colonizadores do Brasil trazidos pelo “descobridor” e se mantiveram insurgentes: 

uma grande confraria sertaneja de resistência ao litorâneo. Não um suposto conflito entre sertanejo e 

coronéis. Conspiração sertaneja contra o litoral – divórcio litoral/sertão. Como os levantes populares 

quilombos, canudos, indígenas.Nesse sentido, pode ser considerada a mais perfeita encarnação do 

mito primordial brasileiro 101 : “sem lei, nem rei e ser feliz” 102 . Liberdade selvagem se expressa no 

cangaço. Não almejavam tomar o poder, mas viver à sua maneira e torna-se um épico popular 

brasileiro. Embora não haja consenso sobre este ponto de vista que, aqui, apresentamos, "as opiniões 

sobre o Cangaço se configuram com a solidez de uma certeza: o mito apresenta para aqueles que dele 

comungam uma sensaça ̃o de veracidade ta ̃o palpa ́vel quanto qualquer elemento presente na vivência 

dia ́ria de um indivíduo. (Carneiro, 2010, p. 30). 

E torna-se um herói e/ou bandido das terras áridas e ensolaradas do Brasil. Um herói popular 

produzido pela caatinga (pelo sertão e seu imaginário), como os que profetizam a vinda das chuvas ou 

rezam para os animais serem curados: um seimdeus capaz de grandes prodígios para o bem e para o 

mal. "Lampeão, que exprime o cangaço, é um heroe popular do Nordeste. Não creio que o povo o ame 

só porque elle é máo e bravo. O povo não ama atôa." (345) ( Brag, apud, Élise, 2006, p. 345). 

Contava com a ajuda do sobrenatural mas, confiava na sua visão e ação estratégicas em harmonia 

com a caatinga, servindo-se da lei e de suas brechas para ter vida longa.103 

O braço armado do Estado ceifou a vida do bando104. Expostas em cidades e lugares estratégicos, 

as cabeças de Lampião, sua Maria Bonita e alguns dos seus bandos, foram sinais do Estado 

demonstrar sua força diante da população que, passou a ser oficialmente um dos vilões mais temidos 
																																																																																																																																																																													
polícia. O texto abaixo foi literalmente extraído de um quadro penduado na parede de um lar caatingueiro. 
  “Minha pedra christalina, que no mar fostes achada, entre o Cálice Bento e a Hóstia Consagrada. Treme a terra, mas não treme nosso 
senhor Jesus Christo no alta assim tremem os corações dos meus inimigos quando olharem para mim eu te benzo em cruz i não tu a mim entre o sol a 
lua i as estrelas e as três pessoas distintas da Santíssima Trindade meu Deus na Travessia avistei meus inimigos meu Deus o que fasso com elles i com o 
manto da Virgem sou cuberto e com o sangue de meu Senhor Jesus Christo sou valido tem vontade de atirar porem não atira si mi atirar água pelo cano 
da espingarda correrar se estiver vontade de mi fura a faca da mão cahira se me amarrar os nós se dizatarão e si mi trancar as portas si abrirão 
Offiricimento : salvo fui salvo sou e salvo serei com a Chave do sacrario Eu me fecho. 
1 P. ...: 3 Ave Maria i 3 Gloria a... i offereci a 5 Chagas de Nosso Senhor Jesus Chisto.” 
101Teoria defendida por Frederico Pernambucano de Mello em suas obras, entrevistas e escritos sobre o Cangaço. 
102Em Salvador, no Palácio Sé, museu sobre a história da igreja no Brasil, encontramos, sob forma de legenda de uma fotografia, o que justifica este mito: 
“A língua deste gentio toda pela costa é, uma, carece de três letras – scilicet, não se acha nela F, nem L, nem R, cousa digna de espanto, porque assim 
não tem Fé, nem Lei, nem Rei; e desta maneira vviem sem justiça e desordnadamente” - Considerações de Pero Magalhães Gandavo, trecho de Tratado 
da Terra do Brasil, 1576, Edições do Senado Federal – Vol.100, 2008. 
103O cangaço se alimentou da autonomia geográfica existente entre os estados e suas fronteiras. Por isso, a geografia do cangaço é sempre dinâmica: 
costura a fronteira. Praticando o crime em um estado, corria-se para o outro e ficava-se livre de punições oficiais por estar em outro território jurídico. 
104A chacina se deu na grota do Angico: o local onde foram mortos Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros em 28 de julho de 1983 - fato que 
inicia a ruína do Cangaço. Fica a aproximadamente oitocentos metros do Rio São Francisco, já no estado de Sergipe - sobre esse rio, discorrer-se-á mais à 
frente. 
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da história do Brasil. “Mas, o corpo fragmentado de Lampião é apenas uma dos signos de sua 

erraticidade: é evidentemente como personagem mítica que ele continua a assombrar o sertão, sua 

cultura e seus habitantes” (Élise, 2006, p. 384). 

O interesse por essa temática do Cangaço e de Lampião tem aumentado, tendo em vista a 

revisão da história oficial por acadêmicos, cientistas, pensadores e pensadoras e, sobretudo, por 

pessoas anônimas interessadas nesse tema que povoa o imaginário dos que habitam a caatinga e tem 

interesse por temas que tratam sobre as origens das identidades culturais brasileiras 105 . Muitos 

aspectos despertam interesse de investigação: aqui, optamos em, brevemente refletir sobre o caráter 

imagético que a estética do cangaço construiu e instituiu como um dos elementos marcantes no 

imaginário da caatinga mesmo após a morte de Lampião e de seu bando. 

Os cangaceiros, por serem nômades, usavam uma indumentária como condição prática de 

conduzir os recursos materiais necessários para o dia a dia sobre seus corpos. Cada peça tinha uma 

funcionalidade - desde forrar o chão para dormir e se encobrir até bolsas de portar documentos e 

armamentos. O corpo era o suporte para o necessário a ser usado no cotidiano, de forma que todo 

artefato era feito sob medida para quem o fosse usar e não o atrapalhasse na diária mobilidade de 

percorrer a vegetação. Por isso, "um elemento so ́ era incorporado pelos cangaceiros se apresentasse 

uma utilidade para com as necessidades deles nas caatingas" (Carneiro, 2020, p. 76). Isso porque, 

como já dito antes, a singularidade (físico-geográfica) catingueira é desconhecida e, por vezes, 

subestimadas por quem se arvora a adentrar: nisso, os cangaceiros e cangaceiras eram mestres, 

porque conheciam muito bem a linguagem da caatinga: aquela em que a natureza se faz mais forte e 

sutil e mantém-se silenciosa, porém viva e, se for necessário, estará sempre a postos a se defender 

com as suas próprias armas: fauna, flora, relevo, clima e, sobretudo, os seus habitantes.  E, para 

conhecer bem é preciso andar à pé. Andar por ela é como costurar num tecido grosso, onde a agulha 

pode sumir e/ou se perder. 

Lampião costurava a caatinga como costurava as indumentárias suas e dos seu bando. Segundo 

Mello (2015) era habilidoso com as agulhas; aquelas que seus pés tomavam forma para, com chinelo 

feito sob medida cuja sola era contrária à forma normal106, adentrar e sair dos inextricáveis labirintos 

																																																								
105Como exemplos, citamos o canal de vídeos da internet "O Cangaço na LIteratura", produzido independentemente e que tem seguidores que colaboram 
com informações e de outras formas. Os episódios são feitos de forma amadora e trazem uma riqueza de detalhes, com entrevistas e visita a locais por 
onde passaram Lampião e seu bando. 
(https://www.youtube.com/channel/UCCW4a4XvhekadUvjGbgYYbw). As produções científicas nacionais são abundantes, sendo, talvez, sendo Lampião, o 
segundo personagem mais biografado das Américas, perdendo para Che Guevara, líder revolucionário latinoamericano. Já em âmbito internacional, 
destacamos duas: A francesa Élise Grunspan-Jasmin que chegou ao Brasil no início da década de 1990, passando, depois de ouvir relatos sobre o 
Cangaceiro Maior, a desenvolver a investigação da qual resultou o"Lampião, seigneur du sertão: vers 1897-1938"; o britânico historiador Eric Hobsbawm 
sintetizou suas teorias sobre o banditismo social em sua obra "Bandidos", cuja figura usada para ilustrar foi a trajetória de Lampião (Pericás, 2015). 
 
106Suas sandálias feitas, artesanalmente e sob encomenda, eram de couro, porém, tinham solados com uma anatomia diferente, de forma que, quando 
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que formam o bioma e às das máquinas de costura, que os coiteiros107 levavam para que ele pudesse, 

depois de ter feito os desenhos em papel de embrulho, cesir as roupas, alforjes, cartucheiras, cinturões 

do vestuário sui generis dos cangaceiros e cangaceiras. Apresenta-se como uma figura paradoxal, a 

qual é, ao mesmo tempo um chefe frio e calculista do cangaço e estilista, alfaiate e costureiro. Trata a 

truculência e a beleza como duas faces de uma mesma moeda. Um heraclitiano pela tensão contínua 

dos opostos e/ou nietzschiano por trazer à tona as faces do apolíneo e dionisíaco necessárias à 

afirmação da vida. Portanto, um provedor de uma estética primordial e essencialmente brasileira 

nascida sobre o lócus também, essencialmente brasileiro, que é a caatinga. 

As indumentárias, elaboradas e aperfeiçoadas ao longo dos anos, funcionavam como aparato de 

identificação do Cangaço. Concediam a identificação hierárquica e eram sinônimos de vaidade, orgulho 

e proteção. Proteção das intempéries próprias da caatinga como daquelas advindas do sobrenatural: 

funcionavam como uma espécie de égide mística. A blindagem mística a qual se refere Mello (2015) 

oferecia ao corpo e ao espírito a possibilidade de transitar pelos respectivos universos, tendo a 

funcionalidade dos apetrechos corpóreos (calças, alforges, etc.) e a ação dos símbolos, ricamente 

trabalhados (cruz de malta, oito contínuo, flor de lis, estrela revisitada de Salomão). Os segundos, 

funcionavam como uma espécie de espelho, onde todo mal desejado pelo inimigo - ainda que de longe 

- ricocheteavam nos signos incrustados e voltava para quem o fez. Tudo isso era produzido sob medida 

para o agraciado, de forma que, pelos objetos e roupas encontrados, nenhuma peça ou desenho se 

repetiu. Estética que contradiz com as análises feitas por estrangeiros que passaram pela caatinga e 

relataram aspectos que ajudaram a construir o imaginário de representação dos habitantes. Venâncio 

Filho (2018), destaca uma dessas análise feitas pelos cronistas naturalistas Spix e Martius: 

 

o homem traja apenas umas calc ̧as de algoda ̃o branco, curtas e abertas nos joelhos, e, por cima, uma 

camisa do mesmo tecido ou de chita estampada de flores em cores diversas. Mulheres e crianc ̧as sa ̃o 

privadas do privile ́gio de chinelos. O sertanejo e ́ criatura da natureza, sem instruc ̧a ̃o, sem exige ̂ncias, de 

costumes simples e rudes. Envergonhado de si pro ́prio e de todos que o cercam, faltam-lhe o sentimento 

da delicadeza moral, o que ja ́ se demonstra pela neglige ̂ncia no modo de vestir; pore ́m e ́ bem 

intencionado, prestativo, nada egoi ́sta e de ge ̂nio paci ́fico (Spix; Martius, apud Venâncio Filho, 2018, p. 

70). 

 

																																																																																																																																																																													
pisava, a impressão que se tinha era que estava andando no sentido contrário, assim, conseguia despistar os investigadores que acompanhavam os 
grupos de inimigos - quer sejam policiais ou pessoas influentes na região. 
107Coiteiros eram os provedores dos cangaceiros: geralmente homens que acobertavam-nos, davam apoio logístico de pouso, comida, etc.,  e guardavam 
sigilo de suas passagem, sobretudo dos policiais chamados de volantes. 



Capítulo 3. A caatinga por seus personagens: conhecendo caminhantes	

 75 

Segundo Mello (2015), não há outro grupo social no Brasil que tenha uma exuberante, funcional 

e genuinamente estética vestimenta como os cangaceiros do período de Lampião. No âmbito universal, 

o pesquisador afirma que, em quesito de imponência estética, apenas os samurais japoneses e os 

cavaleiros medievais são parâmetro de comparação a esse grupo da caatinga. 

Assim, num contexto de busca de identidade nacional, onde a ideia de Nordeste/sertão é criada, 

a imagem do Lampião belo e malvado, rústico e sofisticado, anjo e demônio, devoto e herege se 

construiu, também, a partir da sua forma de se apresentar vestido e investido de simbologia. Ao usar 

seus trajes e chapéus, empunhar suas armas e tocar sua sanfona, o Rei do Sertão se "desliga da 

morte": transcende à realidade cotidiana e, ao mesmo tempo, nela aí está. Lampião, como chefe, 

assume simbolicamente  "não somente o emblema da luta contra a injustiça e as desigualdades 

sociais mas, também, a personificação do próprio Nordeste. Nessa vontade de recuperação política e 

cultura, a ambivalência da personagem [heroi ou bandido] deixa de ser percebida”( Élise, 2006, p. 

352). 

Vive a condição de um partícipe do universo onírico (Carneiro, 2010), onde o sensorial e 

palpável convive com o sobrenatural e metafísico. O brilho das jóias e as cores dos seus uniformes 

resplandeciam, visivelmente, no prateado da caatinga e, mesmo com a sua morte cruel e vingativa, 

esse mesmo brilho ainda permanece no imaginário dos catingueiros e catingueiras. E, foi ao narrar a 

sua execução, enquanto percorremos a trilha que levava ao local da chacina108, no último dia do ano, 

que o jovem Lunga109 fez renascer o brilho do rei do cangaço. 

Com praticamente a mesma idade em que Lampião entrou para o cangaço, esse jovem 

alagoano divide seu tempo em trabalhar como garçom e guia específico da trilha da morte do maior 

cangaceiro. Como cangaceiro, o jovem também produzia elementos estéticos: neto e Filho de 

bordadeiras e rendeiras, ele, além de desenhar, também executava a arte de trabalhar com as 

agulhas, dando aos brancos e lisos tecidos, texturas singulares e singelas. Além de criar e/ou 

aperfeiçoar os modelos já existentes, cuidava da parte logística de comercialização. Antenado com os 

aparatos tecnológicos, administra uma página na internet que funciona como vitrine dos produtos da 

sua genitora, fazendo com que as peças alcancem longas distâncias dentro e fora do estado alagoano. 

Lunga costurava, como o rei do cangaço, à sua maneira, a caatinga e os tecidos produzindo uma 

estética inspirada no espírito criativo e singular; burla, como Lampião, diretrizes e preceitos 

																																																								
108Grota do Angico: o local onde foram mortos Lampião, Maria Bonita e outros nove cangaceiros em 28 de julho de 1983 - fato que inicia a ruína do 
Cangaço. Fica a aproximadamente oitocentos metros do Rio São Francisco, já no estado de Sergipe - sobre esse rio, discorrer-se-á mais à frente. 
109Lunga é o personagem andrógeno que comenda a organização e vitória dos habitantes de Bacurau contra os desconhecidos inimigos. De aparência frágil 
e franzina, ele se torna um guerreiro e estrategista, assemelhando-se a Lampião enquanto chefe do cangaço; embora que, em Bacurau, os heróis são a 
própria comunidade. 
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estabelecidos por quesitos de gênero - trabalho masculino e trabalho feminino, ocupando os lugares 

que lhes for oportuno. Sendo um rapazola, segundo sua mãe, possui habilidade com as finas agulhas 

que, em épocas anteriores, era um lugar de atuação feminina. 

Às margens do mesmo Opará, Lunga e Lampião beberam das mesmas águas. Águas que estão 

nutrem a endêmica flora caatingueira que retribui com frutos preciosos. 

"Árvore que dá de beber"110: era assim que os povos originários da caatinga - os indígenas - 

denominavam àquela em que Cunha (1998) definiu como "árvore sagrada do sertão": o umbuzeiro. De 

pequeno/médio porte, com raízes longas e abundantes dispostas na superfície do solo, esta frutífera 

chega a armazenar cerca de dois mil litros de água. Produz fruto de alto valor nutricional, o umbu. 

Cilíndrico, adocicado, cítrico e robusto, de cor esverdeada - quando está "inchado" e pronto para o 

consumo, fica amarelado quando a maturação completa seu ciclo. 

O umbu mede aproximadamente dois centímetros e meio e que aparece em pleno verão para 

trazer água represada nas polpas para animais e humanos que se dirigem aos seus quase seculares111 

"pés de umbus". Não se sabe ao certo sobre sua longevidade, porque "O umbuzeiro, porém, não tem 

idade. Sua idade é a idade do sertão112. Seu tempo é o tempo do sertão. Ele dura enquanto dura o 

sertão. E terá sempre nome, e história e raiz. Como os homens e as mulheres do sertão” (Nascimento 

2018, p. 23). Por suas "copas amplas e uniformes com emaranhados de ramos tortuosos e 

recurvados" (Kill et al 2016) oferece sombra aos animais, às pessoas e à fauna (como as abelhas, por 

exemplo). Por ser da família das xerófilas, ela participa do processo de mutação e adaptação ao meio 

em que nasceu e lá continua de pé, desfazendo-se das suas folhas no período de estiagem e 

recuperando-as, bem como originando flores, com os primeiros sinais de chuva. Caso não haja chuva, 

é capaz de florescer: basta algum fator periférico, como o clima, por exemplo, proporcionar e, 

oferecem, por suas raízes, água para consumo e matéria prima para a culinária.( Drumond et al 2016). 

O umbuzeiro é uma árvore endêmica da caatinga. Uma árvore genuinamente brasileira. Por se 

encontrar em áreas de altas temperaturas, suporta longos períodos secos, porém, aprendeu com a 

idiossincrasia do bioma e desenvolveu extrema capacidade de contornar a deficiência hídrica: ela 

própria "Capta sua própria água e preserva-a para suprir suas necessidades hídricas durante as longas 

travessias estivais" (Ribeiro, 2007, p. 110), sendo, segundo o mesmo autor, a árvore que mais se 

preparou para preparar as singularidades da caatinga, num processo de adaptação natural. Além 

dessa façanha, quando se está no período da seca, "as folhas do umbuzeiro entram em processo de 

																																																								
110Kill et al. 2016, p. 55. 
111Segundo Aidar &Lima Filho (2016), essas árvores podem viver até mais de cem anos. 
112 Reiteramos a recorrente utilização do termo "sertão" de forma genérica e abrangente para falar da caatinga. Partindo dessa observação pode-se 
considerar "caatinga"onde lê-se sertão. 
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senescência e, após sua queda, a planta permanece em estado de dormência vegetativa até a 

ocorrência das primeiras chuvas" ( Aidar e Lima Filho, 2016, p. 121). Esse estado é "tão relevante 

quanto o período das chuvas. As secas, que periodicamente se abatem no semiárido [na caatinga] de 

maneira apocalíptica, não lhes causa o menor constrangimento. O Umbuzeiro está imune e acima 

desta ocorrência mesológica. (Ribeiro, 2007, p. 110). 

O umbu é um fruto brasileiro; um fruto catingueiro. É originário deste bioma que fez brotar, 

espontaneamente, os primeiros umbuzeiros. Árvores que florescem por si, mas não exime a 

colaboração preciosa da água das chuvas; presas ao chão que exala calor - e sobre o qual os pés 

descalços, em horas da tarde, não conseguem caminhar com desempenho e do qual a fauna, quase 

que por completa, foge, buscando sombras amenas - produz e oferece generosamente suas polpado, 

deflagrando não apenas a morte da sede, mas a memória afetiva do seu tempo. Sim! Porque na 

caatinga, tem o tempo do umbu que "é uma festa; que é o tempo da trovoada; que é o tempo da 

fartura. É o tempo em que o precioso fruto bate à porta dos lares, alegrando o sertão inteiro. O umbu 

vence a rotina, move a vida, esquenta a economia. O tempo do umbu é o tempo de graça” 

(Nascimento 2018, p. 22). 

Lampião e Umbuzeiro: dois “produtos” genuinamente brasileiros enquanto resultado de fatores 

físico-geográficos (umbuzeiro é endêmico da caatinga) e sociais (Cangaço ressignificado por Lampião é 

um movimento único nas suas configurações, estética, existência e função) e, portanto, neste estágio 

em que se encontra nossa reflexão fruto da investigação, produções simbólicas, porque estão 

presentes, até hoje, no imaginário e nas representações da cultura nordestina e, talvez, não se estenda 

à brasileira. Isso porque, o primeiro – umbuzeiro – faz parte do arcabouço de representações do 

Nordeste, ainda que seja originário do único bioma genuinamente nacional, não ultrapassa as barreiras 

para as demais regiões do Brasil. Esta afirmação é feita, como uma hipótese, a partir das pesquisas 

(artigos, documentários, filmes, livros) realizadas durante todo esse processo, não encontrando, ainda 

que de forma breve, menções à árvore ou, em relação ao seu fruto, o fato de compor a lista de 

alimentos (sucos, doces, geleias) que chegam a ser exóticas na mesa do brasileiro não nordestino. 

Em relação a Lampião, segundo Mello (2019) talvez seja a representação mais marcante e 

emblemática vista nas feiras livres, espaços de artesanato ou de arte que retratem o sertão ou o 

Nordeste brasileiro, porém, retrata sempre o “cabra da peste”, “valente”, “caolho”, “destemido” 

fazendo jus à frase atribuída ao Euclides da Cunha e questionada, como já vimos, por Albuquerque 

Junior (2011):  antes de tudo, um forte.  

Ambos, produtos reais e simbólicos de um Brasil caatinga, personificam os ideias de resistência. 
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Lampião resistência nômade e Umbuzeiro resistência sedentária. O êxodo e a fixação; o movimento e a 

inércia; Parmênides e Herácilto. Da inércia do umbuzeiro, fixo ao chão, com sua imobilidade silenciosa, 

parece sumir em meio à vastidão da vegetação, sobretudo quando é tempo de estiagem. Seus galhos 

retorcidos e prateados, em estado de dormência, parecem observar quem passa à vista sem que o 

transeunte seja percebido tal como fazia Lampião e seu bando durante os vinte anos vagando. Ele, 

segundo afirmam a maioria das pesquisas, fazia-se silencioso, sem deixar vestígios, de forma que até 

os seus cachorros eram ensinados a não latir e a comida preparada em fornos subterrâneos. Ambos, 

invisíveis e de metamorfose na caatinga, estão sempre de pé – andando ou parado – promovendo a 

longevidade da resistência. Resistência contra o tempo, o sol, o Estado, as ideologias, a sociedade civil, 

a fauna, os encantados. 

Umbu, água, doce ou azedo (dificilmente, há algum com meio termo de sabor), flor, temporada 

única, árvore de estética incrível: está sempre em pé, mesmo desfolhado e aparentemente morto. 

Pode-se tirar água das suas raízes, comer as fibras. Mesmo retorcido, está sempre em pé como 

Lampião. Ele está sempre em pé, aparentemente morto. Se o “umbuzeiro é a árvore sagrada do 

Sertão”, Lampião é o humano mítico da caatinga (estética, técnica e tática de guerrilha, requinte, 

elegante, perfumado). 

Os dois filhos da caatinga: Lampião conhecia bem a caatinga; sabia sobre ela e era nela não só 

se escondia; fazia festa sagrada e profana; costurava. O umbuzeiro também  conhece a caatinga 

porque ele é a caatinga. Pelo umbuzeiro, conhece-se a caatinga; tem festa quando é seu tempo; dá 

sombra; oferece água com e sem sabor; silenciosa. Em pé, elegantes, frondosos, ácidos e doces, 

cheirosos, são cheiros da caatinga. Lampião foi morto, mas continua vivo nas narrativas da caatinga. 

Tem o seu tempo de florescer: como o umbu, independente de cair ou não, do céu, as lágrimas do 

sagrado. Porque, assim, como Lampião, o umbuzeiro "não se curva diante de tempo ruim" 

(Nascimento 2018, p. 21). 
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Tabela 5: Breve narrativa da caatinga alagoana 

Elaboração própria 
  

 

3.3. Sergipe: o peregrino que carrega o divino 

 

Sergipe é o menor estado brasileiro. Segundo o censo do IBGE de 2018, seu território é de 

21.926,908 km² tendo a proeza de ser banhado pelo atlântico e por rios. Sua pequenez territorial e 

índices de problemas sociais convivem com produções culturais como artefatos de olaria, folguedos, 

festejos juninos, produção de cajus, tradições católicas, indígenas e afrobrasileiras em seus setenta e 

cinco municípios. Destes, quarenta e dois estão totalmente ou parcialmente inseridos na caatinga, 

totalizando uma área de 10.899 km². 

Razões diferentes nos conduziram a andar por terras sergipanas. Com o olhar específico para a 

singularidade da caatinga, percebemos, em contato com pessoas de lá, que sempre havia, ao menos, 

resquícios de aspectos místicos (superstições, crenças, fé, etc. ) nas narrações ali ouvidas. E, o fato de 

estarmos neste lugar sempre em andanças/ movimento, fez com que começassemos a prestar 
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atenção sobre a relação entre os elementos místicos113 e o caminhar. Por elementos místicos, entende-

se toda e qualquer manifestação que seja de ordem interior ou exterior oriunda da relação entre a 

divindade e o humano114 , estando ou não, ligados à circunscrição doutrinária de alguma religião ou a 

preceitos de seitas. Uma forma de nominar as possíveis formas de relacionamento com o 

transcendente através de rituais, iconografia e narrativas que compõe esta dimensão humana. E, na 

perspectiva da dinâmica vital – do ir e vir – encotramos três cicerones que nos apresentaram uma 

tríade de dimensões que compõem, na caatinga, o que podemos chamar de elementos místicos em 

movimento:  a peregrinação, a romaria e a procissão. 

 

3.3.1 Peregrinação 

Teresa 115  está sempre em mobilidade. É sempre uma estrangeira em terras desconhecidas e nos 

acompanhou na primeira viagem a Sergipe. Ela busca respostas enquanto se movimenta; desprende-

se dos seus seguros habitats e parte para o novo. Está sempre no caminho, a peregrinar. Está na 

estrada. 

“No princípio, era a estrada” - assim afirma Gros (2010), citando Joseph Bédier. Tendo o céu 

como seu teto e o mundo como lar, o  estrangeiro (peregrinus) está sempre pelos campos, em 

constante movimento de andanças, paradas, reflexões, propósitos. Esta prática muito antiga, foi 

cooptada pelo cristianismo, sobretudo, e ganhou formatos que se encaixaram às estruturas de 

costumes de homens e mulheres religiosos. Tais formatos se baseiam em cumprir percursos (médios 

e longos em sua maioria) por terrenos distintos, fundamentados em moções que visam afervorar a 

devoção, redimir pecados e/ou faltas, pedir e agradecer graças. Seu término se dá quando se chega 

ao local final, geralmente caracterizado por ser um santuário, lugar de culto ou devoção ou algum 

espaço que represente o término do propósito estabelecido. O pêndulo parece oscilar entre a fé/crença 

e o pecado, o divino e o humano, a vida e a condenação, de forma que a condição do peregrino parece 

ser sempre aquele que busca estar, espacialmente, onde o transcendente está ou se revelou um dia. É 

preciso caminhar, andar, vencer as dificuldades da estrada, as condições do tempo e estar a sós 

consigo para um período de reflexão que, para muitos,  só o caminhar pode trazer. 

Há três peregrinações que são prescritas aos cristãos desde a Idade Média. Além das 

fundamentações apresentadas acima para o caminhar, a expiação de graves pecados, a penitência, o 

																																																								
113Optamos em “elementos místicos” em detrimento de “religiosidade” para evitar querelas conceituais por conta da complexidade que traz esse último, 
sobretudo no Brasil. Também por tentativa de alargar esse conjunto de elementos para além de qualquer religião ou prática religiosa. 
114Esta definição está em consonância com aquela sobre “religiosidade” citada por Martins (1997), atribuída aos autores Augusto da Silva e Vaz Pato  no 
texto O catolicismo e a construção da identidade nacional de 1997. 
115As personagens Teresa, Iza e Erivaldo são nossos condutores: em Bacurau são, respectivamente, a médica que retorna à comunidade, a guia do museu 
da cidade e o caminhoneiro andarilho que abastece a cidade com água. Eles nos levarão a percorrer a peregrinação, a romaria e a procissão em Sergipe. 
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sacrifício diante das intempéries do trajeto, propõem-se serem meios para se aproximar da divindade. 

Assim, pisar onde os divinos pisaram, nasceram, cresceram, fizeram seus atos de grandeza cristã ou 

onde estão enterrados pode representar a quem peregrina uma forma de se divinizar, também. E, 

nestes caso, ir a Jerusalém, à Roma ou a Santiago de Compostela é aderir à fé cristã e a certos 

dogmas do cristianismo (sobretudo da Igreja Católica), exercer a função de temente e se aproximar da 

salvação. Em o Cavaleiro da Dinamarca, Sophya de Mello Brehyner, narra a trajetória de um peregrino 

que sai de seu continete para a terra santa: “Vou em peregrinação à Terra Santa e quero passar o 

próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu e onde rezaram os pastores, os Reis Magos e os Anjos. 

Também eu quero rezar ali”. (Andresen, 1997, p. 7). E lá o fez: 

 

Visitou um por um os lugares santos. Rezou no Monte do Calvário e no Jardim das Oliveiras, lavou a sua 

cara nas águas do Jordão e viu, no luminoso Inverno da Galileia, as águas azuis do lago de Tiberíade. 

Procurou nas ruas de Jerusalém, no testemunho mudo das pedras, o rastro de sangue e sofrimento que 

ali deixou o Filho do Homem perseguido, humilhado e condenado. E caminhou nos montes da Judeia, 

que um dia ouviram anunciar o mandamento novo do amor (idem). 

 

Um conto que exprime o sentido de um peregrinar em busca de um sentido para a vida que se 

consolida quando se cumpre o trajeto traçado e as visitas feitas. É importante notar os processos de 

comunicação que a peregrinação estabelece. Desde o recorrer às localizações geográficas, busca de 

informações sobre o caminho e os meios para se fazer bem o percurso até como fazer para se guiar 

durante o período de caminhada. Considerando o fato, como o cavaleiro dinamarquês, que muitos são 

peregrinos solitários e solitárias, há que se estar atento ao que servirá de sinais para que se consiga 

cumprir a meta. 

A companhia desta jovem nos fez pensa nas nuances desta prática milenar que se adequou ao 

universo caatingueiro. Peregrinamos juntos durante três dias, embora sob veículo automotivo, por 

sendas físicas e transcendentes, visitando os lugares novos e revistando aqueles que são nossos. 

Chegamos a histórica cidade de São Cristóvão. 

 

3.3.2 Procissão 

 

A cidade foi a primeira capital do estado de Sergipe e a quarta cidade mais antiga do Brasil, nascida da 

colonização portuguesa, porém com forte influências holandesa e espanhola, é patrimônio da 
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humanidade tombado pela Unesco em 2010116. Com uma população de 78.864117 habitantes tem o 

terceiro maior acervo de arte sacra do país abrigado no museu onde Iza é guia e monitora. 

Iza conhece os ritos das procissões. Apresenta suas fundamentações de forma precisa – com 

datas, referências temporais, etc., - e faz da visita guiada uma verdadeira procissão. Sentar, olhar sob 

determinado ângulo, verificar detalhes estando com alguma postura corporal específica, estar em 

silêncio, etc., eram alguns constitutivos desta andante e pedagógica ação. Sim, porque a procissão 

também é um ato pedagógico: aprende-se com a ritualização da manifestação pública da fé. Aprende-

se sobre vida dos santos, suas virtudes, a escatologia das almas que estão nos purgatórios com as 

autoflagelações como forma penitente de se reconciliar com o divino. 

Carregando a imagem de santo, relíquia ou alguma alfaia em um andor ou em alta noite com 

tochas de fogo e chicotes para a penitência ou para pedir chuva, a procissão é um culto de veneração 

( prestar culto de respeito) porque são modelos de perfeição a quem se devem imitar sua virtudes – 

viveram sob o modelo de Deus; intercede pelo humano junto ao divino; e é santo, porque Deus o quis 

que seja. É um “desfile de fé” (Cascudo, 1972, p. 737). É, também, um evento: 

 

Olha, lá vai passando a procissão 

Se arrastando que nem cobra pelo chão 

As pessoas que nela vão passando 

Acreditam nas coisas lá do céu 

(Gil, 1998) 

 

No Brasil, a primeira procissão aconteceu em Salvador, quando na sua fundação: era a festa do 

Corpo de Deus em 1549, e, a partir daí, “a Bahia foi por século, a terra das procissões” (ibidem, 737). 

As procissões passaram a ser uma estratégia teatral de evangelização para os indígenas e espetáculo 

religioso, tendo ruas enfeitadas, andores ornados, cânticos, aglutinação de pessoas que se dirigiam, 

especificamente, para o ato. Aquelas de cunhos sincréticos, outras realizadas nos mares e rios e, 

ainda, as que prescindem de fieis 118 

Contudo, a procissão se faz a partir de convenções, de normas, de orientações que dependem 

da instituição. Promover procissão só é possível com a autorização institucional, ainda que, por 

iniciativas particulares, aconteçam e podem não ter o caráter indulgente daquelas oficialmente 

																																																								
116http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1461/ 
117Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, censo de 2010. 
118Como aconteceu nas ruas de Salvador, em abril de 2020, um andor móvel (carro) portando a imagem de Senhor do Bonfim para abençoar a cidade 
contra o coronavírus e sua doença (covid-19) por conta da pandemia que assola o mundo quando estamos escrevendo esta tese. 
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instituídas por um calendário contido no cânone religioso. 

 

E Jesus prometeu vida melhor 

Pra quem vive nesse mundo sem amor 

Só depois de entregar o corpo ao chão 

Só depois de morrer neste sertão 

Eu também tô do lado de Jesus 

Só que acho que ele se esqueceu 

De dizer que na terra a gente tem 

De arranjar um jeitinho pra viver 

(Gil, 1998). 

 

3.3.3 Romaria 

 

Erivaldo é artista que se dedica mais especificamente à arte da xilogravura. Muito comum por 

estampar as caatingas e Nordeste, pela xilogragura – uso da madeira como matriz de reprodução de 

imagens. Além de xilógrafo, ele também é um fiel. Um temente que, durante o maior evento da cidade 

– e do estado, comporta-se como  fiel e trabalhador, como místico e artista, como orante e festeiro. É a 

Romaria dos Passos. 

Romaria vem dos termos romerus, romerius, romarius, designaço ̃es dadas aos peregrinos que 

iam a Roma. É 

 

um caminhar, muitas vezes penoso, doloroso ate ́, em condic ̧o ̃es voluntariamente preca ́rias,  

por isso demorado, mas cheio de encantos – imersa ̃o numa natureza selvagem e encontros lu ́dicos no 

caminho – ate ́ a concretizac ̧a ̃o da apresentac ̧a ̃o e presenc ̧a do peregrino a um “Santo”: santua ́rio 

pro ́ximo ou longi ́nquo, Sagrado feito gente, com quem se conversa, se troca bens, energia  

e sau ́de (promessas), perto de quem se vive uma pequena por- c ̧a ̃o de tempo, o tempo feito Festa: 

comida, bebida, encontros, danc ̧a; ate ́ a volta para um quotidiano transfigurado, ja ́ na espera de outra 

romaria (Sanches, 2006, p. 86). 

 

Tradição inserida pelos colonizadores portugueses foi uma importante ferramenta de 

evangelização utilizada pela Igreja Católica para sua expansão no interior das terras brasileiras, sendo 

uma das estratégias das ordens religiosas que substituíram àquelas que, com a reforma pombalina, 
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tiveram que sair do país. 119  Na região Nordeste do Brasil, cujo contexto histórico e geográfico é 

caracterizado pela seca, pela vida “rude pecaminosa” pelos habitantes estarem isolados de assistência 

religiosa (sacramentos, rituais oficiais, orações, etc.), a estratégia para catequizar, civilizar e evangelizar 

exigiu o redimensionamento das narrativas, onde a devoção popular, com suas práticas e 

singularidades foram valorizadas pelos religiosos como forma de arrebanhar as ovelhas perdidas. E, 

além das missões populares, as romarias se configuraram como tal ferramenta, fazendo com que 

aqueles que estavam abandonados pelo Estado, pela Igreja e pela Sociedade, tornassem-se peregrinos 

que rumavam a lugares-templos ou lugares santos em busca de conforto para o corpo e para a alma: 

se não podem ir à Roma ou ao Vaticano, dirigem-se aos lugares santos e ali, por alguns dias, vivenciam 

a experiência de fé e crença no transcendente, agradecendo o recebido ou pedindo graças para si e os 

seus. 

A romaria é onde a “fé faz no espaço o que a mística faz no tempo”. (Venâncio Filho, 2016). 

Pessoas e/ou grupos se dirigem aos espaços “santos”: são cidades, vilas, povoados, que, em períodos 

específicos, transmutam-se em centros de acolhimento dos que ali se dirigem em busca de 

proximidade com o transcendente. A delimitação política e geográfica é quase ignorada pela 

delimitação da fé. Fiéis percorrem distância e perfazem caminhos concretos e reais pra realizar, na 

maioria dos caos uma viagem mística em direção ao seu interior pessoal. São os lugares onde  essa 

viagem objetiva tem o seu desfecho e a viagem subjetiva tem o seu ápice. Neles, espacializa-se uma 

“aventura cujo fim, no entanto, é predefinido, fechado ao viajante o fascíno da estrada e impondo-lhe o 

reconhecimento de um destino que tem para ele uma significação interior” (Fernandes, apud, Venâncio 

Filho, 2016, p. 111). 

O caráter híbrido das romarias (doutrina católica oficial e religiosidade popular) e a assimilação 

das práticas e prédicas religiosas pelos fiéis, contribuíram para o sucesso enquanto estratégia católica. 

Sobretudo no interior do Nordeste brasileiro, muitos dogmas e práticas cristãs foram assimiladas pelos 

romeiros sem muitas discussões. (Venâncio Filho, 2016, p. 116). Constituiu-se um catolicismo 

popular , alimentado pela oralidade e por uma “catequese sensorial”, onde as orientações doutrinárias 

eram disseminadas pelas narrativas orais, e sobretudo, visuais, tendo a imagem como um suporte de 

comunicação diferenciado: as cores, as alfaias, os objetos e, especialmente, as imagens dos santos 

exercem sua função pedagógica (promovida pela Igreja), mítica (trazem os santos à terra) e salvífica 

(interiorizadas e proferidas pelos fiéis que as replicam em seus cotidianos – nas casas, nos carros, nas 

roupas, etc.).  Se o Concílio de Trento retirou muitas imagens dos santos, também inseriu outras que 

																																																								
119Os capuchinhos ou agostinianos vieram ocupar o lugar dos jesuítas, carmelitas e franciscanos expulsos por Pombal em 1759. 
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mais auxiliasse no projeto de expansão, dando preferência, neste aspecto da narrativa imagética, à 

paixão do Senhor e as dores da Virgem Maria, incrementando a teatralidade das imagens sacras120, 

como multiplicadoras da fé. Por isso, a catequese do sensível: não se tem os retábulos fenomenais das 

catedrais europeias, mas uma história contada no meio do povo que anda e faz da romaria, nas ruas e 

cidades, a fé andante. 

Assim, nas regiões que a literatura denomina como sertão – e que aqui retificamos como 

caatinga (devido à sua localização geográfica) –  a estrutura de fé da religião que se consolida como 

oficial é baseada no culto às passagens do sacrifício do Filho de Deus  e nas Dores da Virgem Maria: 

ambos em número de sete 121 . Bases estruturais que ganham força principalmente nas Romarias, 

quando a presença em massa dos fiéis em meio aos cânticos, gestos, imagens e palavras entregam-se 

ao seus desejos de alcançar graças ou de agradecer o que conseguiram, num ir e vir espaço-temporal 

que, no mínimo, transforma o cotidiano dos lugares e a rotina dos romeiros. Contudo, sobre esta 

estrutura, destacamos três aspectos. 

O primeiro destaque centra-se nas considerações de Albuquerque Junior (2014) acerca da 

criação dos estereótipos do sertão, e portanto, da caatinga (já apresentados anteriormente). Para ele, 

os eventos bíblicos do êxodo e da via crucis serviram de substrato para a criação do imaginário desta 

região. Porém, no sentido mais estrito da religião, as romarias de maior fluxo de fé no Nordeste estão 

nesta ordem: é preciso atravessar o deserto (a caatinga, o sertão), imitando e seguindo os passos da 

paixão (via crucis), realizando a passagem (êxodo) para a Terra Prometida. A caatinga é, no entanto, o 

deserto, onde o sofrimento, a seca, a morte, o pecado, a culpa e a desolação persistem; a via crucis é 

o método (caminho) apropriado para atravessá-lo, praticando jejum, penitência, conversão e sacrifícios 

para que se conclua o êxodo como romeiros-peregrinos-retirantes, que é a salvação do inferno. 

O segundo ponto é que há maior importância às dores e ao sacrifício que à própria saúde e 

misericórdia como está escrito no bíblico evangelho de Mateus (9, 13): “Jesus, diante da moral 

vigente, contraria toda a lógica e prega o seu contrário, tirando o foco do sofrimento para a libertação”. 

E, finalmente, o terceiro, é que, mesmo com toda a construção religiosa assim embasada, o aspecto 

celebrativo presente nas romarias o qual alimenta a religiosidade popular avessa às disciplinas 

ritualísticas oficiais faz com que, mesmo tendo dor/sacrifício, os laços de solidariedade, partilha, 

alegria, fé, esperança, resignação, resiliência, gratidão,dentre outras, prevalecem. 

																																																								
120Optando por imagens de “roca” que, alem de tamanhos naturais, possuíam cabelos humanos, olhos de vidro, roupas confeccionadas especialmente a 
cada ano, articulações nos membros, eram mais fáceis de serem levadas em procissões estando mais perto dos fiéis que tem a necessidade de tocá-las, 
senti-las, beijá-las. 
121Passos da Paixão: Jesus entra em agonia e sangue, recebe o beijo de Judas, é flagelado, é coroado de espinhos, é condenado à morte, recebe e carrega 
a cruz e morre na cruz. As dores da Virgem Maria: apresentação de Jesus no templo, fuga para o Egito, perda do Menino Jesus, encontro com Jesus no 
calvário, aos pés da Cruz, uma lança atravessa o coração de Jesus, sepultamento de Jesus. 
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Erivaldo nos apresentou a romaria de Nosso Senhor dos Passos. Ela acontece desde os anos 

oitenta do século XIX no segundo final de semana da quaresma.  Nela, romeiras e romeiros, em sua 

maioria catingueiros, de Sergipe e do Brasil, fizeram, em 2020(de 06 a 08 de março), segundo 

informações da paróquia, o número de pessoas aumentar para, aproximadamente, cento e cinquenta 

mil fiéis em São Cristóvão. As ruas da cidadela se transformam numa espécie de oásis para os que a 

visitam no período romeiro: a intenção de saciar a sede do corpo e do espírito coaduna-se em meio a 

ritos, imagens e narrativas que a transformam em um lugar santo nestes dias.”Ela só muda de fato / 

uma vez o ano inteiro: / na sua Festa de Passos / quando celebra primeiro / o sofrimento e Paixão / 

do Salvador verdadeiro”. (Melo, 2017, p. 2).  É nela, que nesses dias se torna a Terra Prometida, que 

reside Nivaldo. 

Conta a tradição que numa caixa com gravação endereçada a Sergipe e que flutuava nas águas 

fluviais guardava, intacta, a imagem do Senhor dos Passos. Encontrada por um pescador é levada para 

o templo onde se iniciou a maior manifestação religiosa do estado: é o sagrado que vem ao encontro 

do humano.  O movimento da relação na romaria é o contrário, porque é o humano que vai ao divino. 

Durante três dias, centenas de pessoas participam dos atos  da Romaria, cujo fundamento está 

nos sete passos do caminho ao calvário do Cristo e nas sete dores da sua mãe, a Virgem Maria, e nas 

categorias êxodo e deserto. São devotos, turistas, romeiros, moradores, parentes de quem faz algum 

tipo de atividades específicas da romaria, religiosos e religiosas, pessoas que vem vender artefatos de 

ordem inusitadas: de utensílios de cozinha, alfaias, a remédios indígenas; e, também, Erivaldo. 

Sair de casa – à pé, cavalo, carro, bicicleta – percorrendo um caminho real rumo à acrópole 

caatingueira, é atualizar a ideia de êxodo. Deixar a casa para vivenciar um período metacotidiano que 

foge à rotina, à normalidade e exige mobilidade ao desinstalar-se deste contexto habitual e se lançar 

aos desafios do deserto – a própria estrada. As intempéries são transformadas em motivo para 

caminhar e as dificuldades são acontecimentos incondicionais da caminhada, dizem alguns romeiros. 

A dor e o sofrimento fazem parte deste acontecimento híbrido, complexo e com potencialização 

de determinadas dimensões do indivíduo ( místico, físico, social, cultural, ontológico, etc.)o qual busca, 

nestes dias especialmente, sentido para si e para sua existência ao vivenciar facetas  “romarísticas”: o 

comércio, as narrativas, a estética, os rituais, e a festa. Estas facetas evidenciam o caráter sensível da 

Romaria dos Passos, onde os sentidos são portais de experiências e que aguçam o despertar do 

universo dos elementos místicos propícios para “buscar conhecer os sabores, olhares, falas, toques e 

rui ́dos das celebraço ̃es religiosas” (Santos, 2015, p. 148). 

 Comprar e vender mercadorias para o corpo e para a alma num ambiente de fricção das 
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pessoas que se espremem nas ruas transformadas em um shopping a céu aberto. De terços a material 

de construção, a variedade oferecida surpreende quem se permite perambular de barraca em barraca. 

Uma desordem curiosamente ordenada; um caos necessário para o cosmos desta faceta da romaria 

que garante com que as outras existam e sobrevivam. O comércio da romaria é responsável, também, 

pelo fortalecimento da memória dos participantes: ele oferece signos (livretos, camisetas, imagens 

sacras de santos e orixás, brinquedos, material de construção de imóveis, etc.) que, comprados 

naquele dia e local, farão parte, provavelmente, do acervo pessoal de símbolos. É, também, quem 

garante a sobrevivência, pois vendedores de insumos alimentares são os mais visitados. Diversificado, 

com preço acessível e fartura, as ementas trazem comidas do cotidiano que aguçam o olfato, e que 

seduzem o paladar. Comer (tanto física quanto simbolicamente) é o verbo que caracteriza o comércio: 

o paladar se sobressai dentre os demais sentidos. 

Há uma estrutura narrativa que fundamenta a romaria, fazendo-a subsistir por séculos. O ofício 

dos Passos no cair da tarde da sexta-feira (dia de penitência quaresmal), a Procissão do Senhor dos 

Passos (traslado da imagem para a igreja matriz) na noite do sábado e a Procissão do Encontro na 

tarde do domingo: este o roteiro básico. Há celebrações da missa, orações espontâneas e dirigidas, 

administração de sacramentos (sobretudo, o da penitência), entrega dos ex-votos122, cumprimento de 

promessas e, paralelamente – não, necessariamente, antagônicas – as práticas que destoam desta 

narrativa: conversas triviais, namoros, tomar uns copos em bares, ouvir músicas do momento, etc. 

Narrativa com uma dinâmica que reclama o aguçar dos sentidos tendo a visão como preponderante. 

Podemos observar esta narrativa em três aspectos. Vejamos. 

A narrativa institucional é caracterizada por uma linguagem doutrinária, com palavras 

rebuscadas, porém com esforço em promover uma comunicação com os romeiros, sem muito 

sucesso. Exortações à conversão, prédicas, homilias, padres e bispos, letra dos ofícios, música em 

latim, orações próprias do missal romano para as romarias, fazem parte desta narrativa, onde o 

pecado, o medo da morte e do inferno trazem a dor e sofrimento como estandartes. 

Há a narrativa devocional, produzida pelo “fiel/devoto”, um grupo limítrofe entre o institucional e 

o coletivo (veremos adiante), cuja estrutura  origina da narrativa institucional e ganha uma 

conformidade a partir da subjetividade, mas que a extrapola, fazendo confluir e se concretizar numa 

dimensão que é a dos fiéis/devotos. Assim, as histórias de cura, de conversão, de pagamento de 

promessas, a entrega dos ex-votos, as orações ressignifcadas linguísticamente. Por exemplo, há cantos 

																																																								
122Objetos que são prova cabais de cumprimento da promessa, fazendo alusão às graças alcançadas ou que tenham ligação com o objetivo do devoto estar 
ali. São “imagens-testemunhos” Vero ̂nica Nunes (2003) dispostos, harmonicamente, na Sala dos Ex-votos para onde muitos se dirigem para contemplar 
verificar os feitos da fé/crença. “Tem cabeça, mão e pé / em barro e fotografia/ tem muleta que demonstra / que foi usada um dia / e depois de Senhor 
dos Passos / Deixou sem a serventia” (Melo, 2017, p. 4) 
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em latim em que a letra não está pronunciada como no original, fazendo surgir novas palavras, 

expressões que fazem parte dessa narrativa do devoto123. A solidariedade e atenção ao outro, tanto os 

que ali estão ou os que permanecem longe, são despertadas e, em muito, assumida pelos narradores, 

cuja a audição, como sentido potencialmente aguçado (pelos sinos, cantos, falas, frases, etc.,) faz o 

devoto transportar-se para os tempos bíblicos da Paixa ̃o, que mexe com seu imaginário e com sua 

estrutra mística, transformando-se “metaforicamente transformado no personagem Sima ̃o, responsa ́vel 

pelo auxílio ao divino” (Santos, 2009, p. 6 ). 

A terceira face dessa narrativa é a do coletivo. Este, pode ser considerado o romeiro: a síntese 

das narrativas institucional e devocional; um devoto que pouco fala e muito ouve. Que tem suas 

convicções e que, publicamente se manifesta como entende ser o melhor para si, porque há uma 

moção interior ou exterior que assegura e justifica a sua atitude como tal, mesmo com a imposição de 

uma narrativa institucional numa tentativa de institucionalizá-los (catolicizar). Porém, não é isso que se 

vê nas ruas e aglomerações: as pessoas parecem alheias à boa parte dos sermões e prédicas 

construídos com uma linguagem que não as atingem, procurando, nitidamente, fixarem seu olhar, seu 

ouvir e em estabelecer diálogo com aquilo/aqueles que seu imaginário comunica. 

Ajeitar a fita dos chapéus de palhas ou as vestes roxas, beijar as imagens, passar por baixo das 

charolas e rezar o terço durante as homilias recebem mais atenção do que o que é dito pelos ministros 

oficiais. O discurso oficial, à princípio por sua linguagem, se faz paralelo ao imaginário e à atenção dos 

romeiros e romeiras. Neste sentido, Holanda (1963) tem razão quando diz que os brasileiros são um 

povo resistente e/ou indisciplinado para os rituais oficiais, atitude fundamentada numa  ética de fundo 

emocional, onde o sensível – expresso sobretudo nos símbolos dos rituais populares, paralelos àqueles  

oficialmente instituídos – se sobrepõem, à primeira vista, aos fundamentos da tradição doutrinária. Diz 

ser uma  "religiosidade  de superfície menos atenta ao sentido íntimo das cerimônias do que ao 

colorido e à pompa exteriores quase carnal em seu apego ao concreto e em sua rancorosa 

incompreensão de toda verdadeira espiritualidade (p. 142). 

Porém, quando se pensa interação, contemplação e identificação com estes outros ritos não-

oficiais, as considerações das Raízes do Brasil perdem sua envergadura, uma vez que o sujeito ali 

descrito é, talvez, o idealizado como brasileiro e não o que se é real. Sujeito real é aqui tido como 

homens e mulheres que estabelecem ações de intercâmbio entre si e o transcendente tendo os seus 

ritos como mediação e não os que lhes são oferecidos como ideais. São aqueles e aquelas que, num 

																																																								
123A oração/canção Kýrie eléison, "Senhor, tende piedade" estava grafada como “Quiri Eleisone” num caderno de uma senhora devota que o entoava com 
devoção. Ao perguntar, com muito cuidado, sobre o que significava aquela canção, a resposta foi que não sabia e que nem precisava, porque sendo 
entoada com verdade e temor, Deus ouvia e atendia as preces ali proferidas. 
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coletivo, se reconhecem pelas cores, cantos e sentimentos de fé/crença que, em sua maioria, foram 

criados e nutridos no bojo das relações populares de elementos místicos. As romarias são casos típicos 

de encontro e fricc ̧a ̃o (criativa) entre a religia ̃o do “povo” e a do “clero  (Sanches, 2006, p 88) e a do 

Senhor dos Passos não é uma exceção. E a audição é, mas que a fala, o portal para esta narrativa. 

“Abre a porta povo que lá vem Jesus, ele vem cansado com o peso da cruz” - assim cantava, 

por diversas vezes, a  multidão romeira. Abrir a porta, ver Jesus, observar como ele está cansado, 

sofrido, vestido com a cruz às costas é um convite à conversão que se aguça com o que, visualmente, 

é oferecido. A estética da Romaria na caatinga é suntuosa, colorida. A começar pelas imagens sacras 

clássicas: Senhor dos Passos e Senhora das Dores. 

Os formatos diversos das imagens “sacras populares” que dividem as bancas de 

comercialização com as de santos católicos, são interessantes: uma orixá, com sua roupa azul e flores 

sobre o mar encontra-se ao lado de crucificado e de quadros do papa Francisco. Todas com cores 

vibrantes salpicadas com brilhos sintéticos, cujos rostos, em sua maioria, não possuem fino 

acabamento e indícios de que foram produzidos em série, diferindo-se da maioria dos ex-votos 

encontrados na sala dos milagres. Estes, em sua maioria de fabricação artesanal, trazem em si as 

marcas assimétricas dos cortes, dos entalhamentos, perfurações e contornos cuja tentativa eram dar 

um formato mais próximo do real às pernas, braços, casas, carros. Os tons de madeira cruz 

misturados àqueles de tintas fortes e vibrantes, como as de pinturas navais, contrastam 

harmonicamente, despertando a curiosidade pelos relatos que estão por trás de cada peça. Centenas 

de retratos de tamanho 3x4, usados para os documentos de identificação civil, dispostos em uma 

grande moldura é um caso à parte. Pelos traços dos cortes, penteados e acessórios dos cabelos, 

modelos de roupas, textura das cores impressas, etc., é possível, à primeira vista, estabelecer uma 

diferença etária entre os fotografados, bem como, diferenciar os períodos históricos ali. A 

contemplação, acompanhada pelo silêncio quebrado pelo dobrar dos sinos, era constante e 

interessante de se observar. 

Estética das cores: vermelho do sangue romeiro que pintava alguns metros da ruas, o colorido 

dos balões inflados para as crianças, o alaranjado das chamas da velas, o amarelo do milho cozido, o 

branco das hóstias, o verde escuro dos espinhos da coroa de alguns romeiros e, sobretudo, o roxo 

predominante nas pessoas, nas imagens, nas alfaias, são mais que cores: são como tatuagens na 

memória. Da mesma forma que as ondulações das pedras, a porosidade dos tecidos, a densidade da 

água e a maciez das flores que são transformadas em relíquias tocadas e capturadas para compor o 

tal acervo da memória dito acima. São as formas geossimbólicas que atribuem valores simbólicos a 
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objetos, lugares, coisas. 

Percebemos a estética dos corpos: vestimenta roxa – cor própria do tempo de quaresma 

determinada pela Igreja Católica, cujos tecidos têm um brilho intensificado pelas luzes das velas e 

tochas e do sol. Mãos portando terços coloridos ou de vidro, lenços negros a cobrir a cabeça das 

senhoras, roupas brancas para promessas especiais, pés descalços, ausência de adereços (brincos, 

batons, correntes de pescoço, etc.). Tem ao mesmo tempo, um tom de morbidade, de Contato direto 

do devoto e da devota com a imagem tendo a dor como elo e, por outro, uma vivacidade dos pequenos 

detalhes que fazem dos corpos o suporte estético emblemático da Romaria, porque é ele quem se 

movimenta e que faz com que o evento aconteça. Que se lança a experienciar a estética dos cheiros: 

da tinta das casas sendo pintadas para o evento,  das velas e das tochas, do vinho sobre o altar, do 

aguardente dos bares, do pastel na feira, do suor dos corpos, das flores dos andores, da chuva que 

caiu pela manhã e, porque não, o cheiro do sol. 

Assim, no aspecto estético, a visão é o sentido mais aguçado. Mesmo para os que não a 

possuem fisicamente, há os que os ajudam a criar através do que é dito, contado durante os dias. 

Sendo um evento corpóreo, a Romaria dos Passos, como outra qualquer, é constituída de gestos 

que seguem os ritos e que fazem parte de um grande ritual. É muito comum nas caatingas comunicar-

se por gestos, como é, mais ainda, seguir ritos. E, neste tempo de romaria, estes hábitos se 

potencializam por conta do próprio contexto, por estar numa outra ambiência com pessoas diferentes e 

por precisarem de permissão para participar dos protocolos da romaria. Por protocolo entende-se 

estrutura moral do que se pode ou não fazer, em que momento isso pode ser feito e de que maneira e 

a permissão reside no decifrar da estrutura ritualística, evitando a exclusão do seio da romaria e, mais 

ainda, não correr o risco de cometer pecado e ir par ao inferno. Portanto, os rituais são fundamentais 

porque 

 

garantem, tambe ́m, por ser linguagem, a sociabilidade, (...) sa ̃o ocasio ̃es para que os 

indivi ́duos reu ́nam-se, reconhec ̧am-se, sejam integrados ou exclui ́dos de certas comunidades, 

reafirmem suas identidades individuais ou coletivas” (...) potencializam e expressam 

experie ̂ncias mi ́ticas das quais se nutre a vida religiosa, como tambe ́m, configuram como 

ocasia ̃o para que venham a ̀ tona e alcancem soluc ̧a ̃o desejos e problemas que afetam o 

indivi ́duo como tambe ́m a coletividade (Vilhena, 2013, pp. 515, 523). 

 

Observamos, antes de considerá-los ritos, os gestos dos participantes. E verificamos o conjunto 

de gestos institucionais determinados pela igreja para as missas, as confissões, a saída do senhor 
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morto do dossel, procissões, ofício do Senhor dos Passos, os “Sete Passos da Paixão”. Um conjunto de 

instruções ditas pelos sacerdotes quando no ato destes acontecimentos: um desconforto em segui-los 

por parte de romeiros, tendo em vista a forma impositiva das orientações, a precariedade do som e, 

isso pareceu ser relevante caso seja verdadeiro124, uma certa indiferença e/ou desamparo em segui-las, 

tendo em vista o não compreender o porquê de tais gestos. O que ocorre é que, de sua maneira, as 

pessoas acabam acatando o proposto e realizavam, ainda que sem muito vigor ou interesse. 

No que tange aos gestos pessoais, nota-se uma maior prontidão em realizá-los: tocar nas 

vestes das imagens, pegar flores dos andores, usar água benta nas frontes, despir-se dos calçados, 

passar sob os andores (charolas) das imagens para pedir ou agradecer o que lhes convém, beijar a 

mão dos sacerdotes, percorrer trechos de joelhos, jejuar, etc. Já no que concerne aos gestos coletivos, 

os devotos parecem sintetizar aqueles gestos institucionais e pessoais transformando-os como comuns 

ao que é do romeiro. 

Carregar o andor, percorrer o itinerário das procissões, entoar cantos com gesticulações 

(ajoelhar-se, fazer o sinal da cruz sobre o corpo, bater com a mão no peito, etc.), dar oferendas, são 

exemplos de como a coletividade romeira se sintoniza através dos gestos e, portanto, de um ritual que 

nasce genuíno da romaria caatingueira de Sergipe. Juntos pelos rituais, tornam atuais os passos do 

Senhor dos Passos e tornam-se o Homo Christophorus para seguir, literalmente, a via crucis do 

Salvador. “Etimologicamente, Cristo ́va ̃o significa “aquele que carrega Cristo”. O Homo Christophorus é 

isso, sentir-se cristovense carregando o pesado andor, com o peso da humanidade (em decorrência 

dos romeiros agarrados nas bordas)” (Santos, 2009, p. 7). Diminuir o sofrimento de Jesus a partir da 

experiência dos próprios sofrimentos. 

Por fim, apesar da dor ser o centro e o chamariz da romaria, curiosamente, a festa é um traço 

bem característico. Predomina o tato como sentido, porque é necessários tocar as próprias mãos, 

as/nas mãos dos demais, nas imagens, nas alfaias, nos ex-votos, nas flores, nos andores, no corpo 

enamorado, no sorte temporão, no dinheiro guardado para estes dias. É a festa da vida que sabe que 

acabará com a chegada da morte. Para a morte, nada há de fazer, a não ser compreender a 

efemeridade dos dias na terra e ter a convicção de que tem que se seguir e, de preferência, 

caminhando. 

Caminhar para festejar, encontrar, orar, pedir, celebrar, agradecer, aproximar-se sensivelmente 

do sagrado, sair da rotina, viver o céu da promessa, quitar dívidas. Contar com o auxílio divino, mas 

																																																								
124Consideramos a possibilidade de não ser verdadeira, porque, em se tratado de fenômenos sociais como este, não há como mensurar e imprimir a 
veracidade deste fato. O que tomamos como evidente  é a impressão de resistência, mediante o ouvir as instruções, por parte das pessoas que 
balançavam a cabeça, perguntavam o para que de fazer tal ato, suspiros de cansaço, etc. 
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com a convicção de que é preciso imprimir os esforços para que se tenham dias melhores. 

Caatingueiros e caatingueiras, romeiros e romeiras buscam, em movimento, o divino, mas 

demonstram, além do temor, que tem consciência de sua humanidade. 

A caatinga sergipana apresentou-se como o cenário para a expressão dos elementos místicos, 

cujos sujeitos estão em movimento: uma mobilidade mística, poderíamos dizer, norteada pelos 

aspectos do êxodo e do deserto, tendo como característica primordial os sentidos como mediadores 

entre caatingueiros e caatingueiras e o universo místico. 

A mobilidade mística, que, neste caso se personifica na tríade peregrinação-romaria-procissão, 

encontra na Romaria dos Passos a sua síntese, possibilitando aos participantes, a partir de suas 

idiossincrasias, escolher quais papéis de partícipes querem assumir: peregrinos, romeiros, devotos. As 

peregrinações que antecedem os dias da romaria, referindo, aqui, àqueles trajetos feitos a pé, são 

constantes e partem de distintos lugares em dias e percursos diferentes, colocam quem participa no 

mesmo patamar de quem o faz em terras luso-galegas. 

É como Tereza, a peregrina, que como investigadora/andarilha, buscava ali observar os 

elementos de manifestações culturais para suas intervenções artísticas. As marchas solenes ou 

procissões (das luzes,no sábado, do encontro, no domingo) trazem os ritos determinantes e não 

aconteceriam se não tivessem o Senhor dos Passos ou a Virgem das Dores representadas nas imagens 

levadas nas charolas enfeitadas, com paradas, com cores específicas, músicas em latim e narrativa 

das suas respectivas dores: como Iza o faz, guiando visitantes, tal como num ato processional, pelos 

corredores, salas, imagens, quadros e alfaias  do museu. Ela, como devota, conhece o fundamento dos 

ritos – tanto do museu quanto das procissões desta romaria – imprimindo um viés doutrinário para a 

contemplação do transcendente. Já o xilógrafo e fiel Erivaldo, pode vivenciar tanto a procissão quanto a 

peregrinação, mas não se furta à Romaria: comercializa suas obras de arte e contempla a dinâmica 

mística dos passos do Senhor. Como romeiro, (artista e fiel), ele personifica, como a Romaria dos 

Passos sintetiza, o caráter móvel dos elementos místicos que a caatinga constrói, ressignifica e insere-

se no cenário cultural da identidade caatingueira, ainda que seja contextualizada no menor estado 

brasileiro. 

Se os sentidos são como portais para a tríade desta mobilidade mística, o tato é o que se 

sobressai. É necessário tocar, pegar; tocar as próprias mãos, as mãos do outro, a mão da imagem125; 

tocar as alfaias, os ex-votos, as flores, os andores. Tocam-se o que é humano e o que, naquele 

contexto, é relativo ao transcendente (divino), num amálgama destas condições. O divino está acessível 

																																																								
125Santos (2015), atenta para o fato da mão direita da imagem do Senhor do Passos estar mais escurecida que a esquerda, por estar próxima dos romeiros 
que não se contentam em não tocá-la ainda que sejam orientados para o contrário. 
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ao humano; o humano é capaz de tocar o divino que está, ao menos esteticamente, em sua mesma 

condição; o humano do caatingueiro e da caatingueira que, historicamente, é pobre, excluído, 

anônimo, silenciado, esquecido e, que neste encontro, vê o Senhor que vive as suas mesmas dores e 

que as sintetizam em sua face e corpo. Um toque que renova o “Sentido, que dá força para retornar, 

transformado, a ̀ vida comum.  (Sanches, 2006, p. 90). 

Assim, Tereza, Iza e Erivaldo, cicerones da mobilidade mística caatingueira são arautos da 

máxima que Luiz Gonzaga diz em sua canção Estrada de Canidé: “coisas que, pra modi vê, o cristão 

tem que andá a pé” (Gonzaga & Teixira, 1996). Isso porque, a relação com o transcendente está 

estritamente ligado ao andar, ao caminhar, ao sair e, consequentemente, ao retornar transformado  

para de onde partiu. Experienciar a dor caatingueira nos olhos da Virgem das dores que enxuga o 

sangue Senhor Morto. 

Uma dor que mobiliza o caminhar para a luta por dias e condições melhores, a qual respeita o 

divino, mas que potencializa o humano enquanto resistência, mudança, transformação, porque tem 

como referenciais outros humanos que se divinizaram e que, de alguma forma, subverteram o que era 

tido como divino em sua época126: “E a voz da santa dizendo / o que é que eu tô fazendo / cá em cima 

desse andor?” (César, 2011). E, como o fim último, é a condição de dias melhores, mudanças maiores 

podem acontecer: é o que diz Chico Buarque nos versos cantados de “A permuta dos Santos”: 

  

Mas se a vida mesmo assim não melhorar 

Os beatos vão largar a boa-fé 

E as paróquias com seus santos 

Tudo fora de lugar 

Santo que quiser voltar pra casa 

Só se for a pé 

(Cesar, 2011). 

 

 

																																																								
126Referindo-nos aos santos católicos que, em certa medida, muitos foram contrários às doutrinas e vertentes teológicas, como, por exemplo Francisco de 
Assis e São Gonçalo do Amarante. 
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Tabela 6: Breve narrativa da caatinga sergipana 
Elaboração própria 

 

 

3.4. Rio Grande do Norte: Dona Luciene e o cuscuz de milho 

 

O estado do Rio Grande do Norte é conhecido principalmente por suas riquezas naturais; aquelas que 

ficam na costa: praias, parques com dunas e lagoas cristalinas são um chamariz para o turismo. 

Abrigam as terras onde os portugueses, por volta de 1501 na primeira expedição exploradora pós-

chegada ao sul da Bahia,  cravaram o primeiro marco colonizador nas terras de localização estratégica 

por facilitar a comunicação marítima entre a Europa e a África. Na costa desta capitania do Rio Grande 

vivia o povo potiguar 127 que, aliado aos franceses, resistiram contra os portugueses e os flamengos que 

insistiam em tomar posse territorial. 

Estes últimos, donos do refino e comercialização açucareira na Europa, após conseguirem vitória 

																																																								
127Potiguar, do tupi, comedor de camarão, era o nome da tribo do litoral e passou a designar quem nascesse neste estado.   
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e fixação territorial, viram na pecuária, sobretudo na criação de gado, a forma mais rentável de 

prosperar: enveredam para o interior e aprimoram técnicas de manejo bovino, uma vez que esta 

espécie era fundamental para ser força motriz dos engenhos (com maior força nos estados da Bahia e 

Pernambuco), fonte alimentícia para os colonos, transporte para as atividades cotidianas e de grande 

escala e pela técnica de curtição, comercialização e exportação do couro para o velho mundo. Desta 

forma, é inaugurada, em terras potiguares, a prática pecuarista (interior das terras) quando as outras 

partes da nova terra se voltava para o açúcar (litoral ).  

Caracterizando-se como um espaço urbano com fundamentos e práticas rurais, o Rio Grande do 

Norte vai à contramão da prioridade de investida na costa e se dirige ao interior apesar de ter uma dais 

faixas litorâneas brasileiras mais apreciadas e tem no turismo uma das suas maiores forças de 

movimentação financeira. Os potiguares, como são ainda hoje chamados os que aí nascem, herdam 

semanticamente o gentílico que, tem nas águas do atlântico a sua justificativa toponímica. Contudo, 

essa representatividade pautada no litoral é aplicada às demais partes do território que, por sua vez, é 

mais extensa e cabe à caatinga cerca de 80% de predominância. Para muitos que, poucas vezes viram 

o mar ou se alimentaram de camarão de salobras águas, indagamos:  outras espécimes de comidas 

poderiam oferecer, ao menos, um novo léxico que os traduzissem enquanto oriundos desse grande rio 

do Norte? 

Comer é do ser vivo; escolher o que e como comer e atribuir sentidos diferentes a isso, é do 

humano. Uma ação que move pessoas e, consequentemente, sistemas político-econômicos128, dentre 

tantos outros que fazem parte da complexa dimensão ontológica e social dos indivíduos. Está no 

cotidiano de forma tão presente que oferece elementos semânticos para construção da linguagem e, 

consequentemente, na efetivação de vínculos sociais, com é o caso da palavra lar, abrigo do 

aconchego e das  familiares, que vem de lume, pedra onde se faz o fogo para cozinhar 129. E é neste 

contexto que surge Dona Luciene130, a senhora que, por suas mãos, vem apresentar a caatinga do Rio 

Grande do Norte. 

Essa senhora mora numa casa à beira da estrada onde serve refeições. Uma sexagenária 

sorridente, de pele escura e lenço na cabeça – traço estético típico de mulheres caatingueiras, faz, de 

parte de sua casa, um lugar de comércio. À primeira vista, o domicílio aparenta uma desorganização 
																																																								
128Vale lembrar a colossal busca pelas especiarias, especialmente no século XV, onde um reordenamento geopolítico foi feito, em escala mundial, movido 
pelos lucros que esses excêntricos alimentos trariam. Contudo, uma das funções primordiais das iguarias asiáticas era, simplesmente, conservar 
alimentos, trazer cor e cura para quem deles usufruíssem. Alimentos imprescindíveis na validade de tantos outros, na produção da comida e na prevenção 
e manutenção da saúde. 
129Cascudo, 1967, p. 180. 
130No filme Bacurau, Luciene é a dona de um bar: mulher de hábil diálogo e perguntas cortantes, protagoniza uma cena marcante: ao ouvir a pergunta 
sobre o que é a ave (bacurau), responde ser um pássaro; sua interlocutura retruca indagando afirmativamente ser um passarinho e recebe bruscamente a 
contraresposta em que seria um pássaro e não um passarinho. Atitude que ratifica a identidade da cidade como um lugar com história própria e que 
repudia outras classificações advindas de estrangeiros invasores. 
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visual e utilitária que vai sendo desmistificada com a observação: tudo ali parece ter sua função, está 

disposto por uma intenção e o aparente caos requer alguns minutos de adequação do olhar para se 

entender que é um cosmos. À maneira dela e de sua família, a ordem ali estabelecida é a que, 

provavelmente, transforma a casa em lar, onde a comida é um elemento importante para a construção 

deste universo doméstico. 

Fazer comida faz parte da existência da matriarca que diz com sorriso “cozinhar é a minha vida” 

e que se estende a outra dimensão de provisora financeira, quando um traço de constituição identitária 

se expande como coadjuvante da constituição provedora.   

Transformar parte da casa em espaço de comercialização é desmembrá-lo do lar: confere-se a 

esse cômodo, o caráter mercadológico, de atividade trabalhista e, portanto, dimensiona-o para a rua. A 

casa e a rua mais que configurações físicas e geográficas, são “espaços sociais fundamentais que 

dividem a vida social brasileira: modos de ler, explicar e falar do mundo” (DaMatta, 1986, pp. 30). A 

rua é o  lugar do movimento, da luta, da competição, do comércio, compra,venda, lugar da massa, do 

povo, da gente, dureza da vida, tempo cíclico mensurado pelo relógio; lugar do perigo, da insegurança, 

do engano, da confusão, do logro, anonimato, leis, insegurança, polícia, tendência à revolução; da 

tortura e do trabalho131. A casa é calmaria, lar, lugar moral da realização enquanto seres humanos, 

lugar de acolhida aos próximos, que tem identidade, belo, decente, espaço hereditário (os mais velhos 

tem a primazia), ordena um mundo à parte: tempo se mede pela morte, batizado, viagem, saudade; 

lugar da pessoa e não de trabalho. Neste sentido, o cômodo de trabalho, ainda que pertença à casa, 

não faz parte do lar e sim da rua, por ser um espaço de comercialização.   

Curiosamente, vende-se o que a família come; mercado oferece a comida do lar. O produto do 

comércio (rua) é a comida, que é fruto, a princípio da casa, mas que se reconfigura enquanto 

mercadoria: a casa oferece seus bens à rua, a rua transforma-o  e recebe o capital (dinheiro) que é 

revertido à casa para sua manutenção. Assim, “a rua compensa a casa e a casa equilibra a rua” 

(DaMatta, 1986, p. 30). 

A mesa composta por porções variadas de comidas da caatinga132 e pelas histórias contadas por 

Luciene de modo a fazer fluir o processo comunicativo: tanto a cozinheira quanto as comidas têm fala, 

produzem narrativas. A comida preparada, partilhada-vendida, consumida,  conta histórias, porque  é 

“um veículo para manifestar significados, emoções, visões de mundo, identidades [é uma voz que]  

que recupera a memória do que a comunidade elegeu como valor” (Armon,  2008, p.18), partindo da 

																																																								
131Tripaliu: instrumanto que, na Roma Antiga, era um objeto de tortura, consistindo uma canga usada para supliciar escravos (DaMatta, 1986, p. 31) 
132Segundo Venâncio Filho (2017) são comidas oriundas do bioma feitas ou ressignificadas a partir dos insumos provindos daí e, mais ainda, da cultura 
gastronômica por homens e mulheres para saciar a fome e obter saúde como, por exemplo, raízes, pequenos cocos, mingaus, papas, assados, guisados e 
doces. 
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memória singular da narradora. Ela, uma senhora sexagenária, de pele preta, evangélica e arrimo da 

família, usa as iguarias dispostas à mesa para falar de si, despejando informações sobre o seu 

processo de emancipação como mulher, as fugas noturnas para os bailes sob o olhar da família de 

tradição protestante e da luta pra criar os filhos e netos. 

Para cada acontecimento, uma receita de alguma iguaria, guloseima ou quitute era mencionado 

de forma que história pessoal e comida aparecem imbricados no narrar. Tais narrativas reunem 

acontecimentos uma história coerente e relacionam à identidade social de uma comunidade, porque 

fala sobre predileções, combinaço ̃es, proibiço ̃es, emoço ̃es, cotidiano, preferências. E  “a comida é 

mais que uma fonte de informaço ̃es sobre determinadas culturas, é um texto que envolve todos os 

sentidos. A porta de entrada para a definitiva e também inicial interpretac ̧a ̃o é a boca e a senha é o 

gosto, emoça ̃o socialmente construída.” (Coutinho, 2013, p.74). 

É à mesa, também,  que se pratica a comensalidade, o “ato de comer partilhando, organiza 

regras de convivência e de hierarquia sociais, estreita laços, impõe limites (sociais, políticas, religiosas, 

etc.). (Carneiro, 2005, p. 71). Sentar-se à mesa e partilhar suas histórias, fez com que a iabassê133 

passasse de empreendedora comercial à anfitriã dos comensais. Isso porque  para o brasileiro, a mesa 

é um dos bons regalos da vida. Assim, ele imprime ao ato material de nutrir-se a mesma volúpia e o 

meso gozo que aplicará ao ato imaterial de amar, e se come com exaltação, designa os alimentos de 

que se nutre com interesse e carinho” (Cascudo, 2014, p. 98). 

Esse gozo apareceu fortemente na fala da comida e eram evocados conterrâneos de lugares, 

idades e línguas diferentes: ancestrais indígenas e afrodescendentes que comeram as mesmas 

comidas e, para perpetuar a narrativa, deixaram suas receitas. É o sentimento de comunalidade 

presente na comida-de-todo-dia feita na casa potiguar caatingueira, mas que deflagra as lembranças e 

a memória de uma comunidade134, cuja relação é propiciada pela cultura: “o caldo básico da relação 

entre comida e memória é a cultura (…) : o que se come, com quem se come, quando, como e onde 

se come, são definidos pela cultura” (Armon,  2008, p. 16). 

A comida, agora degustada, “é impregnada de simbolismo, superstições, de tabus, de 

representações culturais, de símbolos metafóricos de todas as religiões” (Santos, 2005, p. 17): para 

cada prato, um conto, uma advertência, uma curiosidade – comida e vida se misturam numa narrativa 

que revela aspectos contingentes de uma família caatingueira, mas que remete àqueles universais que 

não escapa a qualquer ser humano. Fome, alegria, festa, celebração, morte, sofrimento, conquistas, 

																																																								
133Nome dado à senhora responsáveis por preparar os alimentos considerados sagrados no candomblé, a qual transforma a cozinha em um espaço de 
realeza e não de subserviência, porque só com a sua permissão é que alguém pode manusear algum utensílio, ajudar no preparo da comida ou outra 
atividade inerente ao espaço da cocção dos alimentos. 
134Sobre memória social, falaremos à frente quando na discussão epistemológica mais específica. 
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viagens, sonhos, todos presentes na fala que parece mais do paladar que da voz; um paladar que foi e 

se encontra a ser construído socialmente. (Formighieri etl all, 2019) - mais fogos mais que fonos.135 

Portanto, nenhuma comida é neutra, desintencional. 

Segundo Cascudo (2014) está impregnada de simbolismos, podendo ser um diferenciador 

social, trazer estigma da pobreza ou abastada. É uma ato antropofágico, pois comem-se os alimentos 

transformados em comida para, deles obter as propriedades nutricionais e comem-se as comidas para 

obter as propriedades que propõem saciar a necessidade de sentido para a vida. 

Há uma diferença entre alimento e comida. Para DaMatta (1986), alimento é tudo o que pode 

ser ingerido, comida o que tem um sentido para sê-lo: 

 

O alimento é universal; comida é singular, costumeiro, sadio; um estilo e um “jeito”constituído por um 

código complexo (uma verdadeira boca rica social) . A comida define as pessoas e, também, as relações 

que as pessoas matêm entre si (fulano gosta disso e não daquilo.. tal grupo come ou não aquilo..). 

Brasileiro mistura a comida, não come separado (DaMatta, 1986, p. 56). 

 

 A comida é o alimento transformado tanto manual ou mecanicamente e afetivamente; mais 

precisamente, pela cultura. Tem-se, portanto, uma mesa repleta de abstrações conceituais que se 

concretizam no prato (Millán, 2002, p. 277), cuja diversidade de comida contradiz a falácia de que, na 

caatinga, há carência para os comensais. A carência de insumos e ingredientes, devido às questões 

climáticas e político-econômicos, não são impedimentos para a criatividade, em forma de resistência e 

de preservação dos saberes ancestrais, sempre haja algum tipo de diversidade nas mesas. E, no caso 

da mesa de Luciene, o cuscuz tem a  primazia. 

 Uma comida que, com as mãos de Dona Luciene, faz parte de um ciclo de transformações 

culturais significativas: de origem africana/muçulmana, chegou aqui pelas mãos católicas dos 

portugueses, assumiu várias formas e gostos e, na caatinga potiguar, volta às mãos negras porém 

brasileiras/evangélicas, com indícios católicos e  resquícios do candomblé. Tornou-se, nestas terras, 

prato caatingueiro que, muito provavelmente, serviu de fonte de energia física e espiritual para os que 

se destinaram ao interior do Rio Grande do Norte para cuidar do gado; comida de “raiz”, comida de 

baixo custo, funcional, versátil: a sua consistência física não perecível tornou-se alternativa para a lida 

na pecuária, alimentar os vaqueiros136, tropeiros, cotidiano familiar; “de massa grossa ou fina; da mesa 

																																																								
135Cascudo, 1965. 
136Típico cuidador de gado e artífice da lida na caatinga que terá, à frente, uma exposição mais específica. 
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mais humilde à granfina137”. Contudo, apesar dos mouros da África Setentrional utilizarem a sêmola do 

trigo (e outras farinhas), aqui, no Brasil, o cuscuz foi reinventado e teve o milho o ingrediente principal. 

Originário das Américas, foi em solo mexicano que há mais de sete mil anos esse conjunto de 

grãos dourados disposto em uma espiga viril e solitária ganhou vida para ser aquele que “sustenta a 

vida”138. Os indígenas da Pindorama139 já cultivavam espécies nacionais do milho com nomes diferentes 

e inerentes às suas línguas. “Em 1587, Gabriel Soares de Souza, já trazia informações sobre o milho: 

“Da ́-se outro mantimento, em todo o Brazil, natural da mesma terra, a que os índios chamam ubatim, 

que e ́ o milho de Guine ́, que em Portugal chamam zaburro”. (Papavero, 2019, p. 60). 140 . Hoje, 

segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA141, é o maior exportador 

mundial desse cereal  (que serve para alimentar animais enquanto que a fome volta a assolar milhares 

de pessoas aqui) e o vegetal mais estudado no mundo. 

O milho está presente na fundação identitária dos maias, incas e astecas: ajudou a criar mitos, 

hábitos, tradições e alimentou não só o imaginário, mas os corpos de milhares de americanos; criou 

cidades, ditou tendências ideológicas. Apesar de exigir condições especiais de manejo (plantio, 

colheita, etc.) ele é sempre generoso quando se dá em forma de duzentos a quatrocentos grãos em 

uma só espiga. Hoje, com a imposição capitalista da indústria alimentícia, a produção de espigas e 

sementes transgênicas é uma realidade que chega à mesa, sobretudo, dos brasileiros. Contudo, 

projetos de reconfiguração de práticas agrícolas, junto às comunidades tradicionais, em áreas da 

caatinga, propões um fluxo de troca de experiência entre a ciência e comunidade, de forma a produzir 

as sementes crioulas (aquelas que se aproximam ou são exatamente as originais, sem interferência da 

manipulação transgênica). Como é o caso do Sementes Crioulas do IF Baiano que “surgiu da 

necessidade dos grupos de agricultores frente ao avassalador processo de perda da variabilidade 

genética local na Bahia”142 e atua em parceira com o poder público. Trocam-se sementes, trocam-se 

tradição. Assim, o milho continua presente na vida e na mesa dos brasileiros, sendo que, nesta última, 

aparece com maior frequência como matéria prima para iguarias como o cuscuz de Dona Luciene: “o 

cuscuz no meu sertão é ouro em cima da mesa, ver a cuscuzeira cheia pra gente é uma riqueza” 

(Souza Filho, 2020 – versos de literatura de cordel). 

O cuscuz de milho da matriarca potiguar é feito de um derivado do zea mays produzido pela 

																																																								
137Adágio popular muito comum na caatinga e no nordeste brasileiro. 
138 Esse é o significado etimológico do catelhano “maíz” (zea mays – em homenagem à deusa Zea) palavra que se latinizou como milium – provavelmente 
por ter muitos grãos. 
139“Terra das Palmeiras” - como os povos originários chamavam as terras, hoje, brasileiras antes da chegada das esquadra cabralina. 
140do CAPITULO V.  Em que se trata como D. Duarte da Costa foi governar o Brasil. 
141https://www.embrapa.br/ 
142Fala do Coordenador Prof. Dr. Aurélio Carvano, do IF Baiano  campus Santa Inês https://ifbaiano.edu.br/portal/blogbembaiano/2016/08/09/projeto-
sementes-crioulas-e-um-estimulo-a-agroecologia/ 
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indústria alimentícia e agricultura empresarial que o oferece semi-preparado, prometendo mais 

praticidade e agilidade para os dias corridos e dando, na verdade, a conformação de novos hábitos: 

são práticos, rápidos, simples, acessíveis e mais baratos. Ao tempo em que suprime as práticas 

originais de preparo: o processo de “pilar o milho, do farinhar, do fazer dançar entre dedos a ́gua e sal 

e do descansar no tempo (…) [a] dança ciruclar da massa amarela entre os dedos, água e sal sendo o 

sutil segredo de um bom e cheiroso cuscuz.” (Formighieri etl all, 2019, p. 4). O milho colhido da 

natureza era transformado em farinha pelas mãos e levado ao cozinhar no vapor: o alimento 

transformado em comida, temperado com saberes, fazeres, costumes, formas historicamente 

construídos. 

A amálgama de mãos e histórias fazem o cuscuz. E o faz na caatinga preferencialmente de 

milho, ainda que processado e industrializado. Mas, ainda o faz e conduz narrativas às mesas como as 

de Dona Luciene que não tem mais como repetir o processo de preparação dos ancestrais, mas os traz 

à memória ao ver a cor amarelada e o cheiro forte da iguaria. Até para esquecer os tempos da seca 

em que o cuscuz na caatinga era feito de troncos, caules, sementes endêmicos não 

convencionalmente usados para consumo, processados artesanalmente, transformando em farinha 

com finalização e técnica idêntica àqueles feitos com os grãos amarelos. Uma comida que traz 

memória e tem uma relação afetiva e sensorial com os caatingueiros. 

A mesa de Luciene demonstra o  contraste entre fartura e escassez: a caatinga é tida como 

desprovida de insumos alimentares, porém, nela, partilha-se muito o que se tem; a partilha está no ato 

intencional e na ação praticada que na quantidade do que se partilha, como se cantarola no verso da 

canção de domínio público “... mas este pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar”. Partilhar 

a comida provém da naturalização pela narrativa da alteridade quando se divide o que tem com o outro 

que não tem, porque assim é o que se deve fazer. De forma que, para o hóspede que, se torna íntimo 

ao comer à mesa do anfitrião, desprezar a oferenda é desfeita e representa o banimento da 

comunidade doméstica para a qual recebeu a permissão de fazer parte. 

A mesa é local de transformações. É testemunha da releitura e, por que não, de (re)criação da 

cultura personificada num prato, ou seja, um simples cuscuz e complexa comida. Na caatinga o 

cuscuz ganhou um formato singular e conquistou a importância no cardápio diário dos comensais 

apesar de ser considerada comida de pobre, de negro, de sertanejo e de caatingueiro – títulos 

pejorativos ou depreciativos em detrimento a outras comidas que chegam à mesa em dias de 

opulência festiva. O perfume que exala quando preparado, ainda que tenham outros ingredientes 

secundários, é um convite a pensar sobre um elemento fundante dos hábitos e costumes cotidianos 
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das pessoas, porque, seguramente, ele estará posto à mesa para degustar. 

E esta mesma mesa também guarda outros segredos de transformação: o milho não é, 

originalmente, uma leguminosa produzida pela natureza. As mãos humanas é quem interviram no 

processo de polinização  do seu ancestral (o teosinto) e, pela sapiência que é peculiar aos homens e 

mulheres do campo, o transformaram, pela seleção dos melhores grãos e domesticação – domínio das 

variantes e prospecção da produção de outras (plantio),  em uma espiga com vários grãos. ( Mazoyer & 

Marcel, 1933) Várias tentativas, a partir de observação, separação dos melhores resultados das 

variedades permitiram a criação do milho com possibilidade de melhoramento nutricional e estético: 

descobriu-se que se poderia, inclusive, colorir uma espiga com grãos diferentes. 

Assim, o milho, segundo as considerações de DaMatta (1986) é, ao mesmo tempo, um alimento 

e uma comida; e é comida mesmo sem sofrer algum processo de cocção. Contudo, talvez por ser um 

alimento-comida de origem indígena e manuseado pelos negros e miscigenados brasileiros – não 

pertencentes à elite – aparece representado como um mero produto agrícola, de forma a reconhecer 

sua condição de subalternização em sua oração, redigida por prodigiosa poeta Cora Coralina (1985) 

 

Sou apenas o alimento forte e substancial dos que 

trabalham a terra, onde na ̃o vinga o trigo nobre. 

Sou de origem obscura e de ascende ̂ncia pobre, 

alimento de ru ́sticos e animais do jugo.  (Oração do Milho – Cora Coralina) 

 

Na mesa de Dona Luciene há uma comida que comunica; que narra a sua história, a história do 

seu povo e a do Brasil ancestral que transformou o natural em simbólico e deu corpo a um dos 

aspectos constitutivos da sua identidade. Tanto o milho e o cuscuz nasceram das mãos humanas e 

foram plasmados pela cultura com sua complexidade que se traduz no cotidiano das terras  

caatingueiras do Rio Grande do Norte. 

Talvez, Dona Luciene, não se dê conta de tudo isso e continua a comer, produzir e servir uma 

comida africana que chegou por mãos portuguesas e que, aqui, tornou-se brasileira. Ela, caatingueira 

potiguar,  provém do seu comércio da rua a sua casa, e faz de um “morro ermo e isolado”143 um 

manjar que alimenta corpo e alma com uma iguaria nacional,  porque foi  “aqui que ele se fez de 

milho e molhou-se de leite de coco” (Cascudo, 1967, p. 207). 

Nesta mesa, a matriarca potiguar da caatinga come cuscuz! 

																																																								
143Um dos títulos dados ao cuscuz por ser farto e, ao mesmo tempo, barato. (Ribeiro  & Marquesini, 2008, p. 39) 
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Tabela 7: Breve narrativa da caatinga potiguar 
Elaboração própria 

 

 

3.5. Ceará: indígenas, beatas e vadias 

 

O Estado do Ceará, banhado pelo Atlântico, tem como um dos possíveis significados de seu nome 

“água ou rio verde” e tem na figura da índia Iracema um dos seus maiores símbolos. Ela, a indígena 

“virgem dos lábios de mel”, pacífica e de formas corporais esculturais foi criada como o arquétipo 

feminino de um Brasil oficial que carecia de instituir sua representatividade simbólica de identidade 

nacional. Uma indígena idealizada que está no limiar entre a vivacidade dos povos originários e a 

ambição do colonizador e que se torna o legítimo (oficial) criador deste país. 

Financiados pelo segundo império, autores, lançaram mão da construção de uma identidade 

brasileira e, através do lastro conceitual do Romantismo, trouxeram à baila o espectro de um índio 
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único, nacional: ideal, histórico e fundador. Era preciso “criar uma ficção histórica, a da raça nativa, 

cujas características, cultural e linguística, foram frequentemente exageradas, a tal ponto que, 

submetidas a uma análise linguística rigorosa, elas parecem, às vezes, irreais”: uma construção 

romântica da nacionalidade, instituindo o “conceito de raça nativa, excluindo da nacionalidade e da 

identidade, os ameríndios vivos, contemporâneos do reino de D. Pedro II” (Tiphagne, 2012). 

Este mesmo estado tem uma área de caatinga que corresponde a 88% da extensão total do seu 

território e, carrega consigo histórias, personagens e dimensões interessantes, porém, nem sempre 

conhecidas. Uma delas, é a presença dos movimentos religiosos populares que se intensificaram 

sobretudo a partir da metade do século XIX: a caatinga nordestina – e outras áreas do semiárido – é 

alvoraçada por exortações de padres (muitos encardinados às dioceses, sem vínculo com ordens 

religiosas) que pregavam “a riqueza como fonte do mal, convocando os pobres a se unirem, sob a 

palavra de Deus, para mudarem as condiço ̃es de abandono e injustiça a que os relegam os poderosos. 

(Barros, 2019, p. 110). Dentre eles, temos a figura do Padre Cícero e o nascimento de Juazeiro do 

Norte, a Nova Jerusalém. Com Nemize, professora de matemática do Instituto Federal Baiano, 

dirigimo-nos até a chapada do Araripe, localizada na mata branca cearense144, para conhecer o cenário 

onde nasceu o fenômeno Padre Cícero. 

Uma cidade de médio porte, com boa infraestrutura urbana e que concentra sua renda em torno 

do imaginário do Padre Cícero. Pessoas devotas, curiosas e turistas visitam todo ano a cidade, tendo 

nas romarias de fevereiro, julho e setembro os meses de maior fluxo145. Além dos eventos religiosos, as 

festas seculares são responsáveis pelo movimento econômico, somando-se o setor hoteleiro, setor 

produtivo de artefatos religiosos, dentre outros. Toda a cidade está voltada para a figura do “Padim 

Ciço” e, percorrendo suas ruas e interagindo com as pessoas, entendemos que é necessário 

considerar as várias facetas deste personagem da caatinga cearense. 

Foi Cícero: cidadão cratense146 que nasce num contexto influência indígena (tribo dos carirys) e 

africana (quatro décadas antes da abolição) com prevalência do catolicismo medieval português 

(empenho da igreja brasileira cearense em se “romanizar”, ou seja, seguir as deliberações da 

Contrarreforma); era franzino, carismático, conciliador, valente, determinado. 

Tornou-se Padre Cícero através de um sonho, no qual recebe a mensagem, diretamente de 

Jesus que, ao colocá-lo entre os apóstolos da última ceia, outorga-lhe a missão de ser 

																																																								
144Esta chapada está circunscrita na Área de Proteção Ambiental – APA desde 1987. 
145 Esses períodos correspondem às festas de Nossa Senhora das Candeias, aniversário de “viagem” do Padre Cícero e a Festa da Mãe das dores 
respectivamente. 
146A palavra crato uma corruptela da palavra Curato, pois, inicialmente a. cidade se teria chamado Curato de São Fidélis de Singuaringa, depois Curato de 
São Fidélis e. por fim, simplesmente Curato e daí Crato", segundo afirmam Raimundo Girão e Antônio Martins Filho na obra "O Ceará".  
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/ceara/crato.pdf 
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intermediário/cuidador do povo sofrido, para que este, através das ação evangelizadora do então 

Apóstolo, tenha a última oportunidade de salvação. Diz-lhe quem é este povo e onde essa missão ser 

cumprida: no pequeno vilarejo sombreado por muitas árvores de juá147, Juazeiro. Torna-se um exímio 

orador, com prédicas que exortam à moralização dos civis148 e do clero, às injustiças sociais e que 

confere à Mãe das Dores, o matriarcado protetor de romeiros e romeiras; encarna o homem virtuoso e 

empreendedor: “cada sala um oratório, cada quintal, uma oficina” - slogan propagado pelos 

juazeirenses -  promovendo que todos pudessem aprender um ofício, artesanato, fazer-manual com 

matéria prima local, exaltando e possibilitando o emprego e renda endógenos – um padre que se 

preocupa em dar aos seus fiéis não o pão, mas instrumentos para consegui-lo diariamente149. Exorta 

aos cuidados com a caatinga (preceitos ecológicos 150 ); não cobra por sacramentos, reconduz fieis; 

torna-se conselheiro, estrategista, visionário e líder (Stinghen, 2000). 

Pode-se dizer que ele foi o intermediário para o milagre da hóstia que sangrou, por diversas 

vezes, quando recebida por Maria Araújo, uma beata151 que gozava de sua confiança. Como pode o 

Redentor escolher uma mulher, feia, pobre, negra, nordestina, mulher, analfabeta para receber, em 

sua boca, o mesmo sangue que, outrora, fora derramado no alto de uma cruz para redimir os pecados 

de toda a humanidade? Um ano depois do ato oficial que veio abolir, nacionalmente, a escravatura152 no 

último país do mundo, a beata protagoniza, em êxtase, o milagre da hóstia ensanguentada, tendo a 

República do Brasil a se instituir em novembro do mesmo ano. Esse milagre ao tempo em que fez 

crescer a popularidade do padre o número de devotos às terras do Juazeiro, ocasionou a excomunhão 

eclesiástica do sacerdote. Banido da/pela Igreja sob várias acusações, tornou-se o Sr. Cícero: político, 

																																																								
147Árvore oriunda da caatinga, cujo nome vem do tupi antigo (ju'á: fruta de espinho), os frutos são comestíveis, sobretudo para os animais em época de 
seca, e a casca do seu tronco é rica em saponina que serve para fabricar sabão. Sua copa, independente da estação do ano ou do estado climático, está 
sempre verdejante, abundante e frondosa, sendo um refúgio para humanos e animais. Abundantes na cidade, serviram de abrigo, aos tropeiros que 
desbravavam o interior do Brasil antes da República ser proclamada: daí o nome da cidade. Lugar de aconchego para quem chega e quer seguir viagem 
ou prefere constituir moradia. O Juazeiro do Norte do Padre Cícero se diz esse lugar de descanso, restauro, proteção e acolhida dos que estão na travessia 
existencial driblando os percalços e almejando restauro para o corpo e para a alma. 
148Um dos benditos diz: Quem matou não mate mais / Quem roubou não roube mais / Romeiro de verdade /Vive na fraternidade 
149Herdeiro da tradição do Padre Ibiapina, outro sacerdote cearense da caatinga, que, ao abandonar a vida política e da advocacia, dedicou-se a propagar 
um evangelho que primava pela opção preferencial pelos pobres, instruindo e fomentando a formação intelectual, trabalhista e fundando as Casas de 
Caridade, cujo modelo foi herdado por Padre Cícero, e que terminou seus dias ignorado pela igreja oficial. 
150Preceitos ecológicos do Padre Cícero, escritos no alto do Horto, onde está o seu museu e fotografados quando na vista de campo:  “1) Não derrube o 
mato, nem mesmo um só pé de pau;2) Não toque fogo no roçado nem na Caatinga; 3) Não cace mais e deixe os bichos viverem; 4) Não crie o boi e nem 
o bode solto; faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer; 5) Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva; 6) Não 
plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira que seja muito em pé; deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca 
sua riqueza; 7) Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta; 8) Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de 
sabiá ou outra árvore qualquer, até que o Sertão todo seja uma mata só; 9) Aprenda a tirar proveito das plantas da Caatinga: a maniçoba, a favela e a 
jurema; elas podem ajudar a conviver com a seca;10) Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado, melhorando, 
e o povo terá sempre o que comer, mas se não obedecer, dentro de pouco tempo o Sertão todo vai virar um deserto só”.   
151Beatas (do latim ‘feliz’ ‘excessivamente devoto’ (Cunha, 2010, p. 84):  eram mulheres, muitas vezes órfãs, que, na infância  ou adolescência foram 
acolhidas nas casas de caridade para se dedicarem à evangelização. Catequese, e artesanato, aprender um ofício. Carpideiras, coordenavam procissões, 
catequistas. 
152Segundo a Fundação Palmares, a proclamação da Lei Áurea se deu em 13 de maio de 1888 e o milagre em 01 de março do ano seguinte. Porém, o 
Ceará foi vanguardista neste contexto e, quatro anos antes já havia proibido o tráfico, comercialização e escravização de pessoas. Movimento 
protagonizado pelos jangadeiros (que conduziam estas pequenas e rústicas embarcações marinhas), cuja figura de Francisco José do Nascimento foi 
alcunhada de Dragão do Mar.  (www.palmares.gov.br) 
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prefeito, vice-governador, proteger romaria e independência do crato;  movimento civil, mas com 

participação religiosa; emancipa Juazeiro. Paralelo ao político, constrói-se o Dr. Cícero: como  coronel153 

que patenteou Lampião; um diplomata, pacifista. 

Transformou-se em “Padim Ciço”: o padrinho dos que vem a Juazeiro – não é padre, torna-se 

padrinho e, por isso, o pronome de tratamento: aquele, que impedido de ser “pai”, torna-se o padrinho 

do povo e continua a missão recebida em sonho. Juazeiro tornou-se um território mítico da 

transformação do conceito de cidade celeste em cidade terrestre para os filhos do divino. É a terra 

prometida já atualizada: justiça, fé, trabalho e pão. Meca Nordestina. Lugar que Jesus escolheu para 

derramar seu sangue. Recebe cerca de trê milhões/ano de romeiros. Juazeiro do Norte: terra de mãe 

de Deus que acolhe, sobretudo, catingueiros cearenses e dos demais estados: 

 

Voce ̂s que ve ̂m de suas terras distantes do Sul de Alagoas e Pernambuco, dos Brejos da Parai ́ba, das 

praias do Rio Grande do Norte e deste Estado, ou dos longi ́nquos serto ̃es do Piaui ́, Maranha ̃o e Bahia, 

sofrendo privac ̧o ̃es, a fome, a sede, o sol e as intempe ́ries dos longos caminhos, tudo por amor a visitar 

Nossa Senhora das Dores e o Padre Velho do Juazeiro, fiquem certos de que a Ma ̃e de Deus 

recompensara ́ a todos. ( Dinis, apud Barros, 2019, p. 34). 

 

Por fim, é o “Santo Padim Ciço”: aquele, que “está viajando”154, o homem santo canonizado pelo 

povo que estava na onírica última ceia e que confia a ele os cuidados prometidos pelo Redentor. Sua 

morada é junto com este povo, fora da igreja, mas, “debaixo do mesmo sol” 155 , e que se tornou 

padroeiro da arte e da cultura, fonte de inspiração dos cordelistas e repentistas, xilogravura. Os 

romeiros do Juazeiro são fiéis que percorrem a via crucis existencial em busca de amenizar suas dores 

																																																								
153Título militar concedido a homens específicos do interior do Brasil, gratuita ou por compra, para realizarem o papel de assegurar a ordem em terras 
longíquas das metrópoles, sobretudo da capital, Rio de Janeiro, que se tornara sede da República Brasileira. Agiam com apoio e patrocínio dos 
governantes possibilitando a eleição dos dirigentes nacionais, estaduais e municipais, através do voto de cabresto: as pessoas eram obrigadas a votar em 
candidatos referenciados pelos coronéis e isto retroalimentava a oligarquia política brasileira. Mesmo antes das patentes serem oficialmente dadas, ainda 
no segundo regime imperial, a cultura do coronelismo já existia e, após a extinção com as novas formas democráticas de governo, a chamada cultura 
coronelista ainda mantém resquícios no sistema de gestão do país, sobretudo no interior do território. Neste sentido, Padre Cícero pode ser considerado 
um adepto à logíca de gestão coronelista, ainda que não tivesse tal patente, por estar em constante diálogo com o Estado e a Sociedade Civil, 
intermediando conflitos, como, no episódio da possível aliança com Lampião e o Cangaço, para que intervisse numa ação mobilizadora de um grupo 
idealistas denominado Coluna Prestes. O coronel comandava o seu território mas suas ações podia transpor sua circunscrição geográfica: muitos, 
migraram dos escritórios de suas fazendas para os gabinetes do poder legislativo estadual ou federal. Atuava, também, em setores jurídicos e de 
segurança, ordenando seus jagunços (do iorubá jabun ou do quimbundo, jagunzun = soldado) a aplicarem punições sobre inimigos pessoais ou daqueles 
que faziam parte do seu agrupamento. Os jagunços eram, geralmente, homens analfabetos e sem direito a votos e que, com essa relação de subserviência 
ao coronel, tornavam-se pessoas importantes na configuração do coronelismo. O voto, agora sendo condição de assunção do poder aos políticos, era 
controlado por este sistema e, sendo “de cabresto”. Não entraremos especificamente nesse tema, porém, trazemo-nos para exemplificar o alcance da 
influência deste personagem da caatinga cearense. 
154Para os romeiros, o Santo não morreu, mas está a fazer uma viagem longa. A morte não lhe é um atributo, porque a certeza de sua presença é 
experienciada cotidianamente, sobretudo nos pequenos milagres que eles dizem ter recebidos. 
155Desde a sua morte em 1934, suas imagens foram proibidas de estar em qualquer templo da igreja católica, devido à excomunhão outorgada pela Santa 
Sé. Com o pedido de perdão em 2015 pelo atual Pala (Francisco), milhares de ícones (medalhas, quadros, estátuas, etc.) puderam, enfim, serem 
acolhidas no interior de igrejas, capelas, basílicas. Contudo, o sentimento dos romeiros e romeiras, apesar de gratidão e alegria pelo reconhecimento da 
mutilação provocada pela igreja oficial, contiua sendo o mesmo: o Padim Ciço é o santo que, como muitos destes fiéis, estão fora dos espaços oficiais da 
sociedade e ele passou a ter a casa de pessoas comuns como altares. 
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e aprendem, com Padim Ciço, a atualizar as propostas evangélicas de dias melhores e justos ainda 

aqui nesta passagem terrena: moradores da terra prometida, herdada e que merece ser cuidada: aí 

vem os preceitos ecológicos. Transforma a terra, fazem mutirões, lutam para conseguir seu pedacinho 

de terra e terem melhores condições de vida. Combatentes das forças do mal que se personificam na 

injustiça, na fome, nas desigualdades sociais; lutam em nome da fé. São pretos, pobres, mulheres, 

crianças, doutos, indígenas. Encontram nessa peregrinação o sentido para suas vidas. Começam a 

entender que a seca é um fenômeno natural e não social - grande seca (1877-1878): ordena os 

agricultores  plantar em determinada localidade e houve colheita mesmo com o tempo ruim. 

 

Vamos rezar um bendito 

na frente do caminhão 

nossa senhora das dores 

ela tá na direção. 

 

Na frente, vai meu padrinho 

ao lado da santa cruz 

na traseira vai a força 

do coração de jesus156 

   

Uma narrativa que começa com um sonho se encorpa com um milagre e se consolida com a 

criação de um polo civilizatório, a Nova Jerusalém, onde misticismo, economia e política se misturam e 

oferecem uma nova oportunidade de organicidade para o povo da caatinga. Assume as configurações 

de herói dos mais necessitados, arquétipo do profeta, grande pai, deus indígena, deus africano, pessoa 

da Santíssima Trindade, “dedo de jesus”. É a dicotomia entre a igreja sertaneja (caatingueira) de 

catolicismo endógeno (orações simples e repetitivas, ofícios, benditos, rituais que reclama o sensível) e 

a igreja romana (ideias da contrarreforma) de catolicismo exógeno (da linguagem oficial do missal 

romano, das roupas e rituais litúrgicos distantes do contexto do povo)  onde a terra prometida pode e 

deve ser aqui e já. Salvação por Justiça, oração por oração-e-ação. 

  Segundo Barros (2019, pp. 111-112), era uma 

 

nova concepc ̧a ̃o de catolicismo, o evangelho na ̃o e ́ mais uma preparac ̧a ̃o para a vida depois da 

morte; e ́ um guia, um plano divino de edificac ̧a ̃o de uma nova vida, onde as pessoas vivera ̃o na 

																																																								
156 Bendito dos romeiros do Juazeiro – domínio público. 
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Terra a plenitude da fe ́, do trabalho e da caridade, ajudando-se enquanto irma ̃os, respeitando-

se enquanto filhos de Deus, longe do pecado (viole ̂ncia, preguic ̧a, gana ̂ncia, fome, prostituic ̧a ̃o, 

explorac ̧a ̃o do trabalho alheio).  Era uma Igreja sertaneja, expressando, com a linguagem local, 

a transfigurac ̧a ̃o materializada do simbolismo cato ́lico, operacionalizado como pra ́ticas de 

trabalho, solidariedade, renovac ̧a ̃o de vida, caridade e vive ̂ncia de paz e justic ̧a. 

   

A igreja, que aqui chamamos de caatingueira, tinha como base uma uma fé que respondia à 

angústia cotidiana: seus fiéis, nordestinos, foram acolhidos e, segundo Souza (2015), foram 

convidados a repensar o estereótipo que lhe impuseram. Pessoas fadadas ao castigo das secas, 

precários de higiene e de moralidade, afundado em dédalos inextrincáveis de crenças sobre os 

novíssimos – inferno, salvação, paraíso, cujo sangue derramado pelo Cristo na cruz constituía a sua 

base imaginária. Porém, este sangue, agora, estava presente – não em Jerusalém ou na Itália157 - numa 

singela construção do mesmo solo onde vivem e no corpo de uma mulher como muitos destes 

caatingueiros. Houve uma reordenação espaço-temporal dos sinais concretos de uma história da 

Salvação que acontecia na casa vizinha e se tornou eficiente aos anseios daquele contexto social. Uma 

“concorrência simbo ́lica e de imaginários sociais [que] projetou a cidade de Juazeiro, legitimou as 

aço ̃es de liderança do Padim Cic ̧o e levou a Igreja a ajustar ou reformular ou, simplesmente, a 

apropriar-se de certas pra ́ticas religiosas daquele movimento religioso em vista das novas demandas 

simbo ́licas do imagina ́rio e do mercado aberto de bens de salvaça ̃o” (Barros, 2015, pp. 597-598). 

Assim, temos no Ceará elementos de dois Brasis que, ainda hoje, se forjam na controvérsia 

entre litoral e interior, o que é oficial e o marginal/real e, mais fortemente aqui, entre o universo 

feminino e masculino. 

O Ceará de Iracema (anagrama de América) é representado por uma mulher indígena, com 

biotipo, atitudes e linguagem idealizadas, foi a responsável pelo nascimento do primeiro brasileiro: 

Moacyr, o filho do sofrimento. Entregou-se ao amor proibido – tanto por questões místicas quanto 

sociais158 – com o estrangeiro lusitano. Pertencia a uma tribo do interior, provavelmente da caatinga 

(sertão) – os tabajara, sendo a responsável pelo genocídio de seus concidadãos em detrimento da 

vitória da tribos inimiga do litoral, que acolhera Martim (homem branco que perece de saudades de 

sua terra e de amor por Iracema). Mais uma vez, a cultura de um país oficial, neste caso pela 

literatura, consagra a supremacia do litoral sobre o interior; a sobrepujança estrangeira contra os povos 

																																																								
157Referenciamos aqui ao milagre eucarístico da cidade Lanciano, reconhecido pela Igreja Católica. 
158No Romance homônimo de José de Alencar, lançado em 1865, como parte da tríade indianista do romantismo brasileiro, Iracema aparece como a 
guardiã do líquido sagrado (a jurema) o qual concedia aos membros da sua tribo acessar universo divino e obter respostas para suas questões. Portanto, 
como virgem e pura, ela sabia colher os ingredientes, como preparar e servir e, por conta dessa sua condição, não poderia se entregar a homem algum. 
De forma a não por em risco a existência dos seus. 
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originários e a dor como ventre que origina um país que se fortalece como civilizado, cristão e falante 

de um idioma que se propõe universal. De qualquer maneira, é ela, a mulher que tem os lábios por 

onde corre o fluxo de mel, quem assume, em contexto cearense, a representatividade deste estado 

brasileiro. Escolhe, ainda que por circunstâncias diversas, ser do litoral e ajuda a apagar a memória do 

interior: nega sua tradição, seu povo, seu lugar. 

O Ceará caatingueiro tem Maria de Araújo como figura emblemática: negra, analfabeta, 

contrita e anônima, representante de uma cultura marginal, cuja memória, como dissemos, foi 

apagada. Muito sobre ela é o silêncio. As poucas imagens que lhe representam trazem-na cabisbaixa, 

mãos postas e olhar contrito. Foi julgada e condenada à reclusão: pela igreja oficial romanizada que 

repudiou o milagre; pela sociedade elitizada que, em consonância com a eclesiástica, endossava o 

caráter de heresia da negra beata e, finalmente, pela história que, como é comum, intensificou o 

processo de apagamento da memória de modo que o seu corpo desapareceu da sepultura, ainda hoje 

sem resquícios de qualquer informação, sendo, homeopaticamente, esquecida. Ao tempo em que, por 

parte de grupos civis e da ala mais progressista da igreja católica, é considerada como mártir. 

Nobre (2019) diz que a beata, enquanto na sua condição de mulher, nada negou – para não 

cair em contradição e, tampouco, ser considerada como covarde ou falsária e, por seu caráter lúcido 

sobre sua condição de mulher e crente, não é uma vítima ou mártir: é uma mulher real que precisa ser 

desvinculada deste binômio mítico de algoz ou santa. Ela é uma mulher. A beata emprestou seu corpo 

para ser o terreno do acontecimento místico que impulsionou a construção de um marco civilizatório 

num lugar do interior, dito como sertão, mas que alcança a caatinga. 

Temos duas mulheres e dois brasis. Uma, da costa, idealizada, registrada em telas e em prosa 

poética. Que ganha espaço nos livros didáticos, nas prateleiras das editoras e nas grandes salas de 

projeções de cinema e televisão. Uma mulher de aceitação pelas instituições (sobretudo, pela Igreja 

Católica que lhe propõe ao seu filho a conversão e o batismo). Dela, nasce um Brasil ideal, litorâneo, 

filho da dor, com matiz de cor do conquistador. Outra, da caatinga, de existência real, invisibilizada e 

acusada de charlatanismo, obrigada a negar sua condição – a de mulher mística do interior do 

Nordeste brasileiro. Dela, surge um Brasil marginal-real, legitimado por uma população de pessoas, em 

sua maioria, como ela. Um Brasil que, para além dos elementos religiosos, busca a promoção da 

justiça e o pão ainda nesta terra que é árida, ensolarada, pouco fértil, mas que produz e é capaz de 

alimentar, junto com as demais terras férteis e litorâneas, um de Brasil que precisa de comida e 

identidade. 

Ambas, criadas por homens. Os Alencares do país oficial - letrado, científico e artístico e os 
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Cíceros que, ainda reconhecendo a importância da Beata, é com ele que ficam os méritos do milagre, 

ainda que o corpo dela tenha sido o suporte por excelência para, durante muitas vezes seguidas, ver-se 

repetido o jorrar de sangue. Mulheres que, como Ângela159, são brasileiras e participam do movimento 

de criações culturais em seus lugares que, de alguma forma, vão introduzindo contributos no complexo 

da identidade nacional desse país multifacetado. 

Com um biotipo que difere de Iracema e Maria de Araújo, a professora de matemática, com 

cabelos loiros e voz imponente, acompanhou todo a nossa imersão investigativa com aguçada 

observação. Deparava-se com outras dimensões do Brasil real e se colocava, em nossa percepção, 

entre estes dois arquétipos femininos, porém, sem se identificar com um deles. Isso porque ela 

representa uma parcela de mulheres catingueiras que, herdeiras de Iracemas e Marias, reorganizam o 

espaço simbólico da caatinga, assumindo posturas de vanguarda, como muitas outras mulheres em 

toda a parte do mundo. E, nesta perspectiva, com as surpresas que o trabalho de pesquisa traz, a 

viagem prolongou-se por mais de uma dezena de quilômetros, até a cidade de Barbalha. Lá acontecia 

o ritual primordial dos festejos do Pau da Bandeira de Santo Antônio. A festa é uma mistura de 

religiosidade católica e cultura popular, reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro desde 2010, 

com treze dias de duração que culmina com hasteamento do Pau da Bandeira 160  que, para as 

mulheres, é tradicionalmente o toque no mastro que lhes concederá um bom casamento. Porém, 

vestidas de cangaceiras, rendeiras e outros símbolos da cultura local, foi a Marcha das Vadias161 e o 

que ela representa para as mulheres que despertou interesse na catingueira do século XXI. 

Do idealismo da Iracema e do silenciamento de Maria de Araújo ao protagonismo das 

empoderadas das Vadias que marcham pelos seus ideias, Ângela representa uma das sínteses da 

mulher caatingueira destes tempos atuais: ora, idealizada, ora silenciada e, por vezes, empoderadas. 

Estas últimas,  que trocam os afazeres domésticos pelas aulas de matemática, são arrimo de família, 

criam seus filhos, fazem ciência, cuidam, também, da casa e de si. E o chão caatingueiro do Ceará, 

donde brota e se ressignifica a cultura, é um chão de forte presença feminina: mais que José de 

Alencar e  Padre Cícero, Iracemas e Marias com suas marcas na constituição identitária brasileira e, 

																																																								
159 Professora e artista na pequena Bacurau, a jovem tem postura politizada e atuante na comunidade. 
160Com possível origem no séc XVIII, a festa é uma homenagem ao Santo lisboeta e, para homenageá-lo, além das treze noites de orações e festejos, há o 
ritual do mastro: um tronco é escolhido pela comunidade na floresta, cortado e transportado por seis quilômetros. 
161 Movimento social, feminista, que teve origem no Canadá como protesto de mulheres contra estupros ocorridos na universidade de Toronto. A 
responsabilidade do caso, segundo a polícia, era das vítimas, pelo fato de se não se vestirem adequadamente, acabando por moralizar o corpo feminino, 
impondo-lhes regras. A vestimenta e atitudes são, segundo o chefe de segurança, atributos de “vadia”, mulher que se oferece como objeto de prazer fácil. 
O corpo feminino, portanto, tem uma centralidade nas manifestações, fazendo parte de uma linguagem agressiva, de afronta, que visa questionar sobre as 
discrepâncias sociais em relação às mulheres: "Ou seja, falamos de uma reinserção do corpo e dos corpos nas manifestações Estamos nesse momento 
intenso de potencialização política e da emergência de novos discursos e atores que usam as redes sociais e se organizam conectando as redes digitais 
com os territórios e os corpos. Olhando para as imagens produzidas, cartazes, memes na internet, hashtags, vídeos e fotografias, encontramos uma 
transversalidade e complementaridade desses movimentos e discursos. (Holanda, 2018, p. 25). 
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mais ainda, Ângelas que denunciam, assim como as Vadias, o estupro simbólico que estas mulheres 

viveram e que saem em marcha pelas caatingas e litorais denunciando, como diz os versos dos poetas 

Aldir Blanc e Maurício Tapajós na canção “Querelas do Brasil”: “O Brazil não merece o Brasil. O Brazil 

tá matando o Brasil”. 

 

  

  

 

Tabela 8: Breve narrativa da caatinga cearense 
Elaboração própria 

 

 

3.6.  Paraíba: arte, ciência e educação. 

 

“Grande rio ruim para navegação” (Carvalho, 1987) foi o topônimo tomado de assalto dos indígenas 

falantes do tupi antigo para instalar uma capitania real portuguesa ainda no século XVI na terra brasilis. 

Com o objetivo de intervir no processo de invasão de nações estrangeiras e de expulsar os povos 
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originários que, sobretudo pela língua e pela não rendição, não se tornaram aliados da Coroa, a criação 

da Paraíba foi uma estratégia de demonstração e imposição de poder lusitano. O nome, embora 

indígena, tornou-se português e substituiu o da antiga demarcação, Itamaracá, cujo predomínio dos 

que a nomeou representava uma afronta ao império que se impunha além-mar e, se nomear é se 

apoderar, a “pedra que canta” 162  foi, de certa forma, silenciada pelas embarcações dos afoitos 

navegantes. 

A Paraíba, enquanto estado brasileiro, tem em seu litoral o chamariz que atrai turistas e o  

projeta para o país e o mundo. Contudo, aproximadamente, 90% do seu território repousa na caatinga. 

Segundo o Instituto Nacional do Semiárido – INSA, o nível de desmatamento tem aumentado 

assustadoramente, causando, dentre outros fatores, a degradação e desertificação do solo de forma a 

ameaçar o equilíbrio da biodiversidade163. É possível que, além da pedra, outros elementos constitutivos 

desse bioma sejam silenciados, porém há quem mostre que existem outras possibilidades de novos 

timbres. 

No processo de investigação, a caatinga paraibana se mostrou, literalmente, lítica. Em meio à 

mata branca, dois conglomerados desses materiais minerais duros e sólidos 164 foram o cenário e o 

suporte para o convívio com os aios  Plínio, Carranca e Domingas165: a Pedra do Ingá e Lajedo do Pai 

Mateus. 

Na primeira, situado no município homônimo, faz parte do conjunto das muitas pedras pintadas 

(itacoatiaras) da Paraíba166, o encontro se deu com Domingas. Sua observação do monolito fazia-lhe 

ativar as lembranças de sua infância e de seu trabalho, ao tempo em que encontrava fonte de 

inspiração para realizar suas atribuições de designer de interiores e da arquitetura. Dizia que as formas 

enigmáticas em baixo relevo serviam de contraponto à linguagem racional da academia. Que o 

imaginário subverteria o denotativo dos livros e do discurso. A imagem à subverteria à palavra. Faria, 

então, à adesão ao ato “de adorar imagens e cair na loucura, ou seja, de ter visões diabolizadas, 

separadas, autônomas”: que  Martins (2011, p. 82), denomina de idolatria. Partindo do pressuposto 

que o ocidente foi fundado numa razão discursiva embasada, sobretudo, na narrativa bíblica que se 

																																																								
162 Carvalho, 1987, p. 11. 
163 https://portal.insa.gov.br/ 
164Ita em tupi antigo ou petra do latim 
165 Plínio, Carrranca e Domingas são, respectivamente, professor e líder comunitário, cantador e violeiro e médica/cientista em Bacurau. Assim como os 
são nossos guias paraíbanos. 
166Com dezesseis dos seus vinte e quatro metros petroglifados, a pedra mais importante tem quatro de altura e conta com, aproximadamente, quatrocentas 
imagens, formando três painéis, cada um com sua temática cênica singular, que foram esculpidas, segundo o IPHAN , num processo demorado e 
cuidadoso. A origem desses petróglifos não é sabida, sendo atribuída pelo imaginário popular  aos ufólogos, indígenas, deuses, seres encantados e, até 
mesmo, aos portugueses recém-chegados. As diversas pesquisas asseguram a incerteza sobre quem as fez, contudo apontam para uma data de 7 a 5 mil 
anos antes de cristo, sendo o sítio arqueológico, nesta categoria, mais importante do mundo e o primeiro a ser tombado pelo patrimônio histórico na 
década de quarenta. 
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constitui do lógos167, a palavra é quem tem a primazia do ato divinizante de criar e dar a conhecer aos 

humanos sobre si e sua realidade. 

Se conhecer é um ato fascinante e emancipatório, e que esteve na pauta dos desejos humanos 

desde sempre, é pela palavra que isso seria possível. Porém, a modernidade mostrou a incapacidade 

da razão em conta do todo complexo que é o humano: cheio de lacunas, hiatos, fluxos, desejos, 

descontinuidades, racionalidade – mais um caos que cosmos. Temos, então, as imagens, proibidas, 

sedutoras e atrativas; descentralizam a primazia da razão e trazem os sentidos, as cores, a 

descontinuidade dos fatos, os sentimentos, as dúvidas, as “imperfeições” para construir outros 

discursos. Mas, optar pela imagem sintetizada naquela pedra pintada, é aderir ao diabo e romper com 

deus. Entre o logos acadêmico e o ícone da caatinga, Domingas optou em ser idólatra e, não tendo 

como escapar de ter que responder às demandas científicas, volta ao seio acadêmico, já como uma 

herege, e tenta subvertê-lo. Isso porque “as imagens imprimem essa verdade: nelas somos explosões 

de luz e cor, entregues à emoção e à paixão, por entre dobras, pregas, curvas e concavidades (…) 

somos a recomposição de uma desordem” (Martins, 2011,p. 87). E, naquela pedra, a caatingueira 

cientista, sob o sol escaldante do verão, realizava o seu trabalho ao invés de fazê-lo dentro das paredes 

do seu gabinete; diante do enigma posto, ela tentava decifrar os traços para sua obra. 

Já no Lajedo do Pai Mateus, a natureza se petrificou em forma de uma laje natural com, 

aproximadamente, 1,5 km, onde há uma das maiores incidências de sol de todo o país. Local de 

pesquisa para cientistas, acadêmicos e autodidatas é um lugar místico, curativo, energético: ali morou 

um ermitão e curandeiro que atendia à população em busca de auxílio e que deu seu nome ao lajedo. 

É, também, um cenário natural para locações cinematográficas e afins, onde foram produzidas várias 

obras que projetaram o Brasil para fora de si168. Predomina uma coloração luminosa, sobretudo no por 

do sol, transfigurando os blocos dispersos sobre a superfície, acentuando-lhes as formas atribuídas 

pelos visitantes. Plínio  e Carranca são cicerones dessa parte petrificada da caatinga. 

Um, guia turístico, insiste em usar na fala expressões, termos e palavras do seu cotidiano, 

apesar de falar fluentemente o inglês; assume a postura de defensor de uma variante linguística que 

mistura falares do tupi antigo herdado dos tapuias, expressões dos ancestrais africanos, palavras em 

português e inglês. À primeira vista, assemelha-se à descrição feita sobre o sertanejo por Cunha (1998) 

(diga-se, aqui, caatingueiro). Começa a falar com bossas, monossolibicamente, com uma expressão 

																																																								
167O lógos é a palavra criadora, que ordena e sintetiza as forças/leis que fundam o universo e os seres, as quais resultam numa inteligência divina, porém, 
é no humano que ela se plenifica: ele diz, nomeia, cria, explica (Abbagnano, 2007) 
168Séries televisivas, shows populares e eruditos, locação para fotógrafos e filmes, como Cinemas, Aspirinas e Urubus que, lançado em 2005, conquistou 
telas internacionais, ganhando prêmios como o de Educação Nacional Francesa, sendo até hoje exibido para estudantes em várias partes do mundo. 
(http://www.adorocinema.com/filmes/filme-60606/criticas/espectadores/#review_667051) 
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corporal de um “Hércules-Quasímodo 169 ”: andar desarticulado, com postura abatida, sempre 

recostando-se em algum lugar de apoio, caminha de forma vagarosa, porém, retilínea sem tropeçar,  e 

“avança celeremente, num bambolear característico, de quem parecem ser o traço geométrico os 

meandros das trilhas sertanejas”, porém, continua o autor, quando é impelido por alguma provocação 

(quer seja das intempéries da natureza ou da desmesura do ser humano), 

 

O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e 

a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte; 

corrigem-se-lhes, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual 

dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de 

um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias 

(Cunha, 1998, p. 118). 

 

E é quando o professor é instigado a falar sobre o lajedo como composto natural e como cenário 

natural e místico, que este transmutar se percebe. Transita entre o geólogo e o aedo. De uma 

formação rochosa exuberante, faz uma “pedra do capacete170”; da explicação da composição da rocha, 

faz brotar uma estória sobre o velho curandeiro; do orifício da pedra, um canal de comunicação 

metafísica como os oráculos. Tudo isso feito com um estilo pedagógico próprio de forma a transformar 

em sala de aula, aquele lajedo natural e místico. Como professor da pequena Cabaceiras 171 , um 

município que, segundo o IBGE, no último censo realizado, a escolarização está na casa dos 99,7%, 

Plínio traz a caatinga como conteúdo de primazia, alertando sobre suas potencialidades e desafios, 

transitando entre o natural e o místico, feito com poesia e desenvoltura (repentes, piadas, adágios, 

etc.). “A educação está também fora dos muros escolares” (Simas, 2020, p. 55). 

É solo petrificado captado pelas lentes dos cineastas e dramaturgos. É território de criação, 

performances, imagens; é palco de produção cultural. Nele, Carranca, ao desempenhar sua função 

como produtor, elege a caatinga como fonte de inspiração para trabalhos e faz destes uma bandeira 

política de atuação social. Nas experiências relatadas sobre as experiências trabalhistas , enquanto o 

																																																								
169Cunha (1998) faz a referência ao mitológico grego e ao Corcunda de Notre Dame, personagem do romance de Vitor Hugo publicado em 1831, criando 
um híbrido do homem do homem do “sertão” que se sintetiza entre o herói viril e ágil e uma deformada criatura humana. Ratificamos nossa postura em 
relação às construções simbólicas da caatinga, dita sertão, feitas pelo autor: apesar de ser oriunda de um contexto positivista, o que pode justificar muito 
do seu conteúdo que ajudou a construir o estereótipo dos habitantes da caatinga e dela própria, ainda se trata de um olhar do estrangeiro. Autoriza-se a 
falar sobre o que vê, superficial ou ideologicamente, de forma a desconsiderar as idiossincrasias presentes no bojo cultural e identitário ali presentes. 
Contudo, sua obra é muito importante, além de ser densamente requintadas com prosa, história e estilo salutar; sem ela, segundo muitos historiadores e 
pensadoras, seria difícil termos material do final do século XIX e início do século XX para se investigar sobre os traços identitários brasileiros. 
170Grande pedra arredondada em formato de capacete de condutor automobilístico, famosa no Lajedo pela exuberância, tamanho e pela procura das 
pessoas para fotografá-la e a si próprios quando nas visitas. 
171Cabaceiras é o município mais seco do Brasil, com precipitação média abaixo de 300 milímetros - no semi-árido, varia de 500 a 700; no país, de 1.200 
a dois mil. 
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sol se punha e alaranjava toda a superfície do lajedo, o produtor refletia sobre a visão que artistas 

(atores, cantores, modelos, etc.) têm sobre o Nordeste e, sobretudo, sobre a floresta esbranquiçada.   

O trinômio que apresentou a caatinga paraibana tem pontos em comum. O primeiro deles é o 

sentimento de pertencimento à caatinga: todos eles saíram em busca de formação profissional fora do 

estado e do país e retornaram à Paraíba; voltam à caatinga e buscam, no chão petrificado, motivações 

para a vida pessoal e profissional – esta motivação é o segundo ponto. Mais que motivações, é da 

caatinga que surgem os instrumentos para o seu trabalho: as visitas guiadas, os filmes e os interiores 

decorados dos imóveis todos contém elementos físicos e simbólicos da caatinga. As aulas de geografia 

dentro e fora do prédio escolar, as cenas de filmes e os hospital da mulher harmonizado com as cores 

e formas encontradas nas itacoatiaras são exemplos desses elementos. O segundo ponto é que 

educação, arte e ciência não são atributos de um Brasil do eixo Sul/Sudeste: na caatinga, a carcaça de 

dureza reservada aos indivíduos pelos herdeiros da tradição euclidiana, é uma falácia justificada por 

aparatos ideológicos de submissão e pormenorização de catingueiros e catingueiras. Ser forte é o que 

resta para que mora na mata branca? A resposta está na tríade ciência-arte-educação que se 

personifica em Domingas-Carranca-Plínio. 

Assim, de pedras e sons, a caatinga da Paraíba se apresentou. Falamos de sons, porque é deste 

estado brasileiro, noutra parte da caatinga, que viveu uma flautista solitária por vinte e cinco anos 

dentro de uma caverna. Zabé da Loca, como era conhecida, saiu do seu anonimato na década de 

noventa e, um ano depois, gravou o seu primeiro disco 172 e conquistou notoriedade.  Apesar do pífano 

ser sua marca forte, Isabel Marques da Silva teve a pedra como sobre nome (loca); o “som doce e 

choroso da flauta 173 ” trouxe harmonia às rochas. Contrariou o imaginário do cancioneiro de Luiz 

Gonzaga, onde a paraibana é “mulher macho, sim, senhor” é substituída por aquela de voz da 

autenticidade de Chico César “ Eu quero ser, sim, essa ave frágil que avoa no sertão, o oco do bambu, 

apito do acaso, a flauta da imensidão”174. Além do som de Zabé, há pedras do Lajedo do Pai Mateus 

que são como sinos a tinir, basta batê-las com outra pedra. O choque entre elas, faz soar o sobre o 

destino: a depender do timbre, a morte ou a permanência da vida é anunciada. Quiça tenha soado 

para a flautista decretando sua partida e para os aios da tríade da caatinga petrificada paraibana o 

prolongamento de sua estadia por mais um tempo aqui na terra. 

O fato é que, o soar da pedra traz catingueiros e catingueiras que ressignificam a vida, 

imputando cultura à natureza: não são apenas pedras grandes e/ou pintadas, mas geossimbolismos, 

																																																								
172Disco gravado aos setenta e um anos com edição limitada. 
173Verso da canção Ana e o Mar do grupo O Teatro Mágico. 
174As canções referidas são: “Paraíba” de Luiz Gonzaga e “Dona do Dom” de Chico César. 
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receptáculos de histórias e vivências de pessoas que não suportaram encarar a vida em sua forma 

mais natural. E essa possibilidade de construir/fazer cultura apostando numa postura idólatra, é que 

nos faz pensar sobre a ação destes personagens paraibanos como uma ação dialética175: a caatinga da 

Para-íba mostrou-se, literalmente, como a caatinga de Itamaracá, com a sabedoria e parcimônia 

 

Do velho sentado num banquinho velho 

Comendo com gosto um prato de angu 

Acende o cachimbo, dá uma tragada 

Não sabe de nada da vida do sul 

(Cecéu, 2000). 

 

  

  

 

Tabela 9: Breve narrativa da caatinga paraibana 
Elaboração própria 

																																																								
175Num sentido estrito da palavra, sem denotação conceitual, mas como sendo a contradição entre fenômenos que gera conflito. 
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3.7. Pernambuco: o rio, a feira e a festa 

 

Quem nos conduz pela caatinga de Pernambuco é um rio. O opará foi o responsável pelo ciclo do 

couro no Brasil: suas águas rebeldes, nascem no sudeste do país, desafia a gravidade e seguem rumo 

ao nordeste. Suas margens férteis e longe dos canaviais, permitiram que os cascos dos  médios e 

grandes ruminantes criassem a moldura que ira enquadrar um Brasil real, oferecendo texturas, cores, 

alimento, motivos para guerras, pautas para oligarquias exercerem seus poderes. Tornou-se o rio da 

“integração nacional” (Cunha, 1987, p. 100), cujo fluxo aquífero serviu de mercado flutuante para uma 

generosa porção de um país não costeiro. São 2.830km de extensão, de histórias e de memórias. 

A terra do frevo e do maracatu, das cristalinas e quentes águas litorâneas tem 80% de seu 

território abrangido pela caatinga. A capital, terra de tapuias e depois dos tupis, foi reconfigurada pelos 

holandeses, cuja arquitetura e urbanismo fazem uma cidade singular no país, ao lado da vizinha 

Olinda, cujos traços mais fortes podem ser comparados aos casarios dos bairros adjacentes da Sé em 

Lisboa. 

Para Pardo Jr (2011), sem as águas fluviais do São Francisco a formação do Brasil 

contemporâneo não seria a mesma. Ele atravessa seis estados brasileiros e o Distrito Federal e leva 

fertilidade à caatinga e ao semiárido como um mercado flutuante de materiais e bens culturais. 

Suas águas foram cantadas por Luís Gonzaga, caatingueiro pernambucano que levou para o 

Brasil e o mundo uma imagem de um Brasil real carente e desassitido socialmente. A ideia de êxodo é 

marcante em seu cancioneiro, onde as pessoas abandonam suas terras e lares para fugir das longas 

estiagens e anseiam por uma retorno com o primeiro pingo de chuva. Nascimento (2018), o denomina 

como “contador do nordeste do Brasil”, narrador de uma realidade que, em nosso entendimento, 

ajudou a construir o imaginário da caatinga pelo viés do estereótipo da “seca”. A sua canção mais 

conhecida, “Asa Branca”, tida muitas vezes como o hino do Brasil, retrata bem a ideia equivocada de 

combate à seca, abandono da terra natal e desejo nostálgico de retorno: “Hoje longe muitas léguas / 

numa triste solidão / espero a chuva cair de novo / Pra mim vortá pro meu sertão...” (Gonzaga & 

Teixeira, 1996). 

Mota (2016), em “101 canções que tocaram o Brasil” traz “Asa branca” como a única canção 

que trata sobre a região Nordeste e o faz por este viés que apresentamos. Prova que, a música de 

Gonzaga, traço marcante do brasileiro, ajudou a fixar a ideia de uma caatinga que não serve para viver. 

Porém, em outras canções, Luiz Gonzaga enaltece a importância do Opará que, pela 
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musicalidade das suas águas, faz bailar as populações ribeirinhas que, constantemente, estão se 

encontrando para celebrar a vida e realizar atividades ordinárias. Um desses encontros, na caatinga 

pernambucana, se dá nas feiras livres. Albuquerque Junior (2013), utiliza a feira como analogia para 

falar sobre a construção da cultura popular  do Nordeste. Para ele, a feira sempre acontece em lugares 

públicos com aglomeração de pessoas que compram, vendem, proferem ditos, falas, “para gerar uma 

verdadeira algaravia de vozes”  (Albuquerque Junior, 2014, p. 24). A feira da cidade de Caruaru é uma 

das mais expressivas, onde se acha de “um tudo”. 

Esta é a caatinga de Pernambuco: o rio que é via de transporte de mercadoria, gente, valores, 

sabores e estereótipos de um povo que, apesar de gostar e ir ao litoral, permanece fixo na sua terra. 

 

  

  

 

Tabela 10. Breve narrativa da caatinga pernambucana 
Elaboração própria 

 

Do Piauí a Pernambuco, caminhamos acompanhados pelos caminhantes reais aos quais 
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emprestamos os nomes dos personagens do filme Bacurau(2019). As características comuns dos 

personagens misturam ficção e realidade, da mesma forma que existem várias caatingas dentro da 

caatinga. O socioecossistema, em tempos de desertificação e degradação, tem sofrido alterações 

substanciais em sua estrutura geofísica e, consequentemente, nas dimensões sociais. 

Pudemos ver um pouco dessas caatingas como numa tela de cinema. E, por falar na sétima 

arte, é interessante ver uma paisagem da caatinga (mandacarus, xique-xiques, palmatórias, etc.,) como 

pano de fundo para as cenas de Bacurau. Há muito verde; está em época de chuva. Entrar na 

vegetação parecia, conforme assinalamos no início, o maior desafio. Matar toda a comunidade, bani-la 

do mapa, extingui-la da história seria apenas uma questão de tempo e de estratégia. 

Ignora-se, subestima-se a caatinga. Os estereótipos de selvagens e atrasados, de sujeitos 

desconectados do mundo global, de pessoas que estão submissas à marginalidade das formas socais 

civilizatórias prevalecem como uma verdade indelével para os dois tipos de forasteiros: os estrangeiros 

e os do sul do país. A estratégia de colonizar e se apropriar simbolicamente de uma sociedade, como 

se deu com os ibéricos nesse país, é a mesma dos contemporâneos invasores - embora mais 

sofisticada. Bacurau não é um “passarinho”, mas um pássaro – retruca a caatingueira (Mendonça 

Filho, 2020). 

O museu da comunidade guarda a memória, a história da comunidade e as armas  que são 

utilizadas para vencer a guerra. Foi ignorado completamente pelos forasteiros, embora fossem 

insistentemente convidados pelos moradores locais para visitá-lo. Do chão do museu saiu o primeiro 

tiro; das paredes, as armas para o confronto final; dos cômodos, os personagens históricos herdeiros 

da memória. A escola é o refúgio a segurança e foi ocal de concentração e de estratégia. Os elementos 

de tecnologia colocam a comunidade num patamar privilegiado ( aplicativos de mensagem de voz, 

paredão, internet), porém,  é uma comunidade que a televisão só aparece uma vez sem 

telespectadores. A caatinga, sintetizada pela comunidade de Bacurau, é a protagonista do longa, 

mostra-se coesa nas decisões, embora viva sob conflitos e tensões entre os membros. Estes são livres 

para as decisões – escolhas pessoais e coletivas. 
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Figura 4: Caminhadas e viagens pelo Brasil e sua caatinga 
 Elaboração própria 

Com os personagens do longa-metragem emprestando seus nomes aos personagens reais, 

transformamos a caatinga numa grande e barroca tela de cinema. Nosso destino agora é montar a 

barraca nas terras da caatinga da Bahia, nosso lugar de investigação. “Você já foi à Bahia, nega? Não!? 

Então, vá!” 
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CAPÍTULO 4. A BAHIA: DE KIRIMURÊ À OPARÁ – REFRESCO NAS ÁGUAS SALGADAS DO 

LITORAL E DOCES DA CAATINGA 

 

4.1. Bahia de São Salvador e São Salvador da Bahia 

  

   “A minha casa é a Bahia, mas o mundo é meu lugar” (Portugal & Mendes, 

1999). 

 

O que é a cidade de São Salvador da Bahia? Gomes (2017), delineia o processo de criação da cidade 

que abriu as portas para a construção do país, com seus traços originais de arquitetura e urbanização 

construídos sobre um relevo de montanhas, vales e rios à beira-mar. Planejada pelos portugueses para 

ser a sede militar, política e administrativa da Coroa na América, foi construída pela mão de pessoas 

escravizadas ou destinadas a pagar alguma pena de contravenção social. Com muito suor, pedra, cal, 

barro e madeira, a cidade fortaleza (ou fortificada), era entreposto comercial nas primeiras décadas do 

século XVI e tinha praça, igrejas, prédios administrativos, cuja ordem e regimento eram comandados 

por gestores instituídos pelo poder lusitano (funcionários da coroa, soldados, padres, mestres de obras, 

dentre outros). 

Seu nome vem, segundo a autora, da intenção do colonizador em difundir os ideais da igreja 

católica que se encontrava ameaçada pelos idos da reforma protestante. Salvador, foi o nome 

escolhido para a urbe fundada em 1549 para ser fortaleza e casa de Deus para defender e demarcar 

território com propósito de dilatar a fé e o império176. A autora revela que os baluartes protetores da 

fortaleza receberam nomes de santos homens e guerreiros (patronos das vitórias e ideais lusitanos), as 

santas mulheres se tornaram patronas das igrejas e portas. 

Salvador nasce para proteger menos que para dar condições de habitação aos soteropolitanos. 

Investir mais em muralhas que em instituições de educação, por exemplo, como fizeram os espanhóis 

nos países vizinhos da América, foi um distinto traço de colonização portuguesa. Contudo, quem aqui 

vivia, sobretudos pessoas escravizadas pelo lucrativo tráfico negreiro contribuíram significativamente 

para a (trans)formação da cidade-forte em cidade-pólis. Ao passo que os indígenas foram se retirando 

para o interior da região litorânea, de forma a continuar a produzir sua existência: referimo-nos àqueles 

que conseguiram escapar do genocídio e de outras formas de tolher a vida. 

Para Risério (2014), Salvador foi construída apagando a memória de quem fez a sua história: 

																																																								
176Camoes, 2018. 
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amalgamar óleo de baleia com cal, barro e conchas retiradas das inúmeras montanhas existentes, os 

sambaquis, foi impossibilitar  a reconstrução  da narrativa dos povos indígenas cujos resquícios 

estavam ali sedimentados. A memória ancestral, concretizada nos sambaquis destruídos para construir 

a cidade-fortaleza em nome da fé e da Coroa, restando documentos escritos, pedras de pavimentação 

desgastadas pelo tempo, templos barrocos com revestimento interno de ouro e monumentos em 

homenagem aos conquistadores. 

Restou ao território ancestral do Brasil a tarefa de juntar os fragmentos das narrativas e reconta-

la com vozes dos herdeiros e herdeiras que vivem a descer e subir as ladeiras – “braços da cidade 

esticados para o céu” 177-, os planos inclinados e as ruas.   

É uma cidade sincrética que faz festa para saudar o orixá mãe das águas,  cuja casa-templo está 

ao lado de outro dedicado à avô do menino Deus;  veste-se de branco nas sextas-feiras, mas nos 

demais é de muitas cores, amores e dores: traz em seu léxico a salvação e a dor. É chamada Roma 

Negra, de Rainha do Atlântico Sul, de cidade elétrica, de terra da felicidade e da magia, cidade das 365 

igrejas, templo da tentação. Uma cidade-feitiço de 471178 anos de tantas vozes e de tantos silêncios, 

onde os primeiros fiéis seguiram em procissão, onde foi fincado o primeiro pelourinho e onde 

aconteceu o primeiro carnaval. 

Vinda das pranchetas lusitanas, Salvador tem duas cidades (a baixa e a alta) cuja dinâmica é 

determinada pelo som da maré da  kirimurê. As catedrais barrocas disputam espaço com templos 

evangélicos e deixam para a periferia os ilês – templos sagrados dos candomblés e outros das 

umbandas. Salvador é um complexo de sobe-e-desce por ladeiras, ruas, guetos, becos coloridos e 

desbotados, habitados por pretos e pobres, brancos e ricos, anônimos, nômades, profetas, 

sacerdotisas e travestis. 

Ela cheira a alfazema, esgoto, combustível, perfume francês, sangue e incensos. Cidade das 

comidas, cujo representante é vendido nas ruas em tabuleiros conduzidos por mãos e peles negras 

com panos da costa: o  acarajé. “Akará significa / bolinho de feijão frito   no azeite de dendê / assim é 

o que está escrito / Jê é o verbo comer/ Acarajé quer dizer / comer fogo, é o mito” (Vieira, 2003). 

De zonas pitorescas e suburbanas; dos bairros da Mouraria, Ribeira, Campo Grande; de bairros 

que são ilhas. De seus cinquenta quilômetros de praia urbana, donde se tira o sustento da família, o 

lazer democrático e gratuito e conchas para ornamentar o cabelo trançados; de lagoas cantadas e 

símbolo de resistência como aquela de águas escuras cercadas de areia branca como a cor das roupas 

																																																								
177Citação atribuída ao escritor Jorge Amado (Gomes, 2017, p. 62) 
178Dados do IBGE dizem que Salvador é a oitava mais populosa do país e a terceira mais populosa do Nordeste, com estimativa de 3.957.566 habitantes 
em 2020. 
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alvejadas pelas lavadeiras que, ainda no período da escravatura, comprava alforria para suas iguais 

com o dinheiro do ganho. 

De citadinos soteropolitanos e soteropolitanas que têm tempero e azeite de dendê nas veias, que 

tem o divino no coração e o demônio nas cadeiras e que esperam o carnaval179 chegar para seguir os 

blocos afros e afoxés, cortejos, atrás do trio elétrico. Este, comandado em sua maioria por mulheres 

que comandam multidão de milhares de pessoas, é mais um instrumento para o sincretismo cultural: 

“a ideia de tocar em cima de um carro, passeando pela cidade, gerou um novo modo de brincar o 

carnaval” (Risério, 2004, p. 565).  Ali, nos oito dias de alegria, de musicalidade e de sensualidade 

balançam os mais fortes alicerces sociais, desde o sol da metade da manhã, passando pela noite até o 

recomeçar com os raios de calor e de beleza que é brilho! Espremem-se vendedores ambulantes, 

crianças desprotegidas, adolescentes em busca de fantasias, homens e mulheres todo integrados pelo 

canto amplificado e a percussão que se originou na dor dos porões dos navios negreiros dos 

ancestrais: essa mesma dor, que pariu o samba, também deu luz à Salvador. Quem são os lembrados 

na folia? 

Brasileiros e foliões de toda a parte do mundo espremem-se em circuitos iluminados. Corredores 

de asfaltos se transforma em palco de cortejos e pista de dança. Quando esses dias acabam, a cidade, 

a triste Bahia, demonstra ares de uma face oculta e perversa silenciada com os sons dos berimbaus 

no centro histórico. Nela, matam-se mais homossexuais e membros da comunidade LGBTQIA+180 que 

em outras capitais do Brasil; o alto índice de discriminação  e o preconceito racial contrasta com a o 

fato de que é a cidade onde se há mais negros fora do continente africano; persistem atos de 

intolerância religiosa ainda que seja o seio de origem de religiões brasileiras de matrizes africanas; a 

especulação imobiliária, a elite branca e enfurecida... Contudo, as universidades públicas tem cotas 

raciais para negros, há políticas públicas e projetos sociais para pessoas em situação de 

vulnerabilidade, vê-se a resistência que vem dos terreiros de candomblés e das ruas cujas pedras 

coloridas de preto fazem o terreno para quem, assim queira, possa caminhar. 

Como uma cidade pluricultural e de efervescência cultural, banhada pela maior baía das 

																																																								
179O carnaval de Salvador é considerado a maior festa popular de rua do mundo. Em seu formato atual, ultrapassa os dias do calendário nacional e se 
estende até o meio da manhã da quarta-feira de cinzas. Considerando a sua abertura oficial na quarta-feira anterior ao início da quaresma, a festa faz 
parte da agenda de eventos de verão da capital baiana que a encerra com números interessantes. Em 2020, em balanço realizado pela Prefeitura 
Municipal de Salvador, estima-se que dezesseis e meio (16,5) milhões de pessoas desde o pré-carnaval, incluindo palcos temáticos e bairros, sendo 
oitocentos cinquenta e quatro (854) mil turistas . Foram duas mil e seiscentas (2.600) horas de música e mil e dezesseis (1.016) apresentações, 
realizadas tanto nos trios elétricos como nas fanfarras, palcos e blocos de chão. Mais de doze mil e setecentos (12.7) artistas se envolveram na 
programação do Carnaval da folia.  Como uma vitrine para o mundo, esse formato celebrativo exibe marcas que o patrocinam, músicas que movimentam 
o mercado fonográfico, cifras que engordam os cofres públicos e privados deste local que, mesmo tendo o nome oficial de Salvador, atende-se por Bahia. 
A festa soteropolitana, objeto de estudo dos mais diversos segmentos do conhecimento e de interesse, ainda suscita o desejo de investigação – por 
motivos como gestão cultural, aspectos econômicos, étnicos, de gênero, dentre outros. https://www.ibahia.com/ondeestameutrio/detalhe/noticia/mais-
de-165-milhoes-de-pessoas-nas-ruas-veja-o-balanco-final-do-carnaval-2020/ 
180Além de comunidade, é um movimento político pela diversidade e representatividade das lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, queers e outras 
orientações. 
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Américas e com um alto índice de desigualdades sociais, Salvador é a capital do estado da Bahia. Ela 

não  é, apesar de se fazer metonímia, a Bahia. 

A Bahia, com um território de 567.295 km², 693,8km² não se resume ao solo soteropolitano. É 

o quarto maior estado brasileiro abriga uma diversidade considerável tanto em aspectos geofísicos 

quanto aos culturais e sociais. De partida, considerar Salvador como a Bahia não tem procedência. 

Como ficam as outras áreas com climas, aspectos culturais, sociais e econômicos diferentes? 

A caatinga baiana não é um socioecossistema que abrange a cidade do Salvador e é para lá que 

vamos. 

 

4.2 . Andorinha: a caatinga do Brasil que nasceu do opará 

 

Andorinha de asa negra aonde vais? 

que andas a voar tão alta 

Leva-me ao céu contigo, vá 

Qu’eu lá de cima digo adeus ao meu amor 

(Andorinhas: Pedro Ayres Magalhães / Intérprete: Madredeus in ‘Paraíso’) 

 

Na feira da cidade de Barcelos, para observar a dinâmica desse acontecimento semanal, uma senhora 

nos oferece pequenas andorinhas feitas em cerâmica tradicional. Disse que essa ave é um símbolo 

português por reunir várias características deste povo: capacidade de lançar-se a novas terras e 

retornar sempre que passam as tormentas. Isso porque as andorinhas migram no inverno e retorna no 

verão para os mesmos ninho, têm a capacidade de se alimentarem de de insetos enquanto voam, 

anunciam boa sorte, e representam a família (por serem monogâmicas) trazendo boa sorte aos lares. 

Ainda são sinônimo de amor e lealdade. Esses bons presságios da feira minhota, tal como essas aves, 

trouxeram-nos a um município brasileiro que assim se chama: Andorinha. 

“Terra do cromo e do bode” é essa a alcunha de Andorinha localizada no centro-norte do Estado 

da Bahia, cuja extensão territorial de 1.362,386 km²  está totalmente localizada no socioecossistema 

da caatinga, com uma população de 14.503 pessoas (IBGE, 2020). Faz limite com os municípios de 

Senhor do Bonfim (a Oeste), Monte Santo (a Leste), Jaguarari (ao Norte), Itiúba (ao Sul) e Uauá (a 

Nordeste) e Canudos (mesmo não fazendo limite, interviu diretamente aí); cidades que Cunha (1998) 

descreve cuidadosamente em Os sertões. Fica localizada no centro norte da Bahia, no Território 
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Piemonte Norte Do Itapicuru181, à 430 km da capital Salvador. 

Os indicadores da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 182 

demonstram que a população maior está entre os quinze a sessenta e quatro anos, e 57% vive zona 

rural, ocupando o quinquagésimo quarto lugar Mapa de pobreza e desigualdade da Bahia. Quanto à 

educação, as instituição de ensino públicas são em maior número, com destaque para as de ensino 

fundamental que, em 2020, são dezessete contra cinco privadas, com uma taxa de analfabetismo foi 

de 23,5 %, relativamente alta, diante da média estadual que é de 16.3%, ocupando o 342º lugar no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. A estrutura de funcionamento da saúde é 

financiada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, que oferece médicos, enfermeiros, equipes do 

Programa da Saúde da Família – PSF, porém, não possui leitos hospitalares e suporte para 

procedimentos específicos ou de média-alta gravidade, fazendo com que a população se dirija para 

outras cidades vizinhas ou para a capital. Ocupa o 186º lugar no ranking do Produto Interno Bruto – 

PIB do estado baiano, propiciado por uma economia onde comércios e serviços ocupam o maior posto, 

seguido da indústria e da agropecuária (com destaque para as lavouras cultivadas pelos pequenos 

agricultores da agricultura familiar – hortifrutigranjeiros, grãos, frutas e palma forrageira -   e a 

caprinovicultura  como principal pecuarista e os galináceos, bovinos, suínos em menor quantidade) 

(IBGE, 2020). 

“Cromo e bode” são as duas maiores fontes de produção andorinhense. A caprionovinocultura é 

responsável pela garantia de renda de muitas famílias que, além da carne, leite e derivados, utilizam o 

couro como matéria prima para comercialização in natura, produção de indumentária dos vaqueiros e 

do chapéu de couro confeccionado artesanalmente aí – o mapa do município tem o formato de um 

pernil ou quarto de bode. Quanto ao cromo, a  Companhia de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA, 

fundada em 1961, É a maior produtora de ligas de cromo e única produtora integrada das Américas, 

componente fundamental na produção de aços inoxidáveis e atende basicamente a demanda interna, 

que representa 2% do total mundial, tendo participação em mais de 50% do mercado doméstico – 

cerca de 40% é para exportação e o restante para abastecimento nacional. É, atualmente, uma das 

quinhentas maiores empresas do Brasil, com faturamento anual superior a US$ 350 milhões183. 

 

																																																								
181Além da divisão do território brasileiro em regiões, a Bahia, com o objetivo de detectar propriedades temáticas específicas das realidades locais, tendo 
em vista a extensão do estado, classificou vinte e sete regiões que foram denominadas como Territórios de Identidade. São espaços geograficamente 
definidos a partir do sentimento de pertencimento das comunidades ouvidas e representadas quando nas etapas de sua configuração, levando em 
consideração o ambiente, a cultura, a política, as instituições, a economia que, para o governo do estado, se traduzem como elementos que indicam 
identidade, coesão social e territorial.(SEPLAN, 2020). 
182http://www.sei.ba.gov.br/site/resumos/indicadores/indicadores_2901353.pdf 
183Informações do site instituicional http://www.ferbasa.com.br/default_pti.asp?idioma=0&conta=45. 



Capítulo 4. A bahia: de kirimurê à opará – refresco nas águas salgadas do litoral e doces da caatinga	

 125 

Figura 5: Mapa do município de Andorinha e suas cidades limítrofes 
bordado por uma artesã caatingueira. 

 

Tanto a zona urbana quanto a rural estão localizado na caatinga, o que não é fato comum, por 

conta da degradação e desertificação em que se encontra o bioma. Sua temperatura anual média é de 

24º, elevando-se, consideravelmente, no período de verão; nas demais estações, há queda de 

temperatura, chegando a se manter em 19º anualmente. Há que se considerar que na caatinga, as 

estações não são demarcadas, o que faz valer a citação já feita anteriormente: há apenas a estação 

das chuvas e do tempo sem chuva. O calor faz parte do cotidiano dos andorinhenses e influencia 

diretamente nos mais distinto modos de produção – quer de ordens da natureza, da cultura, de âmbito 

pessoal. 

Desde 1855, o que era um caminho de bois, tornou-se, em 1989, cidade. Andorinha era um 

corredor por onde passavam tropeiros que levavam e traziam a caatinga sob o lombo dos animais de 

carga: desde os bens que chegavam pelas águas do rio São Francisco (Norte) até a segunda maior 

cidade baiana, Feira de Santana (cujo título é a Princesinha do Sertão). Uma rota de tropeiros por onde 

passavam poetas, músicos, coronéis, padres, prostitutas, fazendeiros, fugitivos e desertores passaram 

por esta estrada da antiga Fazenda Gato, que fica num vale entre montanhas onde, até hoje, aves 

fazem sua moradia. Uma rota com paragens para descanso 184  e devoção, como a missa dos 

																																																								
184 Os escombros da Barraca da Loló ainda continuam ladeando uma das margens da estrada, agora de asfalto, que leva Senhor do Bonfim a Andorinha. 
Relatos de locais, por muitas vezes ouvidos por nós, enaltecem esta construção como sendo um centro cultural pulsante no século XIX. Era o pouso para 
os tropeiros, local de divertimento e de abastecimento para retomar a caminhada; gerenciada por duas irmãs, a Barraca demonstra o papel das mulheres 
em meio à caatinga: elas asseguravam a lei a e ordem do seu estabelecimento e do seu entorno, sendo, também, um local de proteção, esconderijo e 
cuidado de quem precisasse. Ao tempo em que mantinham uma relação com os poderes locais instituídos e garantiam, diplomaticamente, a convivência 
entre os mais distintos segmentos da sociedade. A secretaria de cultura do município informou tem um projeto de lei ainda em tramitação que visa tombar 
o patrimônio material para manutenção da memória dos marcos civilizatório da cidade – o qual não tivemos acesso até o momento. 
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Morros185 ou a subida a um dos onze cruzeiros. 

Sua localização geográfica, enquanto corredor-rota, é a mesma que consideramos em relação à 

história do Brasil, sobretudo no final do século XIX até finais do XX: de grande relevância. Em 

Andorinha, identificamos elementos simbólicos que fazem parte do imaginário e da representação 

cultural brasileira a partir de personagens ou fatos locais, relacionados às cidades limítrofes que foram 

sede dos acontecimentos históricos. Vejamos. 

Num lajedo extenso de pedra e afastado do centro de Andorinha, Margarida morou, com seus 

filhos, fugindo do massacre da guerra de Canudos186. Fez da pedra o seu lar, deu nome Laje da 

Margarida e trouxe os ensinamentos de Antonio Conselheiro, o beato e líder da cidade de Canudos, e 

as marcas do poder do Estado que devastou um modelo de organização popular com base na partilha, 

na solidariedade e sustentabilidade. 

Os tropeiros vilanovas eram homens que  transportavam sobre animais em tropa  produtos das 

grotas (locais à beira d'água, propício para produções agropecuárias de subsistência) para abastecer a 

cidade Canudos: era uma condição de sobrevivência da nova cidade que surgia e se insurgia contra o 

Estado. Partiam de Vila Nova da Rainha, hoje Senhor do Bonfim, cujo nome vem da freguesia 

portuguesa do concelho de Azambuja e foram relatados nas obras do peruano Mario Vargas Llosa, A 

Guerra do fim do mundo  (1981) e do já referenciado Euclides da Cunha, Os sertões (1902). Estas 

obras denunciaram ao resto do Brasil e ao mundo as atrocidades de um Estado contra uma Cidade 

																																																								
185 Um cemitério mandado construir por um fazendeiro abastado na região  na segunda metade do século XVIII por “negros cativos” (pessoas 
escravizadas) . Era o único e bem ornamentado. Capela na estrada com estilo de tendência colonial (alpendre, telhas com eiras e beiras, chão de 
cerâmica crua) um portal com arrojos neoclássicos datado do início do século XX. Nesse cemitério, o padre que assistia outras comunidades, vinha 
anualmente e celebrava a única missa: aproveitava para rezar pelos finados e receber a comunhão como todo bom cristão. A igreja Oficial vinha à 
Comunitária com sua linguagem e propunha a renovação da fidelidade às tradições romanas em detrimento dos tendenciosos atos do catolicismo popular. 
O fato que marca esse cemitério é que o construtor está enterrado no chão sob o portão de entrada: de forma que todos pisassem sobre seus restos. Foi a 
forma que ele encontrou de se redimir do pecado cometido contra a filha que, enamorada por um servidor da fazenda e sem a anuência do coronel, fugiu 
para viver o seu grande amor no alto da serra. Traído, o rico fazendeiro mandou que os matassem e trouxesse uma das mãos como prova cabal da 
chacina. Isso feito, com a extremidade do membro na mão, o pai deu-se conta de sua atrocidade e ingressou no mundo da culpa cristã, de forma que veio 
a perder os seus bens e ganhou a morte pouco tempo depois de ter definhado física, emocional e espiritualmente. São esses dois corpos que ficaram na 
serra, que deram origem a duas árvores que cresceram sobre suas covas e, respectivamente, o angico e a jurema, no alto de sua copa se entrelaçaram e 
estão lá até hoje: uma estilização de Romeu e Julieta da caatinga. Mais outro fato é ter um corpo enterrado fora dos muros por conta da morta ter 
cometido aborto e recebido a punição eclesiástica de ser, literalmente, banida da sua circunscrição. Participamos da missa em agosto de 2019 e ouvimos 
muitos depoimentos espontâneos sobre essa narrativa, cujo teor era consenso: algumas diferenças de detalhes, de ilustração, mas sempre o mesmo 
desfecho moral.  Era um dia diferente, porque havia chuva na caatinga, o cemitério estava repleto de flores e a população atenta a cuidar dos túmulos e 
acolher as prédicas do sacerdote belga com sotaque ainda carregado. Essa data da missa dos Morros é mais celebrada que o dia de finados oficial e a 
tradição de ir às Quixabeiras ainda permanece; ao invés de sanfonas e pífaros, a música típica (pisadinha e peneirada) foi executada em potentes 
amplificadores ou “paredão” . As pessoas estavam elegantemente arrumadas para um dia de festa. 
186Foi preciso mobilizar cerca de doze mil soldados de dezessete estados brasileiros para liquidar Canudos que, de riqueza e importância, tinha seus 
habitantes liderados por Conselheiro. Assassinados cerca de vinte e cinco mil pessoas, todas as casas destruídas e a cabeça do líder exposta para 
demonstrar o poder republicano que acabara de se instituir. Reconstruída, a cidade foi, como outras tantas da caatinga brasileira, submersa pelas águas 
de um açude imenso e profícuo, construído em tempo recorde pelos militares da ditadura que se instalou no país na década de sessenta. O apagamento 
histórico de um povo, de uma cidade e do marco da luta por melhores condições de vida no meio de tanta desigualdade foi promovido e, nos últimos 
tempos, tem sido recuperado com veemência. A prova é que, em novembro de 2019, foi promovida a Primeira Feira Literária de Canudos- FLICAN, que 
contou com a participação de pesquisadores renomados, nacionais e internacionais, com a comunidade local e dos arredores e mestres da cultura e da 
memória que, atualmente, tem orgulho em se declarar como conselheristas.  A FLICAN promoveu no meio da caatinga, em dias de temperatura de quase 
verão, sob uma lona azul de um circo, palestras, conferências, diálogo com o público, cujos homenageados foram Antonio Conselheiro e Euclides da 
Cunha. Participamos de diversas atividades para observar e aprender sobre a Guerra de Canudos sob várias perspectivas, diferentes narrativas e 
percebemos como a temática atrai a atenção de pesquisadores e pesquisadoras das diversas partes do Brasil e outras do mundo sobre este que, segundo 
a palestra do cineasta Antonio Olavo, é o tema brasileiro mais estudado na atualidade. 
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fundada às margens do rio Vaza-barris que apresentou o maior crescimento demográfico regional do 

país, o exemplo de solidariedade e resistência e o maior genocídio praticado no país (Cavalcanti, 

2019). 

A família de romeiros que acompanhamos durante a sexta-feira santa na subida da serra do 

Piquearaçá em Monte Santo187, são personagens reais da segunda maior romaria da caatinga. Com 

cerca de três quilômetros, a serra possui capelas construídas pelo frei Apolônio de Todi no século XVIII  

e teve escadarias e muros reformados por Antonio Conselheiro (Venâncio Filho, 2016). Mesclando 

aspectos do universo religioso, do cangaço, das oligarquias, o Cinema Novo188 de Glauber Rocha, 

levou o Brasil espacializado na caatinga para o mundo com o filme Deus e diabo na terra do sol, 

gravado em Monte Santo, lançado em 1964, indicado à palma de ouro do festival de Cannes - “Que a 

terra é do homem. Num é de Deus nem do Diabo”. 

No limite sul de Andorinha, o município de Itiúba entrou para a estatística dos lugares onde o rei 

do cangaço, Lampião não se atreveu a entrar. Por se tratar de um corredor que se encerrava em 

serras, portanto, sem saída, Virgulino e seu bando resolveu seguir por Andorinha em busca de bens 

(dinheiro, jóias, comida, tecidos, etc.) e, tendo pedido negado pelo dono da então Fazenda Gato, João 

Alves, o chefe marcou com um ferro a esposa, Dona Lorinda que, diante da atrocidade, foi acometida 

de tormentas emocionais. 

Como a terra do bode e dos festejos juninos, Uauá, também é a terra da poesia e do 

empreendorismo. Criou um modelo de cooperativa de pequenos agricultores familiares, tendo o umbu 

como principal matéria de beneficiamento. A Cooperativa de Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá 

e Curaçá -  COOPERCUC, é responsável por promover um modelo de sustentabilidade e da economia 

criativa, condições de emprego e renda para os cooperados. 

A figura heróica e viril do vaqueiro189 é tema recorrente quando se trata de um Brasil do interior, 

																																																								
187Monte Santo, a sede do exército nacional quando na sendo a primeira cidade desta região a possuir, em 1897, meios de comunicação modernos (o 
telégrafo, correio, jornais) sendo responsável por enviar notícias para o Brasil e para o mundo é, há duzentos sessenta e dois anos, palco da romaria da 
festa da Santa Cruz . 
188Um estilo brasileiro de fazer cinematografia, cujo criador, Glauber Rocha, instituiu uma estética dura baseada na crítica social, nas desigualdades sociais, 
questões raciais e de gênero e da fome. Declara: e ́ um feno ̂meno dos povos novos e na ̃o uma entidade privilegiada do Brasil: onde houver um cineasta 
disposto a filmar a verdade, e a enfrentar os padro ̃es hipo ́critas e policialescos da censura intelectual, ai ́ havera ́ um germe vivo do Cinema Novo. Onde 
houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a explorac ̧a ̃o, a pornografia, o tecnicismo, ai ́ havera ́ um germe do Cinema Novo. Onde houver 
um cineasta, de qualquer idade ou de qualquer procede ̂ncia, pronto a po ̂r seu cinema e sua profissa ̃o a servic ̧o das causas importantes de seu tempo, ai ́ 
havera ́ um germe do Cinema Novo. A definic ̧a ̃o e ́ esta e por esta definic ̧a ̃o o Cinema Novo se marginaliza da indu ́stria porque o compromisso do Cinema 
Industrial e ́ com a mentira e com a explorac ̧a ̃o (Rocha, 1965). 
189 O vaqueiro é o guerreiro da caatinga, herdeiro da profissão mais arcaica do Brasil; é no vaqueiro que encontramos inúmeros subsídios que o tornam 
importantes e os transformam em ciência. Desde sua origem no período colonizatório do Brasil, o vaqueiro, aquele que lida com o gado, foi um fator 
determinante para o desenvolvimento comercial e agrário do Nordeste brasileiro. Adaptou-se a caatinga com vestimentas e utensílios produzidos do couro 
do próprio gado como o jibão, perneira, guarda-peito, chapéu e sapatos. Protege seu cavalo com utensílios que também derivam do couro , a partir da 
cela, charelo, peitoral e cabeçada. O aboio do Vaqueiro é um rito que ecoa tristemente em acústico penoso, como se vagasse por tangentes (estradas) 
solitário, nada mais que um gesto artístico em respeito ao seu trabalho, ao gado do seu patrão ou as poucas cabeças de gado que lhe tem por sorte. O 
vaqueiro conhece seu gado e o gado conhece seu vaqueiro sempre foi assim e sempre será, a cumplicidade entre o vaqueiro e a caatinga que conhece 
cada lugar e cada endereço, o misticismo utilizado para a cura da imundície de seus rebanhos, a linguagem em códigos que envolve seus diálogos seus 
segredos e os sinais marcados nas orelhas ou nádegas de seus víveres. (Silva, 2020) 
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da caatinga. Em Jaguarari, no povoado de Santa Rosa de Lima, descobrimos o Museu do Vaqueiro, 

cujo criador e curador, desde os oito anos sai a recolher objetos que se transforma em acervo. Com 

mais de três mil peças referentes a esse centauro da caatinga, o museu carece de estrutura e disfruta 

da sobra de disposição e empenho do seu idealizador, agora adulto de pouco mais de três décadas. 

Como se vê, parte da história brasileira passa pelo chão caatingueiro de Andorinha. 
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Figura 6: Caminhadas e viagens pelo estado da Bahia 

Elaboração própria 
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CAPÍTULO 5. A CAATINGA COMO ESPAÇO DE PESQUISA: DENSOS CAMINHOS 

 

5.1. Esse pedacinho de chão: a caatinga andorinhense. 

 

Andorinha e suas comunidades são, de agora em diante, a nossa caatinga. Como vimos, chegou até nós 

pela fotografia e respondeu aos requisitos que estabelecemos no projeto: contempou campo e cidade, 

densidade demográfica considerável, adjascente ao capus do IF Baiano e se mostrou receptiva às 

nossas intenções. Citada no poema “Poema da Bahia que não foi escrito” de Carlos Drumond de 

Andrade, de partida anunciamos que já tivemos, pisamos, sentimos: 

 

Um dia - faz muito tempo - 

achei que era imperativo fazer um poema sobre a Bahia, 

mãe de nós todos, amante crespa de nós todos. 

Mas eu nunca tinha visto, sentido, pisado, dormido, amado a Bahia. 

Ela era para mim um desenho no atlas, 

onde nomes brincavam de me chamar: 

Boninal, 

Gentio do ouro, 

Quijingue, 

Xiquexique, 

Andorinha 

(Drummond, 2018) 

 

5.1.1. A cidade de Andorinha: caatinga urbana 

 

A sede do município é cercada por montanhas rochosas com cruzeiros em seus cumes. A primeira 

capelinha dedicada ao Coração de Jesus, onde as andorinhas fizeram seus ninhos, deu lugar a uma 

capela maior, construída comunitariamente nos anos sessenta do século passado. O sino, que está na 

então matriz recém construída, tem uma rainha que, além do seu reinado, foi pioneira nos 

empreendimentos de hospedagem e diversão, criando os festejos de São Pedro, os quais projetam a 

cidade como polo festeiro para o Brasil190. A praça de eventos, a biblioteca municipal191, a praça da feira 

																																																								
190Para conseguir um sino para a nova capela, a comunidade, na metade dos anos cinquenta, promoveu um concurso que elegeria a rainha do sino: ganharia 
quem mais vendessem bilhetes, os quais equivaleriam a votos. Dona Rosinha Guimarães conquistou a coroa, o cetro e teve seu nome gravado no sino que 
ainda hoje soa na então matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi proprietária de um bar que oferecia lazer e diversão e que dispensava proteção 
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livre (que acontece às segundas-feiras), as instituições de ensino (públicas e privadas), igrejas 

evangélicas, igreja matriz e capelas católicas, terreiros de umbanda, centro espírita, sindicatos, 

associações, hospital, unidades de saúde básica, CRAS, ginásio de esporte, academia de ginástica, 

clubes de entretenimento, dois postos de combustível, rio, ateliê de tatuagem, salão de beleza, 

farmácias, supermercados. 

Similar ao sistema colonial de habitação descrito por Holanda (1963): a cidade é lugar da gestão, 

do comércio, da política, dos órgãos administrativos. As comunidades rurais são o lugar de desejo e de 

investimento de conforto habitacional. A vida pulsa nas comunidades mais que na cidade. Como foram, 

no  período colonial,  Salvador e o recôncavo; a cidade e os engenhos. Nas comunidades há uma vida 

organizada de mini-cidade: há capelas, as escolas foram direcionadas ao centro, liderança. A festa 

acontece sempre aos finais de semana na zona rural; a cidade fica morta e deserta. 

 

5.1.2. A caatinga rural das comunidades andorinhenses 

 

A comunidade do Carrancudo, “bordada por suas rezas, novenas, crenças e muita simplicidade no 

interior da Bahia” (Souza, s/d) recebeu popularmente esse nome por conta da quantidade de arbustos 

com folhas escuras, grossas e enrugadas (carrancudas). Seu nome oficial é Bom Despacho, devido à 

passagem de Lampião na região que encontrou uma oferenda aos encantados (comumente chamada de 

despacho). Ao pedir a um dos moradores que experimentasse a ave ali ofertada e ter certificado que não 

havia envenenamento, o chefe do cangaço ordenou que fosse preparado um banquete e refestelou-se 

com músicas e bebidas192. A comunidade se sente mais representada pela estética da fauna que pela 

astúcia do cangaceiro. 

Localizada a cerca de dezesseis quilômetros da sede, tem uma população de trezentos e 

cinquenta pessoas que moram em cem casas construídas de tipos variados tijolos, blocos e adobo; as 

de taipa foram demolidas e não existem mais. A fonte de renda se concentra na caprinovicultura e 

criação de bovinos em menor número. Os auxílios governamentais são responsáveis por garantir a renda 

da maior parte dos membros da comunidade. Um poço artesiano precário, feito pelo governo, um rio 

																																																																																																																																																																																
policial por ela  impor respeito e criou, em 1965, as comemorações do santo que segura as chaves do céu, a partir de iniciativa particular e familiar. Hoje, o 
São Pedro em Andorinha ainda preserva os ritos iniciais criados por Dona Rosinha Guimarães. Em tempos de ditadura militar, uma mulher na caatinga, 
torna-se um contraponto de resistência, empoderando-se e instituindo traços culturais que irão, conforme veremos, se perpetuar como importantes para se 
perceber a caatinga enquanto um espaço-tempo de inscrições subjetivas que se transformam em convenções objetivas e internalizadas pelos caatingueiros e 
caatingueiras. 
191Títulos da literatura universal e brasileiras; obras específicas de teatro, cinema, ciência; livros infantis e de produtores independentes. Um acervo expressivo 
que garante, gratuitamente, o acesso a qualquer cidadão portador de um documento de identidade. Percebemos que muitos livros estão com marcas de uso 
e a presença de crianças em todas as vezes que visitamos. Um universo das letras no coração da caatinga andorinhense - para quem quiser. 
192Esse era um procedimento característico do cangaço: por receio de envenenamento, os cangaceiros obrigavam alguém a experimentar qualquer alimento 
ou bebida, quando não usavam uma colher metálica especial que poderia detectar alguma substância nociva à saúde. 



Capítulo 5. A caatinga como espaço de pesquisa: densos caminhos	

132 

temporário, e tanques (barreiros: dois comunitários feitos pelo DNOCS e um particular). Todas as 

residências têm cisternas particulares (construídas pelo governo federal, estadual ou por movimentos 

sociais), cobertura de rádio, televisão e internet. O estudo formal é realizado numa comunidade próxima, 

depois do projeto municipal de agrupar os estudantes rurais em locais estratégicos para facilitar a 

logística (transporte, alimentação, etc.,). A capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida é o único espaço 

religioso existente aí.  A Associação dos Pequenos Trabalhadores Rurais da Fazenda Carrancudo atua na 

mobilização e organização comunitária e não conta com nenhuma cooperativa e pequenos artesãos 

(carpintaria e derivados do couro de caprinos e bovinos). Dois ônibus fazem o transporte para a sede 

andorinhense e para o município de Itiúba, deixando para as motocicletas o primeiro lugar de uso dos 

meios de transporte. 

O Carrancudo é sede de criações artístico-culturais originais desta porção de caatinga, da 

organização da luta pela terra, da prática de medicina alternativa (terapia bioenergética193 ) e de 

mestres e mestras dos conhecimentos da natureza e dos mitos que, implicados, conformam esta 

comunidade. A capela ao lado da casa do patriarca é o local onde as decisões da comunidade são 

gestadas e compartilhadas, sobretudo, pelas redes sociais. 

O Salgado é uma comunidade matriarcal, empreendedora e artística, que fica a cinco quilômetros 

da cidade andorinhese. Segundo os relatos locais, as mulheres que a fundaram são descendentes de 

dois povos indígenas que originariamente habitavam várias partes da caatinga: a) os tapuias, do tupi 

tapu = oca, casa; a = fugitivo, foragido (Carvalho, 1987, p. 278), eram de pequena estatura, temidos 

pelos portugueses por não falarem a língua tupi, por serem antropofágicos; considerados bárbaros, 

desprezíveis por serem fora da ramagem dos tupis, os povos do litoral; b) os cariris do tupi kiri'ri = 

silencioso, calado (idem, p. 146), era designação da principal família de povos indígenas e de um povo 

em particular, cujos costumes privilegiavam a agricultura de subsistência e a fabricação e utilização de 

objetos de cerâmica. 

A comunidade conta com aproximadamente cento e setenta famílias residentes em casa de 

tijolos, blocos de cimento, adobo de barro e de taipa (barro com madeira da caatinga) abastecidas por 

cisternas individuais e outras dezoito reservatórios de água para animais e consumo humano (barragem, 

barreiro, poço artesiano) e três rios temporários que renascem com as chuvas, secos a maior parte do 
																																																								
193Utilizando uma varinha de cobre ou de outro metal condutor de energia, a terapeuta da comunidade, examina atentamente quem se apresenta com algum 
mal estar. Pela energia conduzida, identifica-se algum desequilíbrio físico-energético e os possíveis agentes biológicos que estão a causar alguma 
enfermidade. Depois, define-se o tratamento que é fundamentado em produtos naturais e técnicas simples (como escalda pés, banhos, respiração, etc.) Sem 
a pretensão de ocupar o lugar de um médico, a terapeuta aconselha a busca por um profissional, a depender do quadro de saúde, depois sessão com o 
método bioenergético. Sua formação se deu quando na época das CEBs, onde a medicina popular ganhou força, capacitando o povo para cuidar do povo. 
Porém, segundo a senhora, esse método foi criado por Alexander Lowen, baseado em Wilhelm Reich e atende, por um preço simbólico, dezenas de pessoas 
a cada duas vezes por semana num pequeno consultório na caatinga do Carrancudo. O tratamento humanizado, a linguagem acessível e o acolhimento 
fazem com que o tratamento bioenergético seja uma real alternativa à melhoria da saúde das caatingas. Cuidam-se de si com mais propriedade, bem como 
do meio ambiente de onde provém os medicamentos e, assim, o ciclo de preservação e convivência se fortalece. 
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ano. Há um prédio escolar sem funcionamento (atividades da educação formal foram transferidas para a 

sede municipal). Há uma igreja evangélica, um centro de umbanda, um salão comunitário da igreja 

católica e casas com quarto do santo onde se recebem bênçãos, rezas e são receitados remédios 

naturais. Há cobertura de internet para os telefones celulares e o sinal de rádio e televisão é satisfatório. 

Além do artesanato de barro, a comunidade conta com quintais agroecológicos de hortaliças, o 

extrativismo do licuri e criação de caprinos, ovinos e suínos. Um campo de futebol e área livre 

aproveitada para brincadeiras infantis que, junto com os demais, locomovem-se sobretudo por meio de 

motocicletas, bicicletas e cavalos e menos por automóveis. 

A fabricação dos utensílios de de cerâmica de rolete194, herança ancestral, é a tradução dessa 

comunidade, cujo nome vem de um rio de onde se extraiam sal artesanalmente. São descendentes da 

moradoras do Caldeirão das tapuias e as herdeiras cariris trabalham na produção de peças de barro e 

na associação ceramista 195 onde se organizam e se profissionalizam para geração de trabalho e renda. 

A casa das cariris, verde com cadeiras roxas, é o local de encontro da comunidade. Reunem-se sentadas 

à sombra da cajazeira que refresca os dias quentes; o salão principal, com quadro escolar feito na 

parede, já serviu de sala de aula, salão de festejos; ao lado, um quarto do santo, com um altar com 

imagens de caboclos, orixás, santos católicos, bonecas, budas e flores de plástico: ali, entra só que tem 

permissão; ali, pedem-se bênçãos e fazem-se orações. Estas mulheres que tiveram suas ancestrais 

capturadas  “a dente de cachorro” no alto da serra dos Pinheiros pelos homens brancos, plasmam com 

suas  mãos, beleza e força,  uma comunidade que nos abrigou durante o período de pesquisa de 

campo. 

Pesquisamos em outras comunidades, com o mesmo rigor e atenção, porém com menor 

permanência e tempo. Nelas, identificamos importantes aspectos da caatinga e dedicamos atenção 

específica a eles. São elas, a seguir. Comunidade da Lagoa da Onça: mitos e lendas da caatinga; 

Comunidade do Mandi: fabricação de chapéu de couro; Comunidade dos Morros: além da tradicional 

																																																								
194A cerâmica, marmita permanentemente ao lume (Cascudo, 1967, p. 41), é a primeira técnica da arte que lida com  a imprevisibilidade do fogo. A técnica 
do rolete é de exclusivamente feminina: a partir de rolos acordelados feitos de argila, moldam-se panelas, copos, vasos, pratos, peças de decoração, dentre 
outros. É atividade eminentemente manual que exige sensibilidade, técnica, habilidade, concentração e muito tempo. Cada peça é produzida com dedicação, 
onde a artesã plasma seu estilo e faz dela, única.  Acompanhamos por vários dias as etapas de produção. Desde a escolha da terra, trazida das serras pelos 
homens ou por mulheres mesmo, separação dos tipos (cor, textura, densidade, etc.,) trituração para se tornar em um pó homogêneo para receber água e 
ser, pacientemente, amalgamado pelas mãos que coreografam numa dança ritmada  e precisa de transformação. As cores vão se modificando, a quantidade 
certa de água e o acrescer de mais terra é uma cena de se admirar. Enquanto isso, fala-se sobre a vida, sobre o tempo, sobre as alegrias e tristezas do 
cotidiano. Depois de pronto, o barro é posto a descansar e as mãos começam a trabalhá-lo com sincronicidade; utilizam-se ferramentas adaptadas (pedaços 
de pedras, sementes para alisamento, resto de frutos secos, madeiras, etc.,). Os roletes, acordelados, vão dando forma as peças a partir da sobreposição 
sobre si mesmo em forma de espiral: alisa-se para tirar os relevos, irregularidades. Quanto mais alisados, já enquanto paredes das peças formadas, os 
roletes vão se tornando uma estrutura fina e delicada, dando contorno e/ou formas desejadas pela artista. Os roletes se perdem em si mesmo e se 
transforma em peças que são expostas ao sol para secar por etapas diárias diferentes, até atingir um estágio propício para ir ao forno e ser queimadas para 
atingir a resistência desejada. 
195Associação Mãe Arte D' Arte do Salgado - AMADA (criada 13 de junho de 2007); quatro famílias que fazem cerâmica de rolete na comunidade Salgado e 
que se articulam para divulgar, produzir e vender os produtos. Desarticulação entre as membras, sobrecarga da presidente, falta de gestão, etc. o que leva 
ao enfraquecimento do grupo como Associação, porém, é um constante aprendizado através dos processos de formação o que leva ao empoderamento 
feminino . 
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missa, a piscicultura familiar; Comunidade do Riacho Seco: fabricação de artesanias com a palha do 

licuri (também conhecida como pindoba); Comunidade do Poço do Boi: jovem vaqueiro e o acompanhar 

a família à feira livre. 

Tanto na sede quanto a zona rural, predomina uma vegetação xerófila, com a maior parte de 

espécies caducifólias, cactáceas abundantes, palmeiras de licuri e árvores de grande porte que se 

mantem verdejantes durante muito tempo (juazeiros, quixabeiras, juremas preta e branca, craiberias, 

etc.). Na fauna, abundam diversidade de aves (sobretudo no tempo da investigação, cujas chuvas foram 

generosas), répteis, mamíferos de pequeno porte e anfíbios (no que se refere à fauna selvagem). Existem 

muitas áreas de fundo de pasto196, fruto das lutas pela terra nos finais dos anos setenta e oitenta, 

reservatórios de água para uso comum (açudes, barragens, lagoas e tanques, num total de doze) e os 

instalados nas casas, as cisternas. Sobre as cisternas, protótipo da tecnologia social empreendida pelos 

movimentos sociais quando na reconfiguração do semiárido, conforme já vimos, garantem não só a 

coleta, mas armazenamento e distribuição da água durante o período em que não há chuvas. 

Constatamos que, em todas as comunidades visitadas, em Andorinha e seus limítrofes 

municípios, não encontramos nenhuma casa ou propriedade que não dispusesse de uma cisterna. 

Informações da ASA (2020), demonstram que as cisternas são construídas pela própria comunidade a 

partir de tecnologia e financiamento repassadas por instituições ou pelo governo: seu baixo custo, 

estimula a sociabilidade e a construção de novas cisternas destinadas, também, para criação de peixes e 

outros fins. Existem muitos lajedos (que originam buracos naturais que acumulam água, chamados de 

caldeirões). 

  Contudo, a caatinga está em estado de degradação. Apesar do trabalho conscientizador 

das associações de fundo de pasto e de iniciativas dos movimentos sócias, ainda há queimadas, 

derrubada de árvores para utilizar troncos e galhos para lenha de fogão e áreas em estágio avançado de 

desertificação. É comum ouvir que o que segura a água é a vegetação e, sem ela, o solo potencializa sua 

semiaridez. Nas comunidades rurais, a situação é melhor que na sede, porque o entorno da cidade tem 

ganhado o abandono vegetativo e, consequentemente, da fauna. 

 

 

 

																																																								
196Aprendemos  que as propriedades de fundo de pasto são um conjunto de técnicas de manejo de culturas animais e vegetais dos povos tradicionais que 
consiste em deixar que as espécies convivam entre si sem cercas, sem cercados internos e que sejam uso comum dos proprietários. Regime de partilha de 
espaço e convivência solidária, contrariando as práticas das grandes lavouras e criações, trazendo para o seu terreiro e quintal plantas e animais que 
retroalimentam a vida deles e dos humanos,garantindo o equilíbrio ecológico, emprego e renda e as práticas de sociabilidade através das manifestações 
culturais: cantos, modos de produzir gastronomia, festejos, etc. (Carvalho, et all  2020). 
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5.1.3. Andorinha: campo e cidade em uma só comunidade 

 

Toda comunidade é produto dos atos de totalização, os quais são a síntese de convenções da 

coletividade que, uma vez assimiladas e interiorizadas pelos membros, passam a vigorar como 

dimensões objetivas que organizam o grupo (Martins, 1995). Independem do espaço físico (há 

torcedores da seleção brasileira de futebol que não são do Brasil) porém não o despreza; em alguns 

casos, o espaço pode contribuir para a conformação comunitária. Sobretudo quando esse é do 

acontecer solidário, o território é tido como lugar da comunicação, da comunhão, de todos, em 

detrimento de um território em si, conceituado ou demarcado racionalmente (medido, cartografado, 

dividido por interesses econômicos e políticos). É o território do cotidiano onde estão os sábios locais: 

eles sabem sobre o local, porém precisa saber mais e mais sobre o mundo, mas tem de respirar o lugar 

em si para produzir o discurso do cotidiano (Santos, 1999). 

Na caatinga andorinhense, constatamos que a sede do município e as comunidades citadas, 

sobretudo a Salgado e a Carrancudo – por termos estado mais tempo na investigação -, apresentaram, 

além de atos de totalização –  serão apresentados à frente -, outros elementos afins que nos levaram a 

considerá-las como uma só comunidade territorializada na caatinga. 

Constatamos laços de parentesco (sobrinhos, Cunhadas, primas se misturam nas distintas 

localidades), práticas por confluências de ideais (movimentos sociais,  movimentos de lutas pela terra e 

pela água), regras baseadas na intimidade comunitária (mobilização para convidar ao menos um 

representante de cada família para um evento festivo, por exemplo), códigos para comunicação fluida 

(todos sabem de todos e de tudo em pouco tempo, era essa a impressão que tínhamos – vale ressaltar 

a  utilização das redes sociais pelos aparelhos de telefonia móvel como um media fundamental para esta 

rapidez), ligação mais afetiva que territorial (há comunidades que são de outro município, como o Poço 

do Boi, e tem na Comunidade Andorinha, o seu referencial). Convenções como estas foram 

estabelecidas e se mostram assimiladas pelas pessoas que se tornam grupo e grupo que se configura 

enquanto comunidade no socioecossistema caatingueiro cujo terreno é o do saber local. 

E nesse espaço delimitado, lançamos-nos como investigador. 
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Figura 7: Caminhadas e viagens pela caatinga andorinhense 
 Elaboração própria 

 

5.2. Processo de classificação dos símbolos e sistemas 
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5.2.1. O investigador-fotógrafo 

 

Em todo o processo, ratificamos nosso papel de investigador, expondo nossos objetivos e intenções em 

estar ali. Desse modo, não registramos qualquer empecilho, o locus da pesquisa se mostrou receptivo, e 

o fato de estarmos integralmente imersos e dispostos no contexto (em cada período definido), 

conseguimos estabelecer a nossa função de pesquisador. A câmera fotográfica estava sempre presente, 

de forma a compor a imagem de investigador, não ocasionando, em qualquer momento, algum 

desconforto ou empecilho para os registros: ao contrário, em muitas ocasião, o pedido de fotografar era 

feito pelos membros da comunidade que passaram a contribuir substancialmente em todo o processo. 

A entrada nas comunidades, seguiu um ritual que se configurou com os laços feitos com pessoas 

que serviram de portais: por elas, fomos apresentados às lideranças do poder público, àquelas que 

coordenam as lideranças comunitárias, às próprias lideranças das comunidades e às pessoas 

individualizadas que, em seguida, passaram a ser sujeitos da pesquisa. A condução a partir daí se deu 

por nossa inciativa, seguindo as instruções metodológicas e epistemológicas, mas sobretudo, os próprios 

sinais de manifestação dos eventos simbólicos que se multiplicavam em cada contato com as 

comunidades. 

   

5.2.2. Critérios e estrutura de classificação fotoetnográfica 

 

Não conhecíamos a caatinga em Andorinha. O que passamos a conhecer foi o que ela e seus moradores 

me mostraram. Observamos, ouvimos, vimos, participamos de eventos que nos couberam. Tudo o que 

registramos foi o que, a nós, se apresentou. Descobrimos a importância deste município para a história 

nacional a partir dos seus habitantes e daqueles que vivem em seu entorno; pessoas da caatinga, do 

campo e da cidade que narram, através de suas memórias e fatos do cotidiano fatos interessantes que 

constam nos autos livrescos da história oficial. 

Neste processo de imersão, o que consideramos como símbolo foi aquilo que, de súbito,  causou-

nos estranheza, impacto, pathos, curiosidade, interesse ou repúdio; o que, além disso, provocou, por 

completo ou em certa medida, a interação entre as pessoas envolvidas nos eventos. Seguimos a máxima 

fenomenológica: o que importa é o sentimento que as coisas nos provoca. Ao ouvir as narrativas, 

verificar as imagens, observar os gestos, registramos fotoetnograficamente aquilo que, em nosso 

entendimento, funcionaram como elementos de referência para organizar a vida da comunidade. A 
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intenção era saber, de partida, se tais elementos, convertidos em conceitos abstratos e acessíveis à 

comunidade onde atuam, possibilitaram aos seus membros, uma forma consensual de apreensão da 

realidade, integrando os significados e viabilizando a comunicação. 

Assim, durante oito meses (março a novembro 2019) de vivência na caatinga, conseguimos 

identificar cento e quarenta e um (141) situações em que notamos a manifestação dos símbolos: quer 

seja no cotidiano ordinário, em dias de rotina alterada por algum acontecimento que constava no 

calendário (como, por exemplo, festejos, folguedos, celebrações, etc.,) ou àqueles que surgiram como 

inesperados (falecimento e chegada de membros ausentes na comunidade, por exemplo). A estas 

situações, denominamos eventos: conjunturas espaço-temporais, materiais, imateriais e de outras 

ordens que foram o contexto de  eclosão simbólica – como veremos. Presenciamos e participamos, de 

alguma forma, de todos os eventos; em muitos deles, não houve planejamento prévio para nos envolver, 

de maneira que seguimos os sinais de permissão – explícitos ou não – e, sem medir esforços, 

experienciamos como investigador, junto à comunidade, tais conjunturas. 

Como as ciências sociais são obrigadas a classificar para conhecer (Bourdieu, 1989 p. 111), 

procedemos à disposição dos símbolos observados nos eventos e distribuímo-los por temáticas: blocos 

de temas-assuntos comuns para os quais convergiam os símbolos; foram a base para o agrupamento 

dos eventos. Chamaremos as temáticas de bocapiu – uma espécie de sacola feita com palhas de 

licurizeiro ou outras fibras naturais, trançadas artesanalmente, usada por caatingueiros e caatingueiras 

no cotidiano para diversos fins: nele, guardam-se objetos, insumos alimentícios, livros, alfaias, 

maquiagem, dispositivos eletrônicos. Ou seja, em nossa investigação é o abrigo temporário, trançado 

pelas relações comunitárias produtoras de sentido, onde os símbolos hospedaram-se. 

  Catalogamos dezenove (19) bocapius (B)197 dispostos assim: 

• B1: Ações sociais: quatorze (14) eventos simbólicos 

• B2: Arte(sanato): seis (6) eventos simbólicos 

• B3: Ciência/tecnologia: cinco (5) eventos simbólicos 

• B4: Comércio/subsistência: dez (10) eventos simbólicos: 

• B5: Couro: Seis (6) eventos simbólicos:. 

• B6: Diversão: sete (7) eventos simbólicos 

• B7: Educação: quatro (4) eventos simbólicos. 

• B8: Espiritualidade: onze (11) eventos simbólicos. 

• B9: Esporte: Quatro (4) eventos simbólicos. 

																																																								
197Usaremos  o singo “B” para bocapiu. 
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• B10: Expressões culturais: Quinze (15) eventos simbólicos: 

• B11: Gastronomia: Doze (12) eventos simbólicos. 

• B12: Gênero: três (3) eventos simbólicos 

• B13: Linguagem/lingüística: sete (7) eventos simbólicos: 

• B14: Mazelas: Seis (6) eventos simbólicos. 

• B15: Medicina tradicional/alternativa: cinco (5) eventos simbólicos. 

• B16: Mídia/tecnologia: cinco (5) eventos simbólicos. 

• B17: Mitos: doze (12) eventos simbólicos. 

• B18: Morte: três (3) eventos simbólicos. 

• B19: Transporte: seis (6) eventos simbólicos; 

 

Conforme veremos, esses bocapius são sistemas dentro dos quais os símbolos dispostos fazem 

relação com os demais, atuando na produção da vida social da caatinga. No processo de sistematização, 

alocamos os cento quarenta e um (141) símbolos manifestados nos respectivos eventos simbólicos, 

agregados nos dezenove (19) bocapius. Em seguida,  discriminamos todos os eventos de forma 

individualizada, seguindo a estrutra: 

a) bocapiu:  base para agrupar os símbolos por temas; 

b) evento: condição espaço-temporal, imaterial, material ou de outras ordens, onde se deu a 

identificação dos símbolos; 

c) personagem: entes ou pessoas que apresentaram os símbolos ou que foram instrumentos 

para tal; 

d) signo: a representação do símbolo; geralmente nos contornos do mito, do ícone ou do rito; 

e) símbolo: o valor dado à realidade pelo signo utilizado; 

f) descrição: síntese panorâmica da simbologia; 

g) curiosidades e/ou observações: informações sui generis apreendida no processo de 

investigação simbólica198. 

Destas especificações das colunas, apenas o item g não foi preenchido em todas as tabelas pois na 

coluna f dava conta do proposto. 

 

5.2.2.1. Revisitando as estratégias 

																																																								
198Esta foi a forma que entendemos ser mais apropriada para sistematizar os dados para análise. As tabelas eram preenchidas diariamente logo em seguida à 
participação nos eventos, revisadas regularmente e acrescidas ou substituídas informações. A coluna g foi a única que não foi preenchida em todos os casos, 
uma vez que a f dava conta do proposto. 
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Construimos diálogos com sujeitos diversos: mestres da cultura, bordadeiras, artesãs, tocadores, 

médicos, cientistas, professoras, cineastas, geólogos, geógrafos, arqueólogos, produtores rurais 

agroecológicos, sacerdotes/sacerdotisas, atores, professores, coveiros, caminhantes, farinheiros, 

peregrinos, guias de parques e turísticos, juventude engajada ou não em movimentos sociais, escritoras, 

cordelistas, etc., : vozes diferentes compartilhadas quando nos colocamos na posição de investigador-

ouvinte, investigador-aprendiz, investigador-observador, investigador-acolhedor. Nossa pesquisa foi feita 

com muito chão pisado. 

Conhecemos a caatinga mais à pe que de carro. Dispomo-nos a pisar o chão das estradas de solo 

semiárido e verificar de perto mata que ora é branca, ora, verde; ora, amarela. Foi necessário 

desprender tempo e esforço físico, emocional e psíquico para experienciar espaços onde os símbolos se 

manifestaram. Daí, a importância de conhecer esse socioecossistema em sua complexidade geofísica e 

verificar, sozinho ou com caatingueiros e caatingueiras, como se dá a sua organização a sua natural. 

Entendemos que uma das formas de conhecer e participar dos eventos foi simples: criar vínculos: 

sentar, conversar, ouvir. Partimos da máxima que dos sujeitos e de suas comunidades é que 

dependíamos para construir a investigação. Ao falar claramente sobre a nossa proposta da pesquisa e 

pedir permissão para experienciar o cotidiano – com toda a complexidade de ações que fosse possível a 

nós se manifestar – abria-se, como num portal, a validação da nossa entrada ali. Fomos, aos poucos, 

descobrindo alguns códigos de acesso: toque de leve em nosso corpo por quem falava, um olhar mais 

fixo, o pegar materiais para mostrar/compartilhar, não responder perguntas dos outros e olhar para você 

murmurando sobre o que quer como se fosse esconder dos demais; o tratamento já mais íntimo; o 

“contar segredos” e o que superou nossas expectativas: o deixar-se ser fotografado. 

   

5.3. Trabalho Fotoetnográfico 

 

O trabalho fotoetnográfico começa e andou junto com a observação participante; os registros (imagem, 

áudio, vídeo, palavras – sobretudo em dispositivos móveis), depoimentos, entrevistas (concedidas no ato 

dos eventos ou as semiestruturadas), as partilhas de caminhantes e a dinâmica final para construção, 

leitura e impressões das narrativas fotoetnográficas finais foram técnicas fundamentais. Como 

instrumentos, utilizamos:  aparelho celular, gravador, câmera fotográfica digital (máquina e celular), 

aplicativos digitais, blocos de anotações virtuais e físicos, mapas, tabelas, áudios, (voz, música, sons de 

propaganda, sons da natureza), canais de vídeos da internet, dentre outros. 
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Destacamos ainda a narrativa fotográfica feita automaticamente pelos dispositivos móveis ao 

armazenar os registros de imagem, serviram como diário de Pesquisa, ao invés de só áudio e escrita; o 

acesso à internet (redes sociais e aplicações, como facilitadora primorosa de pesquisa) as aplicações de 

mensagens de áudio, vídeo e imagem possibilitaram a partilha, checagem e obtenção de dados e 

informações em tempo hábil.    

Para estar nos eventos, enfrentamos desafios como: problemas de locomoção (sobretudo com o  

automóvel199), ajustes para conseguir hospedagem, as distâncias (sendo longas ou médias, elas tinham 

sempre trajetos por estradas sem pavimentação, sem sinalização, etc.), lidar com as perdas200. 

Seguindo estes varedas, com suas sinuosas curvas, horizontes difíceis de vislumbrar e 

cruzamentos com outras tantas, parafraseamos  Heidegger (2002) com os nossos caminhos de mata 

branca, cuja procura de descobrir como se constitui o sistema simbólico da caatinga e como ele 

organiza a vida desse socioecossistema, aderimos ao Rosa (2019) quando diz “quem elegeu a busca 

não pode recusar a travessia”    

  Sigamos.

																																																								
199Todo o percurso da pesquisa que exigiu locomoção automotiva terrestre foi feita em carro próprio, bem como os recursos para este fim e todos os demais 
que foram planejados e aqueles que surgiram durante o desenvolvimento da investigação. Não contamos com apoio de incentivo à investigação (bolsas, 
financiamentos outros, etc.) e investimos tempo, dedicação e recursos financeiros e pessoais para concluir a pesquisa. O motivo: a importância da nossa 
pesquisa declinou a falta de apoio para pesquisas desse teor; referimo-nos, sobretudo, ao cenário da pesquisa brasileira. 
200Durante a pesquisa de campo, dois sujeitos da investigação faleceram. 
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CAPÍTULO 6. DETALHANDO AS ESTRATÉGIAS PARA AS NARRATIVAS FOTOETNOGRÁFICAS 

 

6.1. Abrindo cada  bocapiu: os subsistemas simbólicos 

 

Todos os bocapius são sistemas simbólicos que se constituem numa rede de sentidos de referenciais - 

também simbólicos – os quais são fundamentais para que as pessoas se comuniquem, escolham seus 

padrões e construam as relações entre si numa coletividade, e, por fim, ordenem a vida social. Esses 

sistemas ajudam a fixar e traduzir valores e normas (Baczko, 1985) na caatinga.   

São sistemas simbólicos que se diferenciam segundo a forma como são  produzidos e aceitos 

pela comunidade; portanto são são autônomo e conformados às suas estruturas de existência. Sua 

autonomia se dá, segundo  Bourdieu, “na medida em que um grupo de corpos especializados de 

produtores de discursos  se desenvolve (Bourdieu, 1989, p. 14). Em outras palavras, são condicionados 

à força que o poder simbólico tem de conseguir constituir “o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer (...) só se exerce se for reconhecido." (idem.) 

Os símbolos que se nos apresentaram no percurso estão em interação com outros - afins e 

distintos - promovendo o movimento dentro de cada sistema. Veremos mais adiante como isso se dá, 

porque neste momento definiremos os bocapius com seus respectivos símbolos. 

 

• B1: Ações sociais 

 Ações baseadas em iniciativas de organização social - institucionais e particulares - fundadas em 

saberes tradicionais, nas inovações de regimentos jurídicos municipais, na oralidade, em criação  e uso 

de tecnologias sociais, nos empreendimentos educacionais, em agrupamentos organizacionais (com fins 

econômicos ou de promoção de defesa dos direitos e melhoria de vida dos membros e da comunidade) 

e em corporações promotoras de ideais de justiça e igualdade. Símbolos que personificam valores como 

a solidariedade, coletividade, hierarquia, celebração, festividade, dentre outros. Quatorze (14) eventos 

simbólicos: Ong And'arte, luta pela terra, lei municipal de tombamento material, pescaria, disciplinas 

curriculares específicas, escola de Lêga, cooperativas, fundo de pasto, agricultura familiar, associações, 

Cebs, sindicatos, pastoral da criança, bingo beneficente. 

 

• B2: Arte(sanato) 

 Aglomera confecções artísticas de - origem tradicional ou contemporânea - feitas para sustento 

próprio, da família ou de agrupamentos. Técnicas de aproveitamento dos recursos naturais com 
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tradição, criatividade e inovação; arte como contraposição a estigmas da caatinga e como remédio; 

técnicas da contemporaneidade ressignifcadas e inovadas. Vivenciamos o processo de fazedura de 

utensílios de cerâmica - arte primeira da caatinga e o orgulho de pertencimento da artista; a confecção 

complexa do chapéu de couro pelo homem que trabalha em casa e a esposa que o faz fora; o trançar 

das palhas como terapia para enfermo; o movimento da agulha de madeira a tecer os fios da rede 

(tarrafa); as peças de tricô em suas variedades e tamanhos e as peles tatuadas por quem foi um 

vaqueiro um dia. Vimos de perto o barro pisado, as mãos plasmando as peças sem torno, ferramentas 

adaptadas, contação de causos; o couro esticado, colado, moldado, modelado, costurado - agulhas, 

linhas, tesoura, máquina, ferramentas; agulhas de madeiras, fios de naylon, contos de pescador; 

narrativas da confecção das máquinas de tatuar e das peças de tricô postas à venda. Seis (6) eventos 

simbólicos:  cerâmica de rolete, chapéu de couro, cestaria de palha de licuri, tarrafas, tricô e tatuagem. 

 

• B3: Ciência/tecnologia 

 Práticas científicas provenientes de instituições e práticas sapienciais de pessoas ou grupos que, 

em espaços diferentes, promovem o conhecimento na/da caatinga. O rigor científico de espaços formais 

e as tradições sapienciais adquiridas com a ancestralidade se coadunam nestas práticas que auxiliam a 

ordenação do socioecossistema. Feiras de ciência, projetos de extensão (herbicidas naturais, irrigação, 

etc.), perfuração de poços artesianos por radistesia, construção de casa numa posição ideal (observando 

animais), cisternas particulares e comunitárias, uso da água armazenada na fauna silvestre da caatinga. 

Complexo de laboratórios do IF Baiano, Estrutura da Embrapa, descoberta, escolha e corte do caule da 

videira para retirar água por gotejamento, cisternas de concreto ao lado das casas, varinhas (forquilhas) 

de radiestesia, o novo papel da mulher. Contudo, nos espaços formais, a ciência tem o viés físico-

natural, escanteando o humano e suas produções culturais e afins. 

Cinco (5) eventos simbólicos: IF Baiano/Embrapa, invenções locais, cisterna, motores, água da parreira 

 

• B4: Comércio 

 Aí estão formas de atividades comerciais que caracterizam a dimensão econômica na caatinga. 

Relações de proximidades que se sobrepõem às do mercado convencional, a importância da palavra 

como penhor de pagamento; há quando o capital se sobrepõe ao indivíduo; espaços comerciais de 

encontro, sociabilidades, proximidades, solidariedade; estabilidade versus volubilidade financeira; 

estética do saudável e, por fim, ecoturismo sustentável. Encontramos carros e motos-shopping, 

cadernetas de anotação de dívidas (fiado) e máquinas de cartão de crédito, retórica do ato de 
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negociação e de pechincha; logomarca, carros e uniformes da empresa mineradora; na feira: barracas, 

cores, texturas, falares, roupas especiais para o dia, códigos de romances, narrações de propagandas, 

utensílios coloridos e regionais, pedintes; logomarca de escolas públicas e de pequenos empresários e 

médios empresários; a formatação espaço-visual das vendas com suas garrafas coloridas, bancos, 

toalhas, cortinas, calendários, potes de doces; couros de bodes, queijo de cabras.  Dez (10) eventos 

simbólicos: 10: mascates, formas de pagamento, Ferbasa, feira livre, servidor público, trabalhadores 

autônomos, vendas, pequenos produtores rurais, pousada da caatinga e caprinovicultura. 

 

• B5: Couro 

 Compreende elementos ligados ao couro (pecuária e curtume) como uma das bases simbólicas 

da caatinga: tradição e tecnologias endêmicas como proteção e preservação natural e cultural da 

caatinga, renascimento da tradição, atividades individuais e coletivas com traços ibéricos medievais, 

esporte e economia, comunicação sonora com animais domesticados, relação com o transcendente: 

encontro dos encantados com o cristianismo católico. Verificamos representações destes elementos nas 

indumentárias dos vaqueiros, acessórios de couro de uso pessoal e nos objetos de uso prático (camas, 

cadeiras, estofados, mesas, portas); na teatralidade das competições, desfiles dos encourados, cenários 

das argolinhas, figurino, sonoplastia (aboios, paredões, pisadinhas), rituais religiosos, gastronomia, 

expressões linguísticas (tirar o couro (como Pedro, o Cru mandou tirar o couro pelas costas, de Álvaro 

Gonçalves, um matador daquela que, depois de ser morta, foi rainha - Faria, 2016 p. 16 , dar no couro, 

couro comendo, etc.). Seis (6) eventos simbólicos: vaqueiros, pega de boi, vaquejada, argolinha, aboio e 

missa do vaqueiro. 

 

• B6: Diversão 

 Localizam-se ações e atividades de entretenimento cotidiano para as quais se utilizam elementos 

tradicionais e/ou contemporâneos: o uso da água como lazer e subsistência, pessoas mais brincantes 

que esportistas, a manipulação de papéis de seda e softwers, media que possibilita a mobilidade e 

acessibilidade do/ao entretenimento, espaços anárquicos/dionisíacos de ludicidade, a oralidade que 

expõe o drama familiar x a tragédia da rua. Observamos barcos coloridos, grandes e pequenos 

reservatórios de água, campinhos de futebol de chão batido, vestimentas (equipes com-camisa e sem-

camisa, com chuteiras ou descalços), pipas coloridas, armadilhas de madeira para aves, brinquedos 

artesanais; paredões de som (blocos retanglares com bocas de alto falantes), bandeirolas, chapéus, 

bares de diversos tipos, garrafas de aguardente com coloridos e conteúdos distintos (frutas, animais, 
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ervas, sementes, etc.), cadeiras (tipo macarrão) e bancos nas portas das casas.Sete (7) eventos 

simbólicos: banho de açude, futebol, brincadeiras infantis, paredão e álcool, bares, prosas, games. 

 

• B7: Educação 

 Situam-se espaços, modelos e iniciativas educacionais para uma caatinga que se pensa a si 

mesma. Educação, ciência, tecnologia e cultura para a vida caatingueira através de espaços de 

formação que garante o acesso e a permanência de aprendizes; com modelos institucionais e 

pedagógicos que consideram os arranjos sociais e a vocação local para a fixação de estudantes e 

egressos na caatinga;espaços de leitura e de memória; ações pedagógicas e de gestão com produtos 

próprios. Os campi do Instituto Federal Baiano e das universidades (estadual e federal) com estrutura 

para as diversas práticas educacionais; o espaço físico da EFA; programas dos componentes curriculares 

(Convivência com o Semiarido - CSA e Identidade e Cultura) criados por equipe gestora da caatinga; 

acervo do museu e da biblioteca municipal; documentos das propostas pedagógicas e estruturais destes 

espaços, dentre outros fatores, foram visitados. A educação como instrumento de conhecimento/saber 

de/sobre o socioecossistema visando a permanência de caatingueiros e caatingueiras, investindo em 

seus empreendimentos e em seu cotidiano o que, nestes espaços, foram aprendidos. Programas de 

apoio financeiro e lojístico (transporte, bolsas, alimentação, etc.,) são propiciados. Quatro (4) eventos 

simbólicos:formal (efa/ifbaiano/uneb/univasf), biblioteca municipal, disciplinas escolares específicas 

(CSA e IC), museu do vaqueiro. 

 

• B8: Espiritualidade 

 Encontram-se modelos de práticas de crença e fé, doutrinárias ou não, individuais e/ou 

coletivas, cuja relação se dá na tríade humano-natureza-divino (sem ordem determinada). Notamos, 

neste arcabouço: o humano que fala com o divino pelo humano, o hibridismo religioso, coerção à 

conversão do pecado da vida terrestre rumo ao paraíso na ressurreição, a reprodução e atualização do 

ethos de evangelização das congregações religiosas católicas, humanos que falam com o divino, 

expurgação dos pecados em peregrinações, o humano divinizado (encantado) numa festa de santo 

católico comandado por uma entidade cabocla, a atratividade da via crucis em detrimento à páscoa, o 

abrigo doméstico dos "santos", as potencialidades da natureza onde reside a encantaria, a negação 

atéia disto tudo. Observamos condutas de acolhimento, de escuta, de fortalecimento pessoal para 

mobilização social, de orientações penitenciais, de aconselhamento, de sacrifícios para alcançar o 

paraíso, intolerância e tolerância religiosas, defesa da sua condição religiosa, de cuidado com o outro e 
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com o meio ambiente. Sons, cheiros, utensílios, alfaias, roupas, colares de contas, pés descalços, 

imagens de encantaria e de santos de roca, ex-votos, cantos, sons, palavras murmuradas, gestos 

corporais, danças, ervas, perfumes, dentre outoros signos foram captados aí. Onze (11) eventos 

simbólicos: rezadeira, espírita, evangélicos, católicos, oráculo, bênção dos idosos, romeiros, umbanda, 

semana santa, quarto do santo, encantados. 

 

• B9: Esporte 

 Práticas esportivas grupais que reorganizam e subvertem àquelas do mesmo nome antes 

presentes: com participação exponencial das mulheres, uso das tecnologias, acessórios, atenção à 

saúde e ao (re)conhecimento da caatinga. Destacamos: organização visual (uniformes, logomarcas, 

slogans), de comunicação (sites, páginas em redes sociais), encontros períodicos, regras, admissão de 

novos membros, interação com moradores e moradoras por onde passam. Quatro (4) eventos 

simbólicos: 4: cicloturismo, vôlei, motociclismo feminino e caminhada. 

 

• B10: Expressões culturais 

 Reúne maneiras, costumes e modos de fazer produzidos nas comunidades para difundirem 

conhecimentos e saberes característicos a elas, através de atividades artísticas que portem significados 

simbólicos. Encontramos: festejos regidos por instrumentos musicais tradicionais, projetos de 

manutenção oficial da memória, simbiose entre brincadeira e trabalho, concertos com mistura de estilos 

musicais distintos, brinquedos infantis tradicionais e contemporâneos, solidariedade festiva, danças 

extintas permanentes no imaginário coletivo, a coreografia e o ordenamento dos mutirões comunitários, 

folguedos contextualizados/adaptados, cerimônias religiosas, arte circense, arte teatral, cinematografia, 

gêneros de dança e expressões daqui ou exportadas. Plástica e auditivamente, observamos elementos 

como: cenário, figurino, coreografias, acessórios de cena (mastros, marionetes chapéus, etc.), 

maquiagem, gastronomia, receitas, bandeirolas, totens, placas, faixas, indumentárias, elementos 

heráldicos e armorias; sons, cheiros, e outros aspectos sensíveis. Quinze (15) eventos simbólicos:  

pífaro, Forrock, brincadeiras infantis, pau-de-fita, boi de reisado, batalhão, sanfoneiros, são pedro, circo, 

via-sacra, roda de São Gonçalo, cinema, reisado, pisadinha e ritmos afins, festa de Cosme e Damião. 

 

• B11: Gastronomia 

 Compreende fazeres gastronômicos caracterizados por modos tradicionais, adaptados ou 

originais de preparar alimentos para transformá-los em comida. Experienciamos amostras de iguarias 
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com peculiaridades étnicas; as que surgiram da caatinga do afeto (comidas da roça); outras feitas para o 

cotidiano ou para dias especiais; as ritualizadas pelas relações culturais e econômicas, as que 

ressignificaram ingredientes e valores, umas que reconduziram papeis sociais, as que surgiram de 

insumos naturais acessíveis e se tornaram requintadas, aquelas em que o contingente possibilita o 

universal, também as que são oriundas das tecnologias sociais de convivência com a seca e muitas que 

são abrigos da memória. Escrutinamos a estética de utensílios domésticos (cores e materiais, detalhes 

de ornamento, uso de embalagens descartáveis e outras herdadas de gerações) e das comidas; os tipos 

de ingredientes com suas formas, texturas, cores, sabores, gostos; a apresentação das iguarias no 

cotidiano e em dias de festa; os pequenos rituais ao comprar o que se quer comer às portas; as placas 

de propagandas, rótulos de embalagens produzidos localmente, máquinas (mecânicas e artesanais), 

pronúncias e etimologia das comidas, o preparar dos alimentos em distintos espaços e por distintas 

pessoas; os cantos, os causos, as narrativas, a ordem das falas, o recordar-se da infância e de outros 

tempos: tudo isso ocasionado pelos aspctos gastronômicos ali presentes. A necessidade que todo 

caatingueiro ou caatingueira tem de dar o que comer a quem o visita.  Doze (12) eventos simbólicos: 

cuscuz, buchada de bode, geladinho de Vera, doce de cactáceas, caldo de cana, alfenim, licuri, umbu, 

queijo de cabra, requeijão,  plantas alimentícias não convencionais – PANCS -  e salgadinhos de 

Olguinha. 

 

• B12: Gênero 

 Abriga modelos de gênero com características próprias na caatinga. Conhecemos dois casais 

homoafetivos (gays), com empreendimentos e funções reconhecidas pela sociedade; mulheres que, 

antes de provedoras ou sofredoras são vaidosas, reconfiguram seus papeis nas relações e crianças que 

participam da hierarquia sem exclusão. Destacamos acessórios (as alianças nos dedos dos homens e os 

lenços nas cabeças das senhoras), aspectos estéticos (unhas pintadas das mulheres, vestidos ousados, 

sapatos e perfumes), site de influenciadora digital (trans) e as brincadeiras, danças e permanência de 

crianças em ambiente noturno festivo. Três (3) eventos simbólicos: comunidade LGBTQIA+ (casais gays), 

matriarcas e crianças. 

 

• B13: Linguagem/linguística 

 Agrega dimensões da linguagem, mais especificamente da linguística caatingueira em sua 

dinâmica de performance. A subversão sonora contra o que nomeou o que já estava nomeado; 

expressões, palavras e conceitos criados e partilhados por membros da caatinga; pertencimento ao 
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socioecossistema sob forma escrita; narrativas orais de um Brasil real versus as escritas do Brasil oficial; 

trilha sonora endêmica produzida, cantada e disseminada; mestres griôs, guardiões e guardiãs da 

memória. Contemplamos sons linguísticos (palavras, expressões, narrativas), gestuais de linguagem 

(expressão corporal, das mãos, dos gestos da face ao narrar), conhecemos novas palavras-expressões-

conceitos; visitamos plataformas digitais, ouvimos e foram compartilhados áudios gravados por 

aplicações, analisamos textos poéticos, em prosa, em cordel. Promoção de encontro, de manuseio das 

tecnologias digitais, da internet, a pesquisa dos legados ancestrais (herança de técnicas de criação, de 

conhecimento sobre o socioecossistema, os fazeres,etc.) Sete (7) eventos simbólicos: sotaque, 

neologismo, poesias, cordel, oralidade, compositores musicais e contadores de causos. 

 

• B14: Mazelas 

 Conjunto de fontes de criação dos estereótipos que fazem a caatinga ser (re)conhecida 

nacionalmente. Predominam as ideias de falta de formação escolar, de mão de obra barata, de 

mendicantes em permanência, dependentes de vícios, indeléveis flagelados, sempre submissos. Mesmo 

com doses verídicas destas mazelas, a real situação da caatinga não condiz com estas bases de 

representatividade. Organização poupular, projetos sociais governamentais e de associações, 

acessibilidade aos diversos níveis e modalidades de educação, tecnologias e práticas de convivência com 

a estiagem e conscientização política são exemplos que contradizem tais fontes. As fotografias, filmes, 

músicas, obras literárias ou de artes plásticas, dentre outras, que tratam da caatinga sob o viés das 

mazelas ainda predominam na concepção de representação do socieocossistema. Verificamos 

documentos sobre dados de acesso à escola, modelos de produção de emprego e renda, 

aproveitamento de insumos endêmicos e externos para alimentação, espaços de formação, 

representantes comunitários em cargos de gestão política. Seis (6) eventos simbólicos: analfabetismo, 

subemprego, fome, álcool, seca, resquícios coronelistas 

 

• B15: Medicina tradicional/alternativa 

 Reune terapias tradicionais de saúde que são acessíveis à comunidade: a linguagem utilizada, o 

tratamento proposto, o custo inexistente ou baixo e, sobretudo, a confiança nos terapeutas fazem a 

comunidade recorrer a elas. As dimensões de cura pelas mãos e pela natureza, o humano 

intermediando o divino (orações), a medicina comunitária/alternativa, mestres e mestras da natureza, 

dentre outras, constituem este bloco temático. Observamos a plasticidade dos unguentos (folhas 

diversas, lume das velas, banhos de ervas, escalda pés), a sonoridade das palavras (orações, preces, 
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dedicatórias), o gestual dos terapeutas (a cadência do movimento corporal, o olhar penetrante, diferente 

modos de imposição das mãos, concentração), áudios enviados por aplicativos com orações para cura 

de animais, a condução da varinha de cobre na bioenergética, a busca, descoberta e colheita das raízes 

na caatinga. O respeito, a crença, a confiança, o aspecto financeiro, o sentir-se cuidado 

comunitariamente são aspectos relevantes. Cinco (5) eventos simbólicos: benzedeira, magnetismo 

humano, rezadores (contra o fogo, para os bichos), bioenergética, raizeiros. 

 

• B16: Mídia/tecnologia 

 Abrange a produção e consumo de mídias digitais e analógicas na: reconfiguração da dinâmica 

da comunicação e informação na caatinga. Os média na sala de estar, adesão, utilização e consumo das 

redes sociais, uso de aplicativos, conexões via web, informações com sotaque caatingueiro. Verificamos 

o uso do telefone móvel (mais como dispositivo para internet que de telefonia) para aplicativos de rádio e 

tv; perfis e páginas nas redes socais (alimentadas sempre ou com constância se seguimento a outras de 

interesse); aplicativos de mensagem para vendas, receitas, reuniões, economia, campanha eleitoral, 

notícias religiosas, etc.,; sites de busca; acesso a canais de vídeos (tutoriais, cursos, entretenimento, 

saúde, receitas, etc.,) tutoriais de moda, estética, cuidados com o corpo, esporte, alimentação; canal de 

vídeo para promoção do estabelecimento comercial e divulgação da cultura caatingueira. Antenas de 

internet mais que antenas parabólicas de televisão. Distâncias encurtadas, comunicação por vídeo ou 

áudio (para portadores de deficiência ou não letrados), fluência das notícias, instrumento de 

organização, disseminação de informações falsas, promoção do entretenimento. Cinco (5) eventos 

simbólicos: rádio/tv, redes sociais e aplicativos, internet e canal de vídeos, influenciadoras digitais e 

youtubers. 

 

• B17: Mitos 

 Compreende narrativas míticas de personagens nacionais e locais que estão presentes no 

cotidiano da caatinga. Temos o sobrenatural sacralizado pelo popular, curandeiro anômalo, mulher que 

traz água, comida e saúde, homem que promove mobilização comunitária, conforto espiritual e ideais de 

justiça, o herói/bandido nacional que pisa o chão caatingueiro, o líder de um projeto concreto de Brasil 

destruído pelo braço do Estado, a mulher que seguiu o líder e que é acolhida na caatinga andorinhense, 

mulheres empreendedoras que exerce o poder num espaço masculino, o contingente/local que reproduz 

o universal, o conto de fadas na caatinga, a tríade misticismo-violência-dinheiro. Experienciamos 

narrações orais e gestuais bem detalhadas, imagens (fotografias), documentos impressos, sonoros e 
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digitais, cantos (letras e músicas); conhecemos pessoas (testemunhas oculares dos eventos) e espaços 

(lajes, escombros da barraca, casas, serras, estradas, cemitérios), constitutivos da fauna e flora (árvores, 

aves, insetos, etc.,); vimos roupas, adereços pessoais, sapatos, etc.  Doze (12) eventos simbólicos: anjo 

Gabriel da caatinga, bacurau, Ir. Lourdes, Pe. Paulo Tonetto, Lampião, Conselheiro, Laje das Margaridas, 

barraca da Loló, Jurema e Angico (Romeu e Julieta da caatinga), rainha do sino, ciganos, dona Anália. 

 

• B18: Morte 

 Compreende locais, ritos e urnas funerárias que atualizam o tema da morte no cotidiano da 

comunidade. Última morada com requinte mítico, naturalização da morte, convivência com a finitude, 

sonoplastia da defunção. Cemitério centenário de contornos neoclássicos que abriga hereges e cristãos; 

caixões e indumentárias fúnebres confeccionados ainda em vida para não ouvir o barulho do martelo; 

adesão aos planos funerários; estética sonora da morte. Tocamos os caixões ainda intactos, ouvimos 

trechos das incelenças (ao vivo e em vídeo captado por aplicativos midiáticos), visitamos o cemitério dos 

Morros, participamos da Missa e da festa das Quixabeiras. Festa de largo cujo "orago" é o culto aos 

mortos em dia não oficial. Três (3) eventos simbólicos: cemitério dos morros, confecção do caixão, 

incelenças. 

 

• B19: Transporte 

 Residem meios de locomoção que reconfiguraram os trajetos na caatinga trazendo nova 

dinâmica de sociabilização. Políticas públicas e ordenamento da legislação trouxeram mais dignidade, 

proteção e conforto às vidas transportadas; serviços locais para comunidades locais; meios de passeio, 

de trabalho e passeio-trabalho; herança ancestral preservada. Transportes que encurtam distâncias 

intermunicipais, distâncias entre as pequenas comunidades e distâncias mais abreviadas percorridas 

pelas veredas sob rodas; o protagonismo da mulher; a substituição do cavalo e a reconfiguração do 

trabalho do vaqueiro. Observamos ônibus de cor verde, motocicletas transportadas por muitas mulheres, 

carros de praça com designer próprios, poucas bicicletas e um fluxo considerável de caminhantes. A 

caatinga já não é a mesma depois da motocicleta e dos ônibus: comercializa-se, potencializam 

encontros, socorrem os que precisam, aumenta o número de acidentes, há balbúrdia e problemas de 

desordem por quem excede o bom uso. Seis (6) eventos simbólicos: 6: ônibus, carro de praça, cavalo, 

motocicleta, bicicleta, pé. 

  Fizemos a disposição dos bocapius a quantidade de símbolos manifestados e 

apreendidos por nós para termos uma ideia de como, quantitativamente, distribuem-se na caatinga. 
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Gráfico 1: Disposição percentual dos bocapius na caatinga  

Elaboração própria 

 

   

Na disposição percentual dos bocapius na caatinga, percebemos que: 

 

• as expressões culturais (B10) possuem o maior número de símbolos tendo a morte (B18) como 

o de menor quantidade; 

 

• os  símbolos, conforme veremos, integram-se, pelo movimento de relação entre os demais, 

entre os bocapius: por exemplo, o couro (B5) foi encontrado na missa do vaqueiro (B8); 

 

• o cotidiano foi o contexto para a apresentação dos símbolos e, por sua dinâmica própria, alguns 

símbolos estavam presentes com maior ou menor manifestação: isso foi primordialmente o 

critério adotado para alocá-los nos bocapius, exigindo constante observação.   
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• na participação e observação da vida comunitárias, verificamos como os símbolos ganhavam 

suas representações através dos signos dispostos no cotidiano caatingueiro. Considerando que 

os signos são as formas da manifestação dos símbolos nos distintos eventos presenciados e, a 

partir da observação específica dessas formas de representação, alocamos os símbolos em 

algumas tipologias. Citamos, com alguns exemplos: concretos (chapéu de couro, pipa, pífaro), 

documentos (poesia escrita, youtubers) relacionamento (batalhão, sindicato) celebrativas 

(romeiros, via-sacra (teatro), caruru de Cosme e Damião, etc. ) palavras (neologismos, 

expressões, metonímias) gestos ( umbanda, magnetismo humano, roda de São Gonçalo, etc.,) 

orais (sotaque, onomatopéico, aboio,) imagens (logomarca IF Baiano, fotografia Rainha do 

Sino), palatáveis (vinho de umbu, geladinho de Vera), olfativos (buchada, doces de cetáceas) 

sonoros (morte, paredão, sanfona), nostálgicos (pau-de-fita, circo). 

 

6.2. Bastidores da narrativa fotoetnográfica 

 

6. 2. 1. Vasculhando acervo e escolhendo as fotografias 

 

Catalogadas as informações sobre os símbolos da caatinga, passamos à fase de escolha das fotografias 

para a construção da narrativa fotoetnográfica. Considerando a pré-escolha feita pelos sujeitos durante o 

registro e a pandemia que se instalou desde março de 2020, procedemos a eleição das imagens 

seguindo os critérios: 

a) quantidade de bocapius; 

b) buscando as anotações sobre impressões das fotografias vistas ainda no visor da câmera pelos 

envolvidos na pesquisa; 

c) a nossa imersão no contexto da pesquisa para a realização do trabalho fotoetnográfico: 

acreditamos ter sido um período considerável junto às comunidades em horários e contextos distintos; 

d) por nossa experiência de vivência com os povos da caatinga, enquanto docente do IF Baiano, 

realizando; 

Chegamos a um total de oitenta e seis (86) fotografias agrupadas nos dezenove bocapius201 e 

tentando contemplar cada evento simbólico, o que não foi possível. Há símbolos que não puderam ser 

fotografados (envolvia privacidade dos sujeitos, outros de natureza sonora, aqueles contidos em ritos 

																																																								
201Incluímos um bocapiu excedente para reunir algumas imagens genéricas que, a nosso ver, fazem parte, simultaneamente, de mais de uma temática. Esse 
bocapiu não entra como uma temática específica e, portanto, suas fotos se integram nos demais. 
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restritos, etc.,) porém, estando elencados por bocapius e citados durante a entrevista final, acabaram 

fazendo parte da investigação, ainda que não imageticamente. Destacamos a importância do 

agrupamento temático: uma imagem de um símbolo específico evocava aqueles não registrados, os 

quais passavam a fazer parte das discussões sob o consentimento unânime dos entrevistados. 

As fotografias passaram por um processo sutil de tratamento, como alguns cortes e diminuição de 

luz ou brilho. Mantivemos nosso propósito em nada ou muito pouco alterar da imagem e possibilitar a 

melhor forma de visibilidade de cada uma. Todas foram impressas em papel a3 (297 × 420 milímetros), 

material simples, coloridas, sem alguma forma de acessibilidade, uma vez que não tivemos pessoas 

portadoras de alguma necessidade especial202.   

Agrupadas e identificadas por bocapius (B)  todas as imagens receberam uma numeração em seu 

verso. Essas identificações (por exemplo: B3 – 17), feitas delicadamente, serviram para a nossa 

catalogação e não influenciaram o processo de análise e construção de narrativas203. 

De posse das fotos impressas, identificadas e agrupadas, procedemos a execução do último 

estágio da pesquisa de campo: a vista às comunidades204  para análise, construção e leitura das 

narrativas fotoetnográficas. 

A pausa na pesquisa de campo, nos deu a oportunidade de maturar, em nós,  a imagem : fazer a 

foto (lançar a semente) esperar um tempo (maturar, germinar, brotar) rever a foto depois de um tempo 

(perceber flores, frutos, folhas, árvores); o intervalo entre o fazer e o ler a imagem pode ser a maturação 

das lembranças (memória) que se plenifica: cores acentuadas, detalhes que surgem e são percebidos, 

mesmo os sendo no momento da foto feita. 

 

6.2.2. Os sujeitos da pesquisa 

 

Apesar de todos os critérios estabelecidos para a escolha do lócus de pesquisa, o que postulamos como 

primazia, embora possa ser redundante, foi o fato de ter gente, pessoas, indivíduos: seres humanos que 

produzem e são produzidos por dinâmicas culturais e afins e que estivessem disponíveis a nos acolher. 

Partimos em busca do outro. Do outro enquanto indivíduo e enquanto comunidade. 

Consideramos, de partida, que o outro (indivíduo/comunidade) faz-me único ontologicamente: ele 

																																																								
202Havíamos planejado em, caso encontrássemos algum portador de necessidade especial (visual, daltonismo, etc) transformar as imagens em registros 
acessíveis. 
203Eis a quantidade de fotos por bocapius: B1:06; B2:5; B3:2; B4:4; B5:6; B6:4; B7:2; B8:8; B9:4; B10:9; B11:6; B12:2;B13:3; B14:3; B15:3; B16:3; B17:3; 
B18:3: B19:3; B20:7. Lembrando que a B20 não entra no cômputo oficial dos bocapius. 
204 Ressaltamos que atravessamos dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus: as barreiras sanitárias na caatinga, a quarentena que fomos 
submetidos, o isolamento social dos sujeitos da pesquisa, a suspensão das atividades na universidade portuguesa. Esse processo nos obrigou a reordenar as 
ações e rever estratégias. 
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é condição de existência do que não é eu. Ele, portanto, é 

 

um dos cinco gêneros supremos do ser (…): o ser, o repouso, o movimento, o idêntico e o outro . O outro é 

um gênero igualmente originário e irredutível aos outros quatro.” porque “admitindo, porém, o Outro como 

gênero supremo, o não-ser será interpretado: não como o nada, mas como o Outro do ser, mais 

precisamente do ser de que se fala (Abbagnano, 2007, p. 736). 

 

Para Abbagnano (2007), Fichte considera o outro como postulado moral: o reconhecimento do 

outro é condição para o eu realizar a minha moralidade: eu só autodetermino o dever por causa da 

existência do outro e é este mesmo outro que possibilita a realização deste mesmo “meu” dever. Admitir 

e reconhecer a existência do outro (ou dos outros – outros sujeitos) é a condição para realização 

concreta da “minha” moralidade. Aqui, a existência do outro corrobora para abalar a postura subjetivista 

do Eu que, em meu entendimento, pode corresponder a um certo solipsismo e negação de outras 

possíveis verdades externas a mim. Se o que há de verdade é o que eu tenho em meu arcabouço 

cognitivo, aquilo que está fora de mim não tem valor cognoscente e, portanto, não representa um campo 

a ser explorado, investigado, conhecido, sentido e tudo o que fosse passível de verdade estaria apenas 

dentro do meu arcabouço. Assim, o Outro é um convite a sair de mim para considerar o que está fora e, 

até mesmo, ratificar as possíveis verdades que estão contidas em mim. O outro é, neste sentido, a 

possibilidade de minha afirmação; afirmação subjetiva e cognoscente (p. 737). 

Esse outro está em seu mundo, constrói-o, ressignifica-o. Este outro, que também são  outros, 

guardam em si e em seu mundo as idiossincrasias que o constitui e o singulariza. 

“Só eles conhecem o seu mundo; vamos pedir que nos falem sobre ele”.205 Essa máxima foi nossa 

guia-mestra durante o período da pesquisa, porque sem adentrar nesse universo particular, não haveria 

como realizá-la. E, neste sentido, o outro foi  a condição para a investigação. Como condição de 

existência (nossa) e da investigação, o outro foi se apresentando em suas próprias cadências e dando 

formato ao nosso projeto: foram se transformando em sujeitos da pesquisa. 

Estabelecemos cinco critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa: faixa etária, gênero, local 

de habitação, profissão, relevância social (aquela em que se difere ou extrapola as atribuições das 

obrigações profissionais) e relação com a caatinga. Todos participaram do completo processo de 

investigação. A escolha se deu em momentos distintos, prevalecendo aquele em que os participantes 

pesquisados se mostraram envolvidos e comprometidos com a nossa pesquisa. Ao entenderem a 

																																																								
205Frase dita pela Profa Dra Maria Ivone Cunha numa conferência sobre a pesquisa etnográfica, na Universidade do Minho, 2018. 
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proposta, passaram a compartilhar informações e  experiências, indicando eventos simbólicos, pessoas 

a serem contatadas, lugares a serem visitados. 

Além dos entrevistados, ressaltamos a participação tão fundamental de outros personagens 

secundários dessa pesquisa: não são menos importantes, mas  apareceram em momentos mais 

específicos e contribuíram nessas especificidades. Destes e destas, colhemos depoimentos, ouvimos 

narrativas, registramos fotoetnograficamente seus cotidianos com o mesmo rigor e responsabilidade206. 

Eis nossos sujeitos participantes de todo o processo que cumulou com a dinâmica final de 

construção, leitura e partilha das narrativas fotoetnográfica: 

 

 

ENTREVISTADO/ 

ENTREVISTADA 

 

GÊNERO: 

(M: 

MASCULINO 

F: 

FEMININO) 

 

 

IDADE 

 

RESIDENCIA 

 

PROFISSÃO 

 

RELEVÂNCIA 

SOCIAL 

 

RELAÇÃO COM 

A CAATINGA 

 

E1: Souza 

 

F 

 

34 

 

 

cidade 

 

pedagoga 

 

pesquisadora 

filha 

de vaqueiro 

 

E2: Bezerra 

 

M 

 

44 

 

 

campo/cidade 

 

professor 

mobilizador cultural caatingueiro de 

outra caatinga 

 

E2: Falcão 

 

M 

 

58 

 

campo/cidade 

 

agricultor/ 

professor 

 

pesquisador/ 

líder comunitário 

mobilizador 

social: luta pela 

terra, 

associações, 

etc. 

 

E2: Miranda 

 

F 

 

40 

 

cidade 

 

assistente 

social 

promove relação 

empresa-comunidade 

 

trilheira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professor / 

 

pesquisador e 

articulador 

religioso 

																																																								
206Colhemos informações preciosas com experiências como: pernoitar em comunidades para acompanhar uma família à feira livre do lugarejo, acompanhar o 
processo de confecção do chapéu de couro durante um dia inteiro, participação na cerimônia de umbanda, visita ao Museu do Vaqueiro, participação na 
pega de boi, subida à serra para colher ervas e raízes medicinais, o ouvir as narrativas da Rainha do Sino, dentre outras atividades. 
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E3: Araújo M 42 cidade psicoterapeuta articulador cultural (matrizes 

africanas e 

cristãs). 

 

E4: Santos 

 

M 

 

23 

 

cidade/campo 

 

estudante 

extensionista: projetos 

de geografia 

fotógrafo do 

cotidiano da 

caatinga 

 

E5: Lopes 

 

F 

 

37 

 

campo 

artesã / 

pedagoga 

líder de associação 

comunitária 

artesã da 

cerâmica de 

candeia (rolete) 

 

E6: Família 

Carrancudo    

F.C.207 

 

M, F, M. 

 

37, 

55, 

89 

 

 

campo 

 

pecuarista, 

dona de casa e 

agricultor 

(aposentado) 

técnicas de 

sustentabilidade, 

narradora/fazedora 

de doces típicos 

e  mestre griô 

raizeiro, 

terapeuta 

bioenergética 

e  líder 

comunitário 

/artista 

Tabela 11: Perfil dos participantes entrevistados  
Elaboração própria 

 

  Além da heterogeneidade das pessoas entrevistadas e dos critérios de escolha, 

destacamos o aspecto individual e coletivo, por isso temos no E2 e no E6  grupos. Todos participaram 

da pesquisa de campo desde o início e, aos poucos, foram tornando-se sujeitos da pesquisa, 

colaborando voluntária e substancialmente para todo o processo. Vê-los analisar as fotografias, construir 

e fazer a leitura fotoetnográfica foi fundamental para a pesquisa. 

 

6.3. Dinâmica das entrevistas semiestruturadas 

 

6.3.1. Processo que precedeu a entrevista final e a própria entrevista final 

 

Durante o processo investigativo, esforçamo-nos em nos direcionar mais às cenas sociais 

cotidianas, em suas mais complexas relações, que nas subjetividades dos pesquisados;  consideramos o 

																																																								
207 Usaremos as iniciais F.C para identificar o grupo E1. Devido às circunstâncias espaço-temporais, o trio de entrevistado não se sentiu à vontade para serem 
identificados, justificando o despreparo para falar que diziam ter. Assim, colhemos depoimentos importantes que contemplaram o processo fotoetnográfico. 
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fato delas se conhecerem e conviverem em comunidade mais que, necessariamente, terem uma 

interação mais profícua e determinante. Respeitamos suas rotinas, descobrimos códigos mais utilizados 

(nomes das comunidades, municípios pertencentes, tipos de projetos sociais alocados) e consideramos 

todas as práticas e os discursos em seus contextos. Para isso, priorizamos o tempo como aliado: 

honramos compromissos, estivemos quanto pudemos mais imersos nas comunidades, em momentos 

alternados, para presenciarmos mais os fenômenos. Isso nos fez conhecer e confrontar ideias, 

pensamentos e informações que portávamos. 

Como participantes da vida comunitária nestes meses, assumimos alguns papeis pequenos para 

que as pessoas não se sentissem apenas observadas e para que pudéssemos experimentar o que e 

como se faziam as coisas (fomos à feira livre, colhemos frutos, pescamos, participamos do bingo 

comunitário, participamos de palestras em associações comunitárias, etc.). Nessas participações, 

constantemente pedíamos às pessoas que contassem com suas próprias maneiras de narrar o que 

estávamos presenciando, sempre atentos ao distanciamento e proximidade enquanto investigador. 

Procedemos a memorização de informações, objetos, palavras e expressões mais usadas, 

cenas, curiosidades e anotá-las cuidadosamente. 

 

6.3.2. Na entrevista 

 

Cada participante relatou suas impressões a partir de suas experiências pessoais e de seu 

contexto caatingueiro. Ainda que mais diálogo que interrogatório, não hesitamos a fazer perguntas para 

mais saber. Com sensibilidade e versatilidade, procuramos que fossem sempre às experiências 

concretas e não aos desabafos pessoais, bem como, reformular ou mudar as perguntas a partir de 

algum desconforto surgido. Observamos o comportamento durante a entrevista: espanto, emoção, 

arrepios, sorrisos, nostalgia, melancolia, euforia, alegria e colocamos os áudios à disposição caso 

desejassem. 

 

6.3.3. A dinâmica metodológica fotoetnográfica final: estratégia e guião de entrevista 

semiestruturada 

 

Preparamos uma dinâmica metodológica especial para o estágio final do trabalho fotoetnográfico que 

consistiu em reunião com entrevistados, explicação da proposta metodológica, apresentação das 

fotografias, análise sensorial das imagens, construção, leitura e discussão da narrativa fotoetnográfica. 
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Na reunião e explicação da proposta, ratificamos os objetivos da investigação, o papel de cada um 

durante todo o processo e o porquê da escolha como sujeitos da pesquisa. Naquele instante, mais que 

colaboradores e participantes, os sujeitos se tornaram, oficialmente, protagonistas da pesquisa. Vimos 

como esse mudar de posição das (participante-colaborador a sujeito) trouxe algumas reações de 

espanto, vergonha, timidez que foram vencidas, senão imediatamente, no decorrer deste estágio. 

Sentimos e dividimos com eles como o caráter  rigoroso da ciência pode interromper o fluxo criativo ou, 

em nosso caso, ser um instrumento salutar para a organização, sistematização e ordenação dos dados e 

oferecer a todos os envolvidos, novas possibilidades de desenvolver novas formas de se pensar a 

realidade: nesse caso, de pensar a caatinga sob o viés simbólico tendo os Estudos Culturais como 

suporte. Isso porque propõem uma 

 

deslocação do estudo tradicional da cultura no sentido antropológico e sociológico, o que traduz uma 

especial atenção prestada ao cotidiano das classes populares, à recepção e ao consumo dos media, aos 

estilos da vida e à mudança social, tomando como principais unidades de análise dos atores sociais, a 

categoria sócio-profissional, a idade, a escolaridade, o gênero, a etnia (Martins, 2011, p. 32). 

 

A análise sensorial se constituiu como um processo de diálogo estabelecido entre sujeito e 

imagem. Sugerimos a observação da fotografia em si: cores, texturas, detalhes; bem como iniciar o 

reconhecimento dos elementos (lugares, objetos, construções) e de identificação destes no contexto 

particular da caatinga onde vivem. Solicitamos também que tentassem fazer alguma ligação temática 

entre as imagens e, nessa altura, explicamos sobre os bocapius e os critérios utilizados para criá-los, 

classificá-los e alocar neles as imagens. Nesse momento, a interação sujeito-imagem despertou 

sentimentos diversos (relataremos adiante) e deu um caráter lúdico ao processo: foi um marco 

preparatório para o que viria.  Outro pedido foi que, caso ocorresse,  que pudessem identificar a 

possibilidade de realocar as imagens em outros bocapius, ratificando o protagonismo dos sujeitos em 

todos os momentos da pesquisa. Fazer a transição das fotos  – o que não aconteceu - para outro bloco 

temático, auxiliaria na reorganização do quadro de classificação. 

Para cada bocapiu, solicitamos que, mediante análise sensorial, escolhessem uma fotografia que 

pudesse representá-lo, podendo, quando no processo de construção da narrativa, ser substituída. Os 

dois movimentos aconteceram: foram escolhidas representantes de cada temática e, em alguns casos, 

foram substituídas quando dispostas, com as demais representantes dos bocapius, numa sequência 

narrativa. Construídas as narrativas, forma artesanal da comunicação (Benjamin, 1987, p. 205), com 

mudanças de fotos e de ordem de disposição, foram feitas as leituras e as discussões espontâneas que 
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seguiram. 

Esta dinâmica seguiu um guião que determinava os passos a serem dados e algumas perguntas 

abertas que nortearam a entrevista semiestruturada. A sua estrutura foi: 

 a – As imagens (20 min) 

• Análise sensorial das fotografias: contato com a textura, cores, composição, elementos, etc. 

 

 b- Narrativa fotoetnográfica I: concepção de caatinga (20 min) 

• Diálogo sobre a diferença entre caatinga-bioma (espaço geofísico) e caatinga-socioecossistema. 

• Construir uma narrativa da caatinga sob sua concepção 

 

 c- Narrativa fotoetnográfica II: sistema simbólico da caatinga (20 min) 

• Construir uma narrativa do sistema simbólico da caatinga. 

 

 d– Aspectos avaliativos (20 min) 

• A participação como sujeito 

• Importância da investigação para a caatinga 

• A participação do investigador no processo da pesquisa. 

 

6.4. Construção, leitura e impressões das narrativas fotoetnográficas pelos entrevistados e 

entrevistadas 

 

Reconhecer por imagens (…) é ligar a imagem (vista ou evocada) de um objeto a outras imagens que  

formam com elas e um conjunto e e uma espécie de quadro, é reencontrar as ligações desse objeto com 

outros que podem ser também pensamentos ou sentimentos  (Halbwachs, 2003, p. 55). 

 

6.4.1 Os sujeitos: como  construíram as narrativas 

 

Todos os entrevistados entregaram-se à análise demorada das fotografias, estabeleceram livremente 

critérios de construção das narrativas, refizeram a ordem da disposição das imagens e partilharam suas 

impressões sobre a narrativa feita. 

Santos (2020) ressalta a importância das fotografia feitas. Diz ele que são “Imagens muito 

fortes... e alegria, que a gente não percebe no dia a dia. Só de ver uma foto é uma história”. Elas 
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despertaram as lembranças e aguçaram a memória coletiva: “De voltar à infância, observar os modos de 

fazer que estão presentes até hoje. Então, a sensação foi essa assim: de pertencimento trazendo um 

olhar por um ângulo que eu não teria.” (Miranda, 2020). 

Foi reconhecida como como texto “A fotografia vai além de palavras. E quando não tem a palavra 

a gente não sabe o que você escreveu e aí imaginação funciona. (…)  A fotografia quando não tem 

palavras ou frases dizendo o que é, ela amplia mais a imaginação da gente.” (Falcão 2020) e como 

instrumento de contrução do imaginário: “Todo o discurso sobre o sertão é construído sobre imagens: os 

símbolos que foram impressos em nosso imaginário. Então, a imagem, inclusive, algumas não são 

nossas – quem vive aqui no sertão, elas foram impressas na relação com esse contexto da caatinga e 

outras foram carimbadas em nós” (Souza, 2020). Conferiram o pertencimento das imagens ao 

contidiano caatingueiro: Todas  fazem parte. Todas aqui fazem parte, né? Da caatinga, da comunidade 

também. Traz conhecimento. Tem coisas aqui que eu não sabia onde era e agora eu já aprendi que tem 

em outras comunidades (Lopes, 2020). E que, por si só, cada imagem teve sua importância e força 

simbólica: “Só uma foto dessa daria uma tese. (...). Quantas ideias, quantas imaginações, quantas 

memórias, muitas”(Araújo, 2020). E, por fim, apontaram para a singularidade do socioecossistema: 

"termina com a morte, o cemitério (FC, 2020). 

Tivemos seis narrativas distintas e fundamentais para nossa investigação. A seguir, vejamos. 

 

6.4.1.1 E1 – Souza 

 

Eu não tinha me atentado para esses outros olhares, por exemplo, a relação entre a roça e a cidade: 

algo que eu falo bastante, mas que eu ainda não tinha visto retratado. (...) A gente fala que Andorinha  

não tem registro histórico, mas tem registros, né? (Souza, 2020) 

 

 

B4 – comércio-subsistência 

mineradora 

 

B1 – ações sociais 

convivência com a caatinga 

 

B1 – ações sociais 

movimento dos pequenos 

agricultores 
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B5 – couro 

vaquejada 
B2 – arte(sanato) 

tatuagem 

 

 

B14 – mazelas 

ossada de animal 

 

 

B19 – transporte 

motocicleta 

 

 

B10 – expressões culturais 

roda de São Gonçalo B17: mitos 

rainha do sino 

 

B7: educação 

biblioteca pública municipa 

 

B8: espiritualidade 

bênção dos mais velhos 

 

 

B6: diversão 

banho de açude 
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B9: esporte 

cicloturismo 

 

 

 

B3: ciência/tecnologia 

cipó de parreira 

 

 

B11: gastronomia 

cuscuz de milho 

 

B16: mídia/tecnologia 

celular e esteira de palha 

 

B8: morte 

caixão de mandacaru 

 

 

B12: gênero 

mulher costurando couro 

B13: linguagem/linguística 

cadeira para contar causos 

 

 

B15: 

medicina tradicional/alternativa 

pomadas 

 

 Tabela 12: Leitura fotoetnográfica da entrevistada E1 
Elaboração própria 
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Souza deixou-se guiar pelo afeto. Durante a análise sensorial das imagens, suas falas foram 

tomadas de emoção mediante às lembranças deflagradas as quais serviram-lhe de base para reordenar, 

algumas vezes, a disposição das fotografias. Sentimos que sua memória individual potencializava a cada 

contato com algumas imagens mais específicas, sobretudo às do B5, B12 e B1. 

Para ela, a caatinga é sinônimo de refúgio e fantasia. Os cheiros têm uma relevância sobretudo 

quando se trata do seu pai vaqueiro e do umbuzeiro que tomou para si. “Meu pai trazia os cheiros da 

caatinga. Então, era o alecrim, a umburana, a caatinga de cheiro” - diz ela. É, também, lugar da lida 

diária do espaço rural, da criação de gado e, por fim, é onde as tensões sociais acontecem e as lutas por 

melhores condições de vida. 

Notamos que por estar engajada nos movimentos sociais e por exercer funções pedagógicas, a 

entrevistada realiza uma transposição de estágio de pensamento e de observação e passa a tecer 

considerações sobre a caatinga enquanto espaço coletivo. Ou seja, aguçada a memória individual, a 

coletiva reclama para si a primazia das reflexões e, neste movimento, a narrativa fotoetnográfica é refeita 

e chega ao contorno final acima, ainda que a entrevistada hesite em mudar a ordem devido aos detalhes 

que surgem na sua própria observação. 

Recordamos de Halbwachs (2003) quando afirma serem as memórias coletivas e individuais 

coadjuvantes e não excludentes, bem como os testemunhos da memória que são necessários para que 

as partilhas comunitárias possam fortalecer os grupos em busca de sua identidade. Os símbolos 

fotografados serviram como testemunhos e foram aos poucos desempenhando seu papel deflagrador 

das lembranças e, neste caso, foram decisivos para a narrativa ser feita. 

  A foto da mineradora, como representante do B4, serviu para expor o que a entrevistada 

chamou de “discurso enviesado” como marco civilizatório da caatinga. De fato, atuação comercial (e 

empregatícia) da empresa na comunidade caatingueira, tem sido determinante, segundo os relatos e a 

nossa observação, para condicionar as relações econômicas e demarcar posições sociais. Trabalhar na 

empresa é ter uma garantia de renda, mas, ao mesmo tempo é fazer parte de uma esfera que profere o 

discurso de poder e de status social, o qual determina que “se calcula os anos que se tem de lavra 

como o período de existência do promissor município caatingueiro” (Souza, 2020). Quem está à 

margem deste discurso está fadado a desparecer junto com as outras formas consideradas menores de 

garantia de sobrevivência. 

Essa reflexão demorada foi o portal para que os outros símbolos pudessem fazer parte da narrativa 

como uma “voz de dentro” de uma caatinga que existe para além do poder simbólico deste elemento do 
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B4. Daí seguiram os símbolos do B1 que, para Souza, serviram de conscientização para o potencial da 

caatinga – física e simbólica – e como construtores de novas narrativas sobre a mata branca. 

Nesta proposta de construção de novos discursos sobre a caatinga, notamos que, para Souza, 

os bocapius 5 e 12 são fundamentais. Mesmo aparecendo quase no final da narrativa, o B12 traz a 

mulher como protagonista de reconfigurações simbólicas por promover estratégias de mudanças nas 

relações que começam dentro de casa e chegam até os espaços públicos. A mulher é quem ajuda a 

prover a caatinga, a casa, a cultura, a religião; traz a arte e, ainda que no anonimato, constrói a história 

da comunidade. “Nossa história não começa com a descoberta do minério”; as artesãs da cerâmica, as 

manufatureiras do sal, as parteiras, as professoras leitas, dentre outras, são imagens que nesta 

atualidade passam a ganhar visibilidade e demonstrar seu protagonismo. Quanto ao couro (B5), tem se 

dedicado a investigações sobre a oralidade dos vaqueiros e contribuído para a renovação de 

manifestações culturais (missa do vaqueiro, pega de boi, argolinha, etc.) com atenção para a juventude: 

“você não vê idosos correndo, competindo, cavalgando”. 

A sua narrativa traz elementos como o diálogo da contemporaneidade com a tradição ( a tatuagem do 

B2), a importância de se perceber os estereótipos (B14), a reconfiguração das relações cidade-campo 

(B19), a valorização dos personagens míticos da caatinga (B17), os espaços de memória (B7) e 

ancestralidade em forma de sabedoria (B8). 

A interação entre os bocapius neste sistema simbólico construído por Souza foi recorrentemente 

salientada pela mesma. Os símbolos, em sua visão, fazem parte de vários subsistemas a depender de 

condições tempo-espaciais que se encontrem. Para nós que os organizamos nos respectivos bocapius, 

foi interessante perceber aspectos como este, justamente porque foram demonstrados pelos sujeitos da 

pesquisa que estão e vivem na caatinga. 

Da mesma forma que constatamos aspectos que a investigação tinha nos apresentado até aqui, 

como, por exemplo, a existência do conceito de sertão e como ele está imbricado com a caatinga. 

“Sertão é a relação do homem com a caatinga, talvez. Mesmo que a gente esteja na cidade, então, o 

que eu conheço como sertão é essa relação do homem com a caatinga” - diz Souza nos momentos 

finais da entrevista. Porém, no início, afirmara que sertão não é o sertão poético de Guimarães Rosa ou 

de Euclides da Cunha, mas, lugar de desertores, de fugitivos, de foras da lei que somem num lugar 

quase invisível; “mas labuta mesmo é a caatinga”. 

A narrativa fotoetnográfica de Souza nos trouxe elementos para pensar o sistema simbólico da 

caatinga a partir da sua perspectiva. 
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6.4.1.2 . E2 Bezerra, Falcão & Miranda 

 

...são objetos ou imagens por inteiro que fazem parte ou fizeram parte do meu cotidiano, mas que eu  

não faria um registro assim. Amo o cuscuz, mas não teria esse olhar isolado para categorizar  

por alimento, por manifestação cultural (Miranda, 2020) 

 

 

B13: linguagem/linguística 

poesia 

 

B12: gênero 

mulher costurando couro 

 

B16: mídia/tecnologia 

celular e esteira de palha 

 

 

B17: mitos 

laje da Margarida 

 

 

 

 

B8: espiritualidade 

bênção dos mais velhos 

 

 

 

 

B5: couro 

missa do vaqueiro 
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B18: morte 

caixão de mandacaru 

 

 

B19: transporte 

motocicleta 

 

 

 

B3: ciência/tecnolgia 

IFBaiano 

B1 – ações sociais coletivas 

movimento dos pequenos 

agricultores 

B7: educação 

museu do vaqueiro 

B10: expressões culturais 

bode ao sol 

 

 

B4: comércio-subsistência 

mineradora 

 

 

B11: gastronomia 

buchada de bode 

 

 

B2: arte(sanato) 

confecção do chapéu de couro 
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B15: medicina 

tradicional/alternativa 

pomadas 

 

 

B10: expressões culturais 

bandeirolas 

 

 

B9: esporte 

caminhada 

 

 

B6: diversão 

futebol no campinho 

 

 

B14: mazelas 

alcoolismo 

 

 
Tabela 13: Leitura fotoetnográfica do grupo entrevistado E2 

Elaboração própria 

   

Temos um grupo heterogêneo composto por três pessoas que transitam entre a caatinga rural e a 

caatinga urbana e que participaram de todo o processo da investigação. Exercem funções diferentes na 

comunidade, porém, a consciência e responsabilidade sociais foram o viés comum utilizado para a 

construção da narrativa fotoetnográfica. A educação, a mobilização e a assistência social serviram, 

respectivamente, de aspectos norteadores para Bezerra, Falcão e Miranda analisarem as imagens, 

construirem e refletirem sobre a narrativa. 

O aspecto coletivo foi um diferencial neste processo fotoetnográfico, uma vez que os diálogos 

estabelecidos, as impressões compartilhadas e as negociações para efetivarem as narrativas revelaram 

tensões e consensos, enriquecendo a proposta metodológica.  Resultando numa narrativa diferente da 

anterior, o grupo optou por elaborar um critério em comum, que nasceu depois da observação 
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cuidadosa de cada imagem. 

Primeiro, o grupo construiu uma narrativa que pretendeu contar a história da caatinga 

andorinhense. Um exercício de encantamento de ideias sobre o socioecossistema, personagens, lugares, 

sentimentos, acontecimentos. Exercitaram o diálogo para a escolha das imagens e o seu encadeamento 

linear. Partiram de motivações subjetivas que, reelaboradas, tomaram dimensões coletivas, 

prevalecendo a decisão do grupo. 

Transformar a narrativa histórico-linear sobre a caatinga em uma narrativa que falasse como a 

mata branca está organizada a partir dos símbolos agrupados nos bocapius, foi um estágio delicado e 

decisivo. Delicado porque exigiu do grupo o exercício da escuta, da ponderação das ideias de todos e a 

decisão pela escolha das imagens por subsistema, a ordem desta no texto imagético e a finalização do 

processo – portanto, momento decisivo. 

“Faria de forma diferente”, disse um dos componentes, diante da narrativa quase finalizada. 

Entendemos como os símbolos fotografados foram apreendidos de forma distintas pelos entrevistados  

causando reações inerentes e possibilitando o tensionamento no grupo. O que estava em jogo não foi 

apenas a identificação pessoal por determinada imagem, mas como determinado símbolo manifestou-se 

com maior intensidade aos membros de forma diferente. O que estava em jogo era a busca pelo sentido 

e não uma simples escolha guiada pela estética de uma fotografia de representação social, uma vez que 

tal representação não é estranha à própria realidade (Martins, 2017c, p. 83). Portanto, deixa-se mover 

pelo apelo simbólico neste caso é fazer escolhas de imagens que correspondam à realidade social da 

comunidade pelo olhar do entrevistado. 

A narrativa fotoetnográfica do E2 foi sucinta e objetiva. O B13 foi escolhido como abre-alas por 

falar, segundo o grupo, da essência da caatinga: “Uma região acolhedora”. É preciso dizer quem se é 

para bem se apresentar. Daí, a importância de se perguntarem sempre os nome de cada pessoa, de 

onde vem, ou seja, como é o “sistema de representação cultural” (Hall, 2003, p. 11) do qual faz parte. 

Portanto, a preocupação e a responsabilidade sociais nascem a partir daí. 

O protagonismo feminino aparece também nesta narrativa (B12). Para o E2, a caatinga é 

construída pela mão de mulheres através da moral (condução de regras, de  suas personagens míticas – 

conforme veremos) do trabalho ( fabricação de artesanato, provedora de lares, donas de 

estabelecimento) e de diversos papeis sociais assumidos desde antes da chegada da mineradora à 

Andorinha ou do colonizador que deu o nome de sertão. A atuação da mulher “consegue um equilíbrio 

entre o moderno e a preservação de sua história” (Miranda 2020) ainda que de forma anônima e 

silenciosa, mas sempre constante. O gênero (B12) é, para o grupo, um dos bocapius mais importantes 



Capítulo 6. Detalhando as estratégias para as narrativas fotoetnográficas	

169 

para o sistema simbólico uma vez que consegue penetrar em toda a organização da caatinga. 

O papel da internet reconfigurou, segundo Falcão (2020), as relações na caatinga. Ao lado das 

formas tradicionais (artefatos de palha, de couro, de argila), os dispositivos móveis promoveram uma 

revolução tecnológica de encurtamento de distâncias, de disseminação de informação, de enriquecer os 

processos comunicacionais. Ao contrário do que se pensa, tradição e modernidade, afirma o grupo, 

convivem na caatinga com integração e contribui significativamente para melhorias das condições de 

vida dos caatingueiros. O B16 sintetiza a relação entre o que se pensa como tradicional e moderno 

(contemporâneo), desmistificando a ideia de que na caatinga, sobretudo nas comunidades rurais, as 

pessoas são alheias ao universo virtual. 

Como protagonistas do sistema simbólico, os B13 (oralidade que fala de identidade) , B12 

(mulher como protagonista)  e B16 (tecnologias) atuam na organização da comunidade. Essa atuação, 

para o grupo, não se configura como radical ou excludente aos demais. Ao contrário, elas estão 

presentes em cada um dos demais bocapius e vice-versa, de forma a promover a integração social e a 

ordem da comunidade. 

   

6.4.1.3 . E3 Araújo 

 

“falar da minha terra, trazer a cultuar e as expressões simbólicas  da minha terra já diz muito. Porque eu 

amo meu povo,  eu amo minha terra, eu amo nossas culturas e as nossas culturas dizem muito”(Araújo, 

2020). 

 

 

B14: mazelas/estereótipos 

umbuzeiro 

B1: ações sociais 

fundo de pasto 

B2: arte(sanato) 

confecção de chapéu de couro 
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B16: mídia/tecnologia 

celular e esteira de palha 

B6: diversão 

banho no açude 

B4: comércio-subsistência 

feira livre 

B5: couro 

vaqueiro 

B8: espiritualidade 

benção dos mais velhos 

B19: transporte 

motocicleta 

B9: esporte 

cicloturismo 

B1: ações sociais 

sindicato 

B12: gênero 

mulher costurando couro 

B10: expressões culturais 

roda de São Gonçalo 

B15: medicina tradicional/alternativa 

pomada 

B7: educação 

museu do vaqueiro 
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B3: ciência/tecnologia 

IFBaiano 

B13: linguagem/linguística 

poesia 

B11: gastronomia 

licuri 

B18: morte 

caixão de mandacaru 

B17: mitos 

cemitério dos morro 

 

 
Tabela 14: Leitura fotoetnográfica do entrevistado E3 

Elaboração própria 

   

Para Achutti (2004), um conjunto de fotografias deve ser apreciado lentamente e, para isso, é 

preciso saber se dar tempo e se deixar tocar pela emoção. Essa instrução foi levada à sério por Araújo, 

que dispensou horas para manusear, observar, dialogar e deixar-se ser tomado pela sensibilidade diante 

das imagens dispostas. Para cada fotografia um conjunto de sentimentos desencadeados e ordenados 

pela reflexão sem pressa. 

Observamos reações distintas quando o entrevistado entrou em contato com as imagens: olhar de 

surpresa ou de dúvidas, de espanto transformado em risos, de contentamento em reconhecer pessoas e 

lugares ali registrados. Sua atuação como mobilizador cultural e professor estando sempre em trânsito 

cidade-campo permitiu-lhe, em muitos momentos, reconhecer os signos e os símbolos ali representados. 

Trouxe-nos informações preciosas sobre vários elementos e aspectos da caatinga, tanto aquelas 

de cunho universal (correspondentes, por exemplo,  à dinâmica climática, vegetativa e às históricas, 

como dados sobre o processo de escravização dos africanos e supremacia da igreja católica) e de 

aspectos locais (como, por exemplo, a escravidão influenciou na gastronomia da semana santa na 
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caatinga). Ajudou-nos a entender sua visão sobre os aspectos simbólicos da caatinga com reflexões 

interessantes. Afirma “O bonito da simbologia é que, por si só, ela pode trazer pra você um gigantesco 

contexto, gigantesca obra. Não precisa ser um erudito para olhar o Cristo crucificado e fazer uma leitura 

gigante, inclusive, convocar a empatia das pessoas” (Araújo, 2020). 

Construiu três narrativas a partir de critérios elaborados com o decorrer do processo: a primeira, 

de ordem mais subjetiva, levou em conta os anseios pessoais e impactos causados pelas imagens. A 

segunda e a terceira, propostas por nós para serem especificamente como de um sistema simbólico da 

caatinga, reorganizou as imagens, demorou-se nas reflexões e concluiu ainda indeciso se, de fato, era a 

narrativa mais apropriada. Isso nos mostra como o sistema simbólico é difícil de ser definido com 

objetividade, devido ao fluxo dos símbolos e dos subsistemas que estão sempre em interação. 

Na terceira e definitiva narrativa construída, Araújo parte, curiosamente, da caatinga enquanto 

bioma (espaço geográfico) por acreditar que é necessário reconhecer-se pertencente a um espaço físico 

com características próprias. A ideia de que é necessário conhecer a dinâmica da organização natural da 

caatinga é fundamental para criar formas específicas de convivência e não de combate; defendeu a 

singularidade da mata branca e ratificou o quanto ainda é desconhecida principalmente pelos 

habitantes. Por isso, trouxe em primeiro lugar, os estereótipos do B14 para deflagrar a narrativa. 

Porque “não se percebe esse bioma sem gente, sem pessoas” é que segue apresentando o B1 

por acreditar na organização comunitária como base para a organização simbólica. Pessoas que se 

relacionam e constituem a comunidade através das suas representações, valores, ideias sempre num 

estado dinâmico de diferenças, combates. Dessas relações surgem as expressões que se concretizam 

nos fazeres e saberes, como ele afirma, do B10 e do B12 endógenos ao socioecossistema. 

De dentro da caatinga, tira-se o sustento (B4), usufrui-se dos espaços para diversão, para o  lazer 

e para sobrevivência (B6, B14). Aqui, encontra-se a relação com a água que determina, e muito, as 

vivências na caatinga. Mais que uso para saciar as necessidades físicas e pessoais, o líquido é o 

“sangue da terra”, é para onde devem ir os maus presságios, sinal de limpeza e está na memória dos 

caatingueiros devido aos ancestrais africanos que atravessaram mares oceanos, bem como os 

indígenas, que tem-na como divindade. 

A economia, o couro, as formas de espiritualidade, dos mitos de medicina e a educação vão 

estabelecendo padrões e definindo as relações da comunidade que se prepara para a morte. Tudo isso 

porque é preciso “se programar para a transcendência” como faz a vegetação da caatinga quando em 

estado de dormência: “estou me programando para voltar mais exuberante do que você imagina”. 
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6.4.1.4 . E4 Santos 

“Quando você vem e traz umas fotos dessas, de um trabalho desses, acho que, sobretudo para região 

que a gente tá, é muito importante e é uma democratização da fotografia” (Santos, 2020) 

 

B4: comércio-subsistência 

feira livre 

 

 

 

B12: gênero 

mulher costurando couro B1: ações sociais 

cooperativa 

B2: arte(sanato) 

cerâmica de rolete 

B11: gastronomia 

caldo de cana 
B19: transporte 

ônibus 

 

B13: linguagem/linguistica 

poesia 

B15: medicina tradicional/alternativa 

pomada 

B3: ciência/tecnologia 

cipó de parreira 
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B5: couro 

vaqueiro 

B10: expressões culturais 

pisadinha 

B10: expressões culturais 

licuri seco e cuzido 

B18: morte 

caixão de mandacaru 

B17: mito 

lage da maragarida 

B8: espiritualidade 

igreja evangélica 

B14: mazelas 

alcoolismo 

 

B6: diversão 

paredão 

B16: mídias/tecnologia 

celular e esteira de palha 

B9: esporte 

cicloturismo 

B7: educação 

museu do vaqueiro 

 

 
Tabela 15: Leitura fotoetnográfica do entrevistado E4 

Elaboração própria 
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Jovem universitário que reside na cidade e está sempre na zona rural; partícipe dos movimentos 

culturais (oficinas de fotografia e vídeo, eventos festivos) e de outros que relacionados aos aspectos 

geofísicos caatingueiros (caminhadas, acampamentos, etc.), Santos tem se de coberto, a cada dia, 

“mais caatingueiro”. Conhecer as singularidades do socioecossistema pelo viés simbólico representou-

lhe a oportunidade de novas descobertas sobretudo de si enquanto membro desta comunidade. 

A análise sensorial das fotografias, proposta por nós como tarefa inicial, foi um processo 

demorado e detalhado.208 Suas habilidades técnicas de fotografia, as experiências com as matriarcas da 

família e o conhecimento da formação em geografia trouxeram contribuições fundamentais para que sua 

narrativa fosse construída. As suas reações foram variadas: sorriso ao ver a feira (B4), indignação pelo 

que chamou de “invisibilização da mulher” (B12), balanço corporal ao se referir ao paredão de som (B6) 

e introspecção ao falar dos estereótipos (B14). 

As fotos, dispostas em verso por bocapius, formavam uma sequência de informações visuais 

desconexas. A função do entrevistado foi ordená-las a seu modo sob a nossa proposta o que resultou na 

construção de duas narrativas: a primeira, movida pelo resultado da análise sensorial de cada fotografia 

para configurar um texto sobre a caatinga e suas singularidades; a segunda, que foi refeita, teve o 

objetivo de apresentar a caatinga organizada simbolicamente. 

O B4 inicia a narrativa. Ele questiona as formas capitalistas de produção e evidencia as práticas 

dos pequenos e pequenas trabalhadores do campo, cuja relação se plenifica na feira livre. Tem uma 

predileção pela feira e a vê para além das relações econômicas, mas como espaço de encontro. A feira, 

enquanto elemento simbólico, está presente em vários bocapius – reconhece – assinala a versatilidade 

desse elemento bem como a importância para a organização da comunidade. 

Apresenta o B12 para ressaltar o papel da mulher na caatinga, cujas considerações coadunam 

com as duas primeiras narrativas (E1 e E2), mas apresenta a figura do homem que insiste em 

permanecer como provedor e “chefe” da família. Seguidos das prática sociais (B1), das expressões de 

arte(sanato) (B2) permeadas pelo B11, B19, B13  e demais. 

Sua narrativa atenta para as construções míticas (B17) e se detém nas formas de diversão (B6). 

Atrelado ao B16, as formas de entretenimento da caatinga, sobretudo para os jovens, são escassas e as 

que existem são promovidas por particulares, fato que evidencia a ausência das instituições públicas ou 

privadas e das próprias lideranças comunitárias para a promoção. Aponta para a necessidade de ter 

																																																								
208 Com direito a uma pausa para o almoço a dinâmica de construção fotoetnográfica durou cerca de cinco horas. Esse tempo foi de acordo com o 
entrevistado que quis aproveitar, sem pressa, a oportunidade de compreender os símbolos em seus sistemas. Na verdade, este sujeito começou a entender 
melhor como se pode atribuir valor simbo ́lico a entes/coisas/sentimentos antes que antes pertencia apenas ao meio como mero componente disperso. O 
seu traquejo com a fotografia foi um instrumento importante para a análise das imagens, perceber os detalhes, identificar aspecto que nós, enquanto quem 
fizemos as imagens, desconhecíamos. 
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opções de lazer e diversão, sobretudo pelo caráter celebrativo que é do povo da caatinga. Com essa 

ausência, as instituições religiosas (sobretudo evangélicas) passam a agir e oferecer atividades com viés 

doutrinário ou as ações de pessoas que promovem eventos regados sempre ao consumo de bebida 

alcóolica, ao som dos paredões musicais e ao movimento violento das motocicletas que interferem 

negativamente no cotidiano dos lugarejos. 

Por fim, opta o B7 como encerramento narrativo, tendo o museu enquanto espaço de memória 

(conforme veremos mais adiante) da caatinga enquanto receptáculo histórico-cultural dos valores que 

corroborarão para a identidade pessoa e coletiva. “É mais fácil corromper a gente quando não sabe 

quem é de onde vem”. 

 

6.4.1.5 . E5 Lopes 

 

“Tem lugar que não conhecia e você vai ver [nas fotografias]  

reconhece aí, já sabe onde é a comunidade, o local” (Lopes, 2020). 

 

B13: linguagem/linguística 

poesia 

B3: ciência/tecnologia 

IFBaiano 

B14: mazela 

ossada de animal 

 

B2: arte(sanato) 

cerâmica de rolete 

B10: expressões culturais 

cerâmica de rolete 

B4: comércio-subsistência 

feirantes 
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B12: gênero 

mulher costurando couro 

B16: mídia/tecnologia 

celular e esteira de palha 

B8: espiritualidade 

almoço da sexta-feira santa 

B11: gastronomia 

doce de cactáceas 

B15: medicina tradicional/aternativa 

pomada 

B5: couro 

missa do vaqueiro 

B6: diversão 

futebol no campinho 

B9: esporte 

cicloturismo 
B19: transporte 

ônibus 

 

B1: ações sociais 

ong Andar'te 

B4: comércio-subsistência 

mineradora 

B17: mitos 

cemitério dos morros 

B18: morte 

caixão de mandacaru 

B7: educação 

museu do vaqueiro 

 

Tabela 16: Leitura fotoetnográfica da entrevistada E5 
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Descendente dos povos tapuias, a cariri como se autodenomina, a entrevistada é guardiã das 

técnicas da cerâmica de rolete. Com formação em pedagogia, continua a morar na comunidade do 

Salgado onde faz as peças de barro e participa da organização política da comunidade através da 

associação de artesãs que preside. 

O contato com as imagens foi silencioso e com tom de contemplação quebrado quando os 

símbolos lhe falavam mais forte. Com o olhar objetivo e atencioso, analisou cada imagem com precisão 

e, pra nossa curiosidade, escolheu quatro das seis fotografias feitas em sua residência. Para nós, ficou 

claro o sentimento de reconhecimento por suas obras de cerâmica, não apenas como produção pessoal, 

mas como ressaltou ser elementos constitutivos da tradição, da  cultura caatingueira. 

Partiu da poesia que diz sobre Andorinha (B13) para demarcar a origem de seus ancestrais. 

Como vimos, antes do sertão, a caatinga já existia nomeada pelos povos originários que, neste contexto, 

são os cariris; é preciso, segundo a artesã, evocar a origem para que o poder simbólico dessa nomeação 

possa se sobrepor àquele dos novos colonizadores que fundaram suas fazendas, fábricas e empresas. 

Entendemos que essa reconfiguração simbólica se fortalece com o B3 com seus espaços de difusão e 

construção do conhecimento mais acessíveis aos caatingueiros na atualidade. Isso porque fala sobre a 

importância de sua formação acadêmica como passaporte para permanecer na caatinga como herdeira 

e legítima proprietária, cujo poder de aí está ganha mais força com a legitimação científica conquistada. 

Se a ciência, enquanto discurso legitimador, é uma prática social (Martins, 2017c) cuja ação se 

dá pelas convenções e normas de objetividade, estar amparado por ela é ter ferramentas de inserção  e 

de ação na sociedade. Instrumentos conferidos a quem nela se ampara e recebe o aval para agir como 

agente de conhecimento legitimado mais que aqueles que não o possuem. Ao se propor como 

restauradora da nomeação da caatinga, mantendo a tradição das cerâmicas de rolete, Lopes usou das 

ferramentas da academia: “Quando eu fiz a minha monografia, eu fiz pensando já nisso... Montar uma 

escola para ensinar as crianças. Porque já tem um escrito, um livro que é o TCC – praticamente o livro. 

Já tem ali tudo escrito, já organizadinho. Quando eu resolvi fazer a faculdade, eu vi que já estava 

acabando já, a cultura” (Lopes, 2020).   

Ressignificar os estereótipos (B14) através da arte (B2) e das expressões culturais (B10) é a 

proposta que a narrativa apresenta na sequência das imagens. Perpassam os bocapius até se deter no 

B19 por ser o responsável pela reconfiguração do tempo-espaço na caatinga e para além dela. Ou seja, 

com a facilidade de transporte, viabilizou-se a oportunidade de romper fronteiras geográficas e 

simbólicas: participar de eventos em cidades distantes, sobretudo na capital da Bahia, faz parte das 

suas atribuições. O diálogo entre caatinga e litoral; interior e capital; aguadas e mar. A artesã visionária 
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fala com entusiasmo sobre a real possibilidade de inserção e/ou interação entre a caatinga e o litoral. A 

arte(sanato) (B2) é para ela um suporte de representatividade quando está fora do socioecossistema e, 

ao mesmo tempo, de autoafirmação enquanto caatingueira. 

Sua narrativa prossegue destacando a sustentabilidade no B11, quando transforma as cactáceas 

em comida (doces, bolos, geleias), ou usa da natureza material para saúde (B15). Os demais bocapius 

interagem entre si e é com o B7 que encerra, mais precisamente com o museu enquanto guardião de 

“toda essa história aqui que foi contada”. 

 

6.4.1.6.  E6 F.C 

Às vezes, a gente vive tudo isso no dia a dia, mas sem se dar conta de como é que ela é. 

tá vivendo, mas não tá valorizando, não tá prestando atenção, mas tá vivendo e fazendo parte dela. Essa 

história precisa ser contada porque tem gente que mora lá fora e que tem o pior pavor do Nordeste, da 

Bahia. (F.C, 2020) 

 

B14: mazelas 

ossada de animasl 

B3: ciência/tecnologia 

cipó de parreira 

B8: espiritualidade 

bênção dos mais velhos 

B1: ações sociais 

sindicato dos trabalhadores da agricultura 

familiar 

 

B1: ações sociais 

fundo de pasto 

B12: gênero 

mulher costurando couro 

B16: mídias/tecnologia B11: gastronomia 
B19: transporte 
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celular e esteira de palha licuri ônibus 

 

B4: comércio-subsistência 

feirantes 

B4: comércio-subsistência 

feira livre 

B15: medicina tradicional-

alternativa 

pomada 

 

B9: esporte 

caminhada 

 

 

 

 

 

 

B6: diversão 

paredão 

B5: couro 

vaqueiro 

B13: linguagem/linguística 

poesia 

B10: expressões culturais 

roda de São Gonçalo 

 

 

 

 

 

B7: educação 

museu do vaqueiro 
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B18: morte 

cemitério do riacho seco 

 

B17: mitos 

cemitério dos morros 

 

 
Tabela 17: Leitura fotoetnográfica do grupo entrevistado E6 

Elaboração própria 

 

Temos com o E6 um segundo grupo de entrevistados representantes de três gerações diferentes 

de uma mesma família. Uma jovem agricultor, uma terapeuta e o ancião e mestre dos saberes 

constituem o trio de sujeitos que nos acompanharam durante toda a pesquisa de campo, na 

comunidade Carrancudo. Com um histórico de participação ativa nas lutas pela terra eles também são 

líderes comunitários e promovem mobilização social da caatinga com encontros, reuniões e iniciativas 

pessoais de celebrações das conquistas do passado. 

A análise das fotografias se deu de forma menos demorada e com muita objetividade devido ao 

pouco tempo que dispunham. O que não comprometeu a construção da narrativa e nos deu outra 

vertente de como os fatores externos podem interferir na pesquisa e conseguimos terminar de forma 

satisfatória. 

Variadas reações ao reconhecer elementos do seu cotidiano fotografados e ali apresentados 

(sorrisos, mãos nos rostos, partilha da imagem com outro membro, etc.). 

Optaram em iniciar pelas mazelas (B14) com a justificativa de que os demais símbolos 

fotografados eram mais reais e faziam parte do cotidiano que as imagens deste Bocapiu: “talvez um 

desse que diga que só se vê o nordeste como fracasso”. Reconhecem o poder simbólico dos 

estereótipos, porém deixam claro que não correspondem à realidade de seu cotidiano, justamente pela 

família ter um histórico de expressões culturais desde muito tempo (o boi de reisado criado pelo 

patriarca que envolvia toda a família e a comunidade). 

Trazem a binômio ciência/conhecimento popular (B3) mais como complemento que opostos. São 
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testemunhas das práticas tradicionais dos saberes dos povos da caatinga (conhecimento das ervas, 

observação do tempo, terapias de medicinas alternativas) e do alcance do conhecimento formal e 

científico (filhos e netos pós-graduados, por exemplo). Sinalizam como esse bocapiu tem reconfigurado a 

dimensão do poder na caatinga; poder do conhecimento que pode ser revestido em emprego e renda e 

que, até os primeiros anos deste século era de prioridade das elites. 

A narrativa do E6 enfoca as organizações comunitárias (B1), as práticas espirituais (B8) e 

gastronômicas (B11). Os demais bocapius são citados como em integração aos em evidência, mas a 

morte (B18) ganha força mesmo ocupando o final do texto imagético. O cemitério como “casa real” e a 

morte como realidade certa fazem parte do cotidiano da caatinga da mesma maneira que a vida. 

A série de imagens, feitas todas no cotidiano da caatinga, impressas e entregues aos 

entrevistados, foram relacionadas entre si de forma que compuseram  sequências de informações 

visuais diferentes e relevantes. Todas elas foram apresentadas aos sujeitos sem texto escrito algum, sem 

referência que pudesse induzir a alguma reflexão ou desviar a atenção dos construtores. O que fizemos, 

seguindo os passos da dinâmica metodológica, foi oferecer instruções a partir da entrevista 

semiestruturada, cujas perguntas eram feitas após cada etapa, quando sentíamos que o ciclo da etapa 

anterior já havia se fechado. 

Notamos que nas seis narrativas os três primeiros bocapius escolhidos foram aqueles que mais se 

mostraram relevantes para os entrevistados. Essa relevância, em nosso entendimento, se deu por conta 

da implicações subjetivas (memória individual, atuação profissional ou função social) e coletivas (aquelas 

que corresponderam aos aspectos comunitários mais urgentes, como, por exemplo, o B12 para o E2 e o 

B14 para o E5). Da mesma forma que o último bocapiu tinha uma importância como desfecho da 

narrativa (como o B7 para o E5). 

Perceber a dedicação e a seriedade dos entrevistados e das entrevistadas, acompanhar o 

processo da construção e leitura das narrativas, colher as informações, dar-se conta dos detalhes 

observados e problematizados, foi para nós um aprendizado ímpar. Além de termos os registros (orais e 

imagéticos) desse estágio da pesquisa, conseguimos subsídios fundamentais para investigarmos como 

cada subsistema (bocapiu) organiza especificamente a caatinga  para depois averiguarmos como, 

dispostos no sistema simbólico, o fazem. Caminhemos! 

Antes, apresentamos as imagens que foram disponibilizadas mas não foram usadas como 

representantes dos bocapius pelos entrevistados e entrevistadas. Cumpriram seu papel em auxiliar na 

reflexão provocando, como as demais, sensações e inquietudes; em algum momento, algumas delas 

foram escolhidas e logo guardadas. 
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B1: ações sociais 

pescaria 

B2: arte(sanato) 

tarrafa 

B2: arte(sanato) 

rede de algodão 

B4: comércio-subsistência 

carro de mascate 

 

B5: couro 

pega de boi 

B5: couro 

argolinha 

 

B5: couro 

aboio 

 

B6: diversão 

empinando pipa 

B8: espiritualidade 

romaria do Monte Santo 
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B8: espiritualidade 

umbanda 

 

 

B8: espiritualidade 

mar da sereia 

 

 

 

 

 

B8: espiritualidade 

missa 

 

B10: expressões culturais 

pífaro 

B10: expressões culturais 

forrock 

B10: expressões culturais 

brincadeiras infantis 
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B10: expressões culturais 

boi de reisado 

B10: expressões culturais 

sanfona 

B11: gastronomia 

rapadura e alfenim 

B12: gênero 

homem na cozinha 

B12: linguistica/linguagem: 

composição de canções 

B10: expressões culturais 

bode ao sol 

 

B4: comércio-subsistência 

peixe fresco na feira 

 

 

Tabela 18. Fotografias não utilizadas para as narrativas fotoetnográficas 
Elaboração própria 
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CAPÍTULO 7. OS SUBSISTEMAS SIMBÓLICOS: COMO CADA UM ORGANIZA A CAATINGA 

 

Nosso objetivo é demonstrar como os sistemas funcionam isoladamente e como eles organizam a vida 

social. A partir dos conceitos trabalhados, das entrevistas e de nossa análise – que levou em 

consideração todo o processo de formação e aprendizagem – procuramos identificar como os bocapius 

agem na coletividade. Já os definimos antes e agora os trazemos para averiguar a sua função, enquanto 

sistema, de ordenamento da caatinga. 

 

7.1. B1: ações sociais 

A caatinga é uma comunidade historicamente dominada pelo poder das relações simbólicas 

construídas arbitrariamente: necessidade da manutenção da vida de pobreza, condicionamento ao 

sofrimento justificado metafisicamente, subjugo à estrutura política – herança do “voto de cabresto” dos 

coronéis – escanteio à periferia cultural (impossibilidade de gestar e participar de iniciativas “eruditas” 

de cultura – música, literatura, teatro, etc.), dentre outros. O desvelamento do alcance e permanência 

dessas relações simbólicas, através da conscientização das origens do seu poder, tem levado a caatinga 

a  dar-se conta da dominação e a seguir para rompimento das forças opressoras, gestando ações e 

estratégias dentro da própria comunidade, feitas pelos próprios membros em forma de combate ao que 

está estabelecido. A organização comunitária tem gerado lutas coletivas pela “subversão das relações de 

forças simbólicas – que tem em vista não a supressão das características estigmatizadas mas a 

destruição da tábua de valores que constitui os estigmas” (Bourdieu, 1989, p. 124). São caminhos que 

o povo constrói, também; que está buscando formas de manter, de organizar sua existência (Souza, 

2020). 

Produção organizada em forma de associativismo, cooperativismo, organização não 

governamentais, pastorais da igreja católica, currículos escolares, sindicato dos pequenos agricultores 

familiares, escolas particulares, bingos beneficentes. Ações que só surgem para reivindicar a existência 

da caatinga enquanto região que foi estigmatizada pela cultura oficial (econômica, estatal, etc.), porque 

esta comunidade foi circunscrita e definida negativamente por um domínio simbólico (imagens, mitos, 

representações, etc.,) que ainda insiste em dirimir a sua importância para além de ser o único bioma 

genuinamente brasileiro. Para Bourdieu (1989), dar-se conta desse poder invisível, impulsiona aos 

membros a lutar para modificar esta definição,  “para inverterem o sentido e o valor das características 

estigmatizadas, e que a revolta contra a dominação em todos os seus aspectos – até mesmo 

econômicos – assume a forma da reivindicação regionalista” (Bourdieu, 1989, p. 127). 
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Um dos exemplos mais nítidos deste bocapiu são as associações de fundo e fecho de pasto209. 

Recuperar a terra ancestral que foi tomada à revelia, porém com amparo legal; enfrentar, 

organizadamente, o poder latifundiário com a participação de todos menos com força corporal que com 

cantos, instrução jurídica e planejamento. O combate entre o pequeno-caatingueiro contra o grande-

latifundiário; do povo contra o capital; da caatinga contra o litoral. 

Notamos a insurgência das comunidades tradicionais contra um projeto simbólico de dominação 

não só da terra, mas do modo de vida das pessoas; o meio popular, como diz Haal (2003), como 

resistência a essa reforma simbólica (capitalista) por estar distante das disposições da lei, do poder 

estabecido e da autoridade, "o povo" constantemente ameaçava eclodir: e quando o fez, invadiu o palco 

das relações clientelistas e de poder com um clamor e um estampido ameaçadores — com pífaros e 

tambores, com Iaço e efígie, com manifesto e ritual — e frequentemente com uma disciplina ritual 

popular surpreendente. (Hall, 2003, p. 249). Revogou os documentos legais e re-apossou-se de suas 

propriedades. Foi pra luta, para o combate objetivo mediante o desvelamento das forças simbólicas. 

Protagonizou, no interior da caatinga, enquanto microcosmos das lutas de classe, a rebelião: 

 

Tomamos posse a partir de 80 pra cá assumir a defesa da terra diante das pessoas que queriam tomar as 

terras da mão da gente de forma bruta: cercando, queimando e deixando a terra desmatada. Fomos 

obrigados a enfrentar grileiros na região. Muitos destes latifundiários adulteravam documentos de títulos de 

terra, aumentando assustadoramente a quantidade da área adquirida; havia chancela legal e se 

apossavam. Os trabalhadores e trabalhadoras, que utilizavam as terras desde os tempos dos ancestrais 

com técnicas tradicionais de agricultura e pecuária, lutaram para comprovar a ilegalidade dos títulos; 

tomavam-se documentos à força, enfrentavam os empregados, etc., tomar frente de trator, tiroteios, cortar 

arame (homem, mulher e menino). (83 em diante). “O que é que um pinto pelado vai fazer nas unhas de 

um gavião?” Além, disso, as tradições do pessoal pobre achar que não tinha força e não fosse se levantar 

contra pessoas que tinham condições, a gente tinha que enfrentar esse pessoal. Conseguimos com a luta 

dos trabalhadores preservar a natureza que temos (Z.B. - Líder comunitário, 2020) 

 

 A caatinga, enquanto espaço simbólico não é um produto secundário e marginal produzido pelo 

Brasil oficial embora este mesmo Brasil insista em mantê-la como tal: por isso é que os membros que 

conseguiram enxergar o poder aí disseminado e invisível de nomeação e de determinação de 

propriedade e, uma vez detectado indícios desse poder, optaram pela organização popular para uma 

virada simbólica e subversão também simbólica através das ações sociais alicerçadas na organização 

																																																								
209Em ambas, as criações são soltas em áreas coletivas; o fundo predominam as áreas mais abertas e propícias à caprinovicultura; fecho são áreas de serras 
e de grotas, com mais chuvas (mais presentes no cerrado). A base é a mesma: saberes tradicionais, solidariedade. Criações individuais em área coletiva. 
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comunitária. Transgrediram o que estava posto e, pelo poder da mobilização e organização social 

reivindicaram legalmente sua terra: de uso coletivo e de responsabilidade de todos, o fundo de pasto é 

um elemento simbólico ostensivo na caatinga, clamando, sobretudo à sustentabilidade e integração 

humano-natureza, “porque é de total conservação, de total coletividade, tem que ter muito respeito com 

a natureza e com quem tá do lado. Daqui há alguns dias, se não tiver fundo de pasto, será que vai haver 

caatinga? E pensar em povo, alimentação, saúde e festa” (Santos, 2020). 

Identificar raízes do poder simbólico implica em exercitar a observação e atenção para a realidade, 

bem como, intensificar pesquisas e estudos. Daí, a importância da caatinga ter nesses movimentos a 

pauta da convivência como essencial. É preciso conhecer o socioecossistema: “Se não tem condições de 

conviver, se não sei o ambiente onde estou para aprender a conviver, com certeza está deslocado o ser 

da realidade. E é exatamente por isso que a gente tem lutado, desde 2003, com a disciplina Convivência 

com o semiárido (CSA) na escola”210. (Araújo, 2020). Mas a convivência com a caatinga seria resposta, 

porque nós temos o potencial todo aqui, expresso (Souza, 2020). 

É a batalha contra a dominação simbólica através de uma revolução, também, simbólica: 

apropriar-se dos princípios de identidade (construção e avaliação) que foram negados quando os 

caatingueiros e caatingueiras aceitaram, por diversos motivos, a submissão do poder simbólico instituído 

pelas forças dominantes. 

Simbolicamente a organização comunitária, legitimada por meios jurídicos, faz com que a vida da 

caatinga, enquanto comunidade, retorne aos princípios de organização coletiva e social dos povos 

originários deste socioecossistema. O diferencial está na instrução intelectual e legal dos membros que, 

comunitariamente, estruturam-se socialmente e criam alternativas de vivências no cenário 

contemporâneo sem precisar sair de suas localidades. Alteridade, solidariedade, celebração, 

compromisso, a luta, as manifestações (escritas, em marchas, orais, etc.) fazem das ações sociais um 

conjunto simbólico na luta pela permanência e posse da caatinga. 

 

 

 

 

																																																								
210 Foram criadas disciplinas (componentes curriculares) específicas para as séries de ensino fundamental da rede pública de ensino do município de 
Andorinha: o objetivo  mostrar ao jovem as potencialidades, mitos e reais condições de viver bem e com dignidade na caatinga. Surge da preocupação com a 
negação de pertencimento do lugar, intensificando o êxodo rural juvenil, uma vez que Andorinha tem nas comunidades rurais a sua maior força. Instituída na 
rede municipal de ensino, com projeto pioneiro na região, o componente curricular Convivência com o Semiárido trabalha a seguinte temática por série 
escolar: agua - sexto ano (captação e armazenamento e uso consciente, bem como toda a cadeia produtiva que faz jus a água) ciclo produtivo - sétio ano 
(agricultura, pecuária com espécies e manejos condizentes com o bioma); os biomas e o bioma caatinga - oitavo ano (características; identificar a 
comunidade onde vive com seus traços identitários e produtivos com matérias primas locais); mundo do trabalho - nono ano (formas associativas de 
trabalho, cooperativas, etc.) 
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7.2. B2: arte(sanato) 

 

Há um processo criativo sempre em curso na caatinga. As pessoas estão olhando para a natureza, para 

o seu passado e para si em busca estética de representação. A arte, em suas diversas linguagens, está 

para a comunidade simbólica como o prateado para a vegetação. Contudo, observamos que essas 

criações estéticas são tidas com artes menores, itens para consumo, geralmente feitos por populares 

ágrafos ou iletrados e, portanto, desvalorizadas e de formatação estética secundária em detrimento da 

considerada arte erudita. Portanto, como também é uma das estratégias para subsistência, tatamo-nas 

como arte(sanato). 

 

Dá pra fazer uma análise de quanto a desvalorização de trabalhos artesanais e de arte aqui. Uma coisa que 

eu percebo muito é que quando eu chego no litoral, as pessoas dão muito dinheiro por qualquer coisa. Aí 

quando você chega aqui e vê uma coisa maravilhosa e emblemática, como essa [utensílio de cerâmica], 

não conseguem dar valor. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver muita coisa da nossa estrutura histórica. 

Que, como eu falei, invisibilizou essa história e que é a nossa rela história. São essas pessoas que lutam 

todo dia e que essa luta, junto com a criatividade que é única, única única...(Santos, 2020) 

 

Se para que uma obra de arte seja considerada enquanto bem simbólico dependerá da 

apropriação e reconhecimento pelo espectador dos códigos legitimamente construídos, (Bourdieu, 1987, 

p. 283), o artesanato caatingueiro carece, pelo contexto e condições de criação, uma maior atenção. Se 

a autoridade demiúrgica do artista faz, um urinol211 ser uma obra de arte; por outro lado, constatamos 

que uma moringa de rolete, é apenas um objeto funcional para armazenar água. O poder simbólico da 

cultura dominante, que se mais se fortalece quando sutilmente se manifesta, sobre os artistas, aqui 

como artesãos e artesãs, que, além da estética, domina a técnica produtiva, por um lado reduz as obras 

a produtos de consumo e, por outro, quando detectadas suas raízes, é contestado. Esta contestação é, 

também, simbólica: as condições sociais de produção (legados de ancestralidade, instrumentos 

personalizados, formatos das obras, embalagens, decorações, etc.,) somam-se ao ofício artístico que 

exige silêncio, concentração, local apropriado, solidão, pequenos rituais de criação. 

Ritos que incluem preparação do local, das ferramentas, das vestimentas, da luz, gestos 

imprescindíveis para a criação pois trazem ordem ao cosmos misterioso, perigoso e caótico; concretizam 

a cultura  nas peças (chapéus, vasos, redes de pescaria, tapeçaria); além de experiência intelectual ou 

sensorial (Scmitt, 2015). 
																																																								
211Refere-se a Marcel Duchamp e sua obra de arte apresentada ao Salão dos Independentes de Nova York  em 1917, citado por Bourdieu 1987, p. 274. 
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Na cerâmica de rolete, primeira técnica  de arte que lida com a imprevisibilidade do fogo, a qual 

“existe antes da passagem dos tropeiros, antes da formação dos povoados” (Souza, 2020) e  “a que 

conta a nossa real história andorinhense e, ainda mais, porque são mulheres que fazem”(Santos, 2020), 

a jovem artista criadora reconhece sua obra em meio a tantas outras. “Consigo diferenciar as minhas. 

Porque a gente conhece. Pelo formato que faz,  a diferença também, a forma como faz. Porque cada um 

tem uma forma de fazer . É feito na mão mesmo [sem torno], manual.” (Lopes, 2020). As digitais nas 

peças garantem são a assinatura da autenticidade; mais que recipientes para alimentos e peças 

decorativas, as obras de cerâmica portam originalidade indígena como por exemplo, os desenhos 

utilizados para a ornamentação: Os desenhos já existem, já. “O pessoal mais velho que fazia, já tinha já 

esse formato aí... Agora o pessoal só borda com o branco só. Mas, aqui, borda com os dois: o vermelho 

e o branco”. (Lopes, 2020). 

Arte(sanato) que precede os povos letrados que instauraram o poder simbólico da nomeação e re-

nominaram muito do que já tinha nome. Antes, chamava-se candeia o que hoje consta, sobretudo nos 

registro oficiais, como rolete. 

 

Candeia que chama, no caso; aí chama rolete. Mas, o pessoal chamava candeia. Porque era aquela tirinha 

mesmo. Não sei explicar bem porque candeia. Só sei que o povo dizia: Vamos fazer uma candeia. Aí 

depois o pessoal chegou aqui.. do Sebrae212... e começaram.. botaram outro nome que.... criaram também, 

né? Rolete, né? No caso. Invés de ser candeia botaram rolete. (Lopes, 2020) 

   

Como foi dada à caatinga o nome de sertão e/ou de semiárido, à cerâmica de candeia213  foi 

conferido cerâmica de rolete. A cultura  que se instaura, nomeia, altera, apropria-se e domina. O 

discurso, enquanto faceta simbólica, é conferido e tem no ato de (re)nomear um instrumento eficaz, isso 

porque, segundo Martins (1990), a eficácia do discurso e proporcional a autoridade daquele que o 

enuncia  (p. 100). 

Contudo, caatingueiros e caatingueiras, artistas e artesãs embora pessoas comuns, não são, 

como afirma Hall (2003), tolos culturais: “elas são perfeitamente capazes de reconhecer como as 

realidades da vida da classe trabalhadora são reorganizadas, reconstruídas e remodeladas pela maneira 

como são representadas” (Hall, 2003, p. 254). E, portanto, reconhecedoras do panteão da cultura 

consagrada (Bourdieu, 1987, p. 278), continuam seus ofícios, produzindo arte e transformando suas 

produções em bens de consumo para que possam sobreviver em meio aos desafios da vida 
																																																								
212O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae – é uma organização sem fins lucrativos, porém privada, de serviço social criadas 
em 1972 que visa capacitar e promover para o desenvolvimento econômico ao estimular o empreendedorismo. 
213Possivelmente fazendo alusão à corda de algodão que servia de pavio para os candeeiros a gás que iluminavam as casas e ruas. 
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contemporânea. 

Chapéu do couro bovino ou do caprino, cerâmicas do barro disponível na caatinga, cestarias de 

palhas de licurizeiro, peças de algodão, tatuagem e máquinas de tatuar foram as contestações 

simbólicas encontradas na caatinga por nós. Isso nos mostra que 

 

Mais uma vez a gente se ressignificou e adaptou a coisas que eram muito subestimadas. E que essa 

convivência com o semiárido e essas práticas de observação de ouvir, da coletividade mesmo, tendem a 

nos ensinar, cada vez mais, sobre tudo. Sobre como usar o solo, preparar o licuri, sobre como quebrar, 

sobre como ela faz, sobre como ela vem pra cá [pra cidade] sobre qual o espaço dela na feira. (Santos, 

2020). 

 

Ressignificar, reinventar, criar, transformar. A produção arte(sanal) também reconfigura as 

relações sociais, como por exemplo, as familiares com seus respectivos papeis. Encontramos o homem 

que faz trabalho doméstico e artístico e fica todo o dia em casa e esposa que trabalha na sede do 

município chefiando uma organização social; jovem artesã com formação universitária continua a morar 

na comunidade rural para continuar o legado de ceramista e investir na formação de crianças na arte do 

rolete; ex-vaqueiro jovem que se torna tatuador e cria máquinas de tatuar para exportação; 

confeccionadores de cestaria de palha como técnica terapêutica. 

Há a complexidade da fazedura: ferramentas criadas e/ou adaptadas, estrutura de local de 

trabalho, logística de distribuição de venda, o transporte. A exposição de peças em feiras de arte 

regionais e nacionais e a participação de catálogos artísticos, atenta para o fato de que há arte neste 

arte(sanato) e, portanto uma demarcação entre o mundo dos objetos técnicos (puramente artesanais, 

funcionais) e dos objetos artísticos (portadores de valores e referenciais estéticos). Contudo, sem nos 

adentramos nessa discussão, presenciamos artistas em seus espaços produtivos e pudemos perceber a 

complexidade  e constante criação endógena do caatinga como um elemento simbólico potente e 

presente nas casas de muitos; embora, essa presença, ainda esteja, segundo nossas observações, mais 

na ordem dos objetos técnicos. 

Assim, enquanto forma de organizar simbolicamente a caatinga, o arte(sanato) é potencialmente 

produzido e transformado em fonte de renda para subsistência e permanência das técnicas tradicionais 

sem perder a aura de quem o faz: são capazes de reconhecer suas obras em quaisquer situações. Além 

de reconfigurar o cenário social como por exemplo, os papeis trabalhistas  e familiares. 
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7.3. B3: ciência/tecnologia 

   

Em se tratando de conhecimento, há que se considerar que existem espaços específicos para sua 

construção. Na caatinga, os espaços cognoscentes mais antigos se dão na natureza, nos cômodos das 

casas, nos encontros do cotidiano: são neles que as tradições sapienciais são experienciadas, ensinadas 

e aprendidas. Há poucas décadas, o rigor do conhecimento científico tem se espacializado em 

instituições de pesquisa, ciência e tecnologia, sobretudo da esfera pública. Assim, de um lado, temos os 

saberes tradicionais ancestralmente constituídos  e, do outro, a cientificidade se radicando no contexto 

da caatinga. 

“A gente já tinha um instituto maior, com mais membros ainda que tem muitos mestres e 

doutores que dão aula sobre a vida. [dois espaços de laboratórios diferentes] mas que nenhum anula o 

outro, também. Um está interligado ao outro, mas um não precisa ser, necessariamente o outro”, afirma 

o jovem universitário Santos (2020) diante da imagem em que mãos seguram um caule espesso 

gotejando água potável no meio da vegetação. Como afirma Miranda (2020): “saber sobre a batata de 

umbuzeiro, saber buscar água quando não se tinha...” Somam-se a esta prática, a criação das cisternas, 

o uso da sensibilidade e da radiestesia para abrir poços artesianos, a observação da trilha dos insetos 

para prever as chuvas. 

Por outro lado, as instituições como o IF Baiano, os jovens vão pra essa escola e lá aprendem 

muitas atividades da caatinga. “Depois eles vem e botam em prática aqui. A maioria sempre bota em 

prática. Porque aprende lá e bota em prática na sua comunidade, né?” - atesta Lopes (2020), tendo 

parentes que estudam aí. 

Fruto de políticas públicas da ciência e tecnologia, as instituições públicas e outras afins, porém 

da sociedade civil organizada, vem fazendo um trabalho interessante de expansão do conhecimento, de 

práticas de pesquisa e fomento à investigação dos caatingueiros e caatingueiras que não precisam mais 

migrar para os centros urbanos distantes. 

Neste sentido, as trocas entre as tradições e a ciência tem sido enriquecidas, colaborando para 

que a vida na caatinga tenha maior conforto e viabilidade. Há uma reconfiguração da ordem do 

conhecimento que vem desmistificar as falácias de que a caatinga não produz conhecimento e vive à 

base de saberes populares rudimentares e místicos, sem acúmulo e criação de tecnologias sociais 

sobretudo em relação ao enfrentamento do período das longas estiagens. 

Percebemos que há, nesta esfera do sistema simbólico da caatinga, uma configuração simbólica 

que favorece a comunicação entre os indivíduos de forma a estabelecer e compartilhar significados de 
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uma cultura dominante oficial (aquela que privilegia um Brasil do sul, do litoral, do branco) que insiste 

em omitir o caráter de produção de conhecimento e de fazer das tradições sapienciais, elementos 

exóticos (místicos, míticos, mágicos, etc.,) usados para enfrentar a vida. O advento das instituições de 

ensino/pesquisa/extensão e o respeito à hierarquia dos mestres e mestras dos saberes tem promovido 

uma nova forma de reorganizar simbolicamente a caatinga. 

A ciência não é mais de usufruto dos filhos dos donos dos fazendeiros que iam estudar nas 

capitais ou na Europa, mas está acessível, gratuitamente em sua maioria, aos jovens sobretudo que, 

sem sair de sua região, adentram aos laboratórios das instituições sem abandonar àqueles do seu 

quintal. 

Contudo, com a atual conjuntura governamental, muitos destes projetos estão ameaçados e, 

consequentemente, a caatinga também. Para Araújo (2020) 

   

Fico agradecido, porque foi no governo Lula que pensava na juventude do campo, em juventude do interior 

(…) em juventudes porque são vários rostos, neste hall da inserção da juventude dentro do campo do 

conhecimento. Coisas que não estamos vendo no momento atual dessa sociedade desequilibrada com o 

governo atual. Infelizmente retrocedemos na história. E a gente espera que as pessoas alarguem a visão, 

aprendam com o erro, loucura feita e revertam a história. Porque senão vamos padecer muitas outras 

misérias. 

 

  Consideramos que, o bocapiu ciência/tecnologia, tem sua preponderância no sistema simbólico 

da caatinga: a tradição sapiencial popular e a ciência como meios de proporcionar saberes e 

conhecimentos para melhores condições de vida no socioecossistema da caatinga; desmitificação de 

que não há produções científicas ou conhecimentos consistentes e valorização dos saberes ancestrais 

presentes no cotidiano. 

 

7.4. B4: comércio/subsistência 

 

A capacidade de simbolizar do ser humano perpassa pelas relações que ele estabelece consigo – 

procurando e/ou dando sentido para sua existência – bem como as formas que ele cria ou absorve de 

se organizar comunitariamente. Nesta organização, as práticas econômicas para subsistência não são 

exceção. 

Há uma “relação econômica que se tece no cotidiano das pessoas” (Araújo, 2020). As pessoas 

precisam de subsídios financeiros para sobreviver e criam e repetem práticas comerciais para isto. 
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Descobrimos, no decorrer da investigação: 

Práticas humanizadas: àquelas baseadas nas relações de proximidade como confiança, 

consideração aos pactos firmados, individualidade do comprador. Subvertem, de certa maneira, a lógica 

capitalista neoliberal que desconsidera, por exemplo, a palavra firmada como atestado de pagamento, a 

caderneta de anotações (fiados) com dados compras e vendas como validade de acordo, a troca-doação-

pechincha como elementos comuns nas transações comerciais. As práticas de cunho capitalista: 

submissão ao serviço público214 como garantia de emprego, multinacional que explora as relações de 

mão de obra e a informalidade empregatícia com desamparo legal do trabalhador. Práticas que, para 

efeito de organização de nosso pensamento, se separam, mas que, no seu exercício, mantem relações 

de pertencimento, não havendo, em nenhum desses blocos, características estanques e imutáveis. Isso, 

porque a caatinga está imersa no processo contemporâneo da globalização: as regras do jogo 

econômico chegam até aí como em qualquer outro lugar, ainda que com nuances diferentes. 

Uma dessas nuances está nos espaços de comércio e subsistência. O mais notado é  a feira 

livre215 “onde a relação entre cidade e campo se estabelece” (Santos, 2020). Vitrine de produtos, lugar 

do encontro, palco das manifestações culturais a feira é lugar onde a caatinga se encontra, também, 

para comprar e vender. Um campo empírico para investigação que, simbolicamente, vem transformando 

a imagem da caatinga. Continua Santos (2020) - “Acho que quebra, também, muitos estereótipos. 

Porque é um produto que vem da água, mais uma vez e é uma coisa é pautado fora que a gente não 

tem. E a gente tem.”   

Novos olhares sobre a organização econômica da caatinga, sobretudo a partir das experiências 

das ações sociais já apresentadas antes, levam a repensar o poder que empresas e capital externos 

exerceram desde muito. A exemplo da mineradora:   

 

é tida como base para existência da caatinga andorinhense. Ela, como condição de existência por se 

instituir como a forma de subsistência de base financeira. Tanto é que se calcula os anos que se tem de 

lavra como o período de existência do promissor município caatingueiro. O discurso é que com cada vez 

																																																								
214A prefeitura municipal é um dos grandes motores econômicos da caatinga quando no pagamento dos servidores públicos. Este status garante uma certa 
estabilidade e vem ganhando conquistas relevantes pelo processo de politização e participação mais ativa nas decisões sobre as leis e projetos que incidem 
sobre a sua vida e a vida das comunidades. 
215As feiras livres são um aspecto fundamental da estrutra da rotina caatingueira. Acontecem semanalmente, tem características peculiares a cada lugar; é o 
espaço do encontro, das consultas médicas, das negociações mais distintas, de compra e venda do essencial para a semana; palco para o circo, para 
poetas, engolidores de faca. Elas guardam idiossincrasias que somente quem participam desse acontecimento espaço-temporal consegue descobrir. Por 
exemplo, Andorinha, ela acontece na segunda-feira: um dia útil de trabalho e a cidade ganha um novo formato pela dinâmica dos feirantes; em Pedra 
Vermelha, é na terça-feira: um pouco menor, é cenário de produtos locais em abundância que os que vêm de fora; no povoado de Santa Rosa (Jaguarari), na 
quarta e tem o destaque para dois momentos: um, a feira do bode que acontece antes do raiar do dia até à seis da manhã (tudo relacionado à cultura do 
couro) e, em seguida, na praça maior, a feira tradicional num povoado que é um dos mais antigos da Bahia e que tem histórias de vaqueiro e de Lampião e 
seu bando. Mesmo com suas particularidades, essas ferias tem o mesmo sentido de sociabilidade, porém, uma delas se destaca no quesito singularidade: a 
que ocorre na terça-feira é um local de encontros afetivos (namoros, paqueras, enlaces). Uma feira de cunho erótico, por assim, dizer, cujos participantes 
mantêm sua discrição, mas os encontros acontecem nos interiores dos bares, dentro de casa, enfim. A feira é isso e muito mais. 
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mais essa produção artesanal, essa sobrevivência, que é da caatinga, do lugar, vai cedendo espaço para 

isso (Souza, 2020) 

 

A atenção ao poder simbólico estabelecido há décadas também alcança dimensões que a 

economia pode afetar diretamente. “Ela [a mineradora] faz a pesquisa, extrai minérios do solo que se 

espalha sobre a terra e que não permite a caatinga se renovar “(Z.B. – líder comunitário). 

Às outras formas de subsistência, destaca-se a mobilidade das engenhocas comerciais, como, por 

exemplo, os carros  moto-shoppings dos mascates (homens itinerantes que vendem mercadorias de 

porta em porta). Há a facilidade de oferta e venda, porém a supervalorização dos produtos. “Dão o prazo 

pra pagar. Mas o prazo que dão, em duas parcelas que dá [paga] já tirou o valor de dois produtos. Você 

compra o produto e paga dois preços. É melhor você comprar na cidade mesmo “(Lopes,2020). De 

qualquer forma, é uma inovação comercial que ganhou rodas e aparelhagem de som e que substituiu as 

antigas quitandas, conhecidas como vendas, mas, que deflagram a memória e configuram 

simbolicamente a economia caatingueira: 

 

porque é um comércio que a gente já não encontra mais  naquele perfil, pelo menos aqui na Andorinha a 

gente não encontra mais naquele perfil. Mas que tem uma prefiguração ou linguagem simbólica, porque é 

da nossa infância. Então, quando se vê um monte de bugiganga num só lugar, esse aglomerado de coisa 

lhe reporta a essa cena de lá (Araújo, 2020) 

 

Assim o comércio/subsistência da caatinga tem a sua criação e (re)ordenamento a partir das 

necessidades humanas individuais que se diferenciam quando simbolicamente são produzidas as 

formas atualizadas das práticas e que, como parte do sistema simbólico, não vive harmonicamente: sua 

ordenação, está, justamente, nas forças opostas, dialéticas, que fazem nascer as escolhas dos membros 

das comunidades que precisam, antes de qualquer coisa, de subsídios para sobreviverem. Vão aos 

bancos e compram fiado; vão ao shoppings e às feiras livres; anotam nas cadernetas de compras e 

usam cartões de crédito. 

Desta maneira, as formas de produção da economia se concentram no comércio misto, com 

características capitalistas que dividem espaço com práticas quem tem a sustentabilidade como base 

para a solidariedade, criatividade, trabalho, emprego e renda. E organizam simbolicamente a caatinga no 

âmbito econômico. 
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7.5. B5: couro 

 

“Imagine o couro moldar toda a forma de ver o mundo?” (Souza, 2020). Com a chegada de bovinos e 

caprinos e o início do ciclo do couro no Brasil colonial, a caatinga, renomeada de sertão, passou a 

orbitar simbolicamente sob os cascos dos animais, a toada dos aboios, o imaginário dos curtumes e a 

linguagem quase onomatopéica. 

A figura do vaqueiro, como protetor da caatinga e tido, por Mello como o maestro (Mello, 2008, p. 

11), ao contrário de Cunha (1989) que o chama de servo submisso de uma sub-raça mais pura e mais 

forte. Euclides da Cunha, em Os Sertões, enaltece e descreve o centauro do sertão, conferindo-lhe 

atributos a partir da observação e convivência com estes homens que desbravam a caatinga do 

semiárido baiano. O vaqueiro é mais que uma profissão, é um traço identitário de nosso “Brasil 

Profundo” ou “Brasil Real” que, tal como ele, preserva sua existência, muitas vezes, no anonimato. 

Contudo, ele não precisa estar aí (digo: ele e ela, porque, a mulher , também, se encoura hábil e 

belamente). 

É a síntese do tipo humano brasileiro: bravo e determinado como o bandeirante colonizador; 

resignado e tenaz como o jesuíta, porém sedentário. Para Prado Jr (2011), é quem faz a gestão da 

fazenda, vigia o gado pelo aboio e pelo ferro e abate. Mora em ranchos e, portanto, arrancha-se em 

qualquer lugar. Foi quem contribuiu sobremaneira para palmilhar o país e para regularizar o povoamento 

pelo sedentarismo. 

 Para Araújo (2020),  “dentre os símbolos que representam a caatinga em nível humano, na 

relação humano-bioma, humano-natureza, e como membro constitutivo desse bioma eu diria que, pra 

mim, a expressão do vaqueiro. Porque ser vaqueiro é uma vocação. Nem todo mundo é. Nem todo 

mundo deseja ser. E os que são, são de verdade”.Trata-se de uma missão ou vocação mais que 

profissão. “Ele dá uma noção de que a gente já é forte por natureza e se acostuma com a miséria; mas 

é, justamente o contrário: a gente é forte por não se acostumar com a miséria” (Santos, 2020). 

É o portador místico das aventuras da mata branca que se faz um com seu cavalo. Híbrido: 

vaqueiro e cavalo são a mesma coisa. É o que diz o velho vaqueiro M.: 

 

E o cavalo aprende com o vaqueiro... aí vai. E o vaqueiro com o cavalo: todos dois se entendem. Acredita 

que o cavalo entende o dono? E o dono entende o cavalo. Acostuma. Pode soltar a rédea [e fechar os 

olhos]. Você gruda no pescoço do cavalo, fecha os olhos e solta a rédea. O cavalo cabresteiro se você 

triscar na rédea e fecha os olhos. Tem deles que o boi pode sumir, deixa o cavalo solto... destá que ele 

alcança aquele boi. Corre no rastro do cachorro. Correr na caatinga fechada [atrás do boi] só pega se for de 
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olho fechado (ri..). Quem é que vê tudo? Não vê nada não. Tem vez que não dá tempo levantar a cabeça 

pra ver nada. A caatinga fechada; quando é rala, não. Entrar na caatinga e nunca sentar na sela; deitado no 

pescoço do cavalo. O olho do vaqueiro é o olho do cavalo. Cavalo cabresteiro: se soltar a rédea, destá que 

ele procura o boi216. 

 

Inaugura uma estética do couro nas vestimentas que, provavelmente do legado dos ibéricos 

pelicos (sobretudo de pele sem mangas) e safões (dois meio-aventais para cobrir as pernas no Alentejo) 

(Faria, 2016), adaptou seus trajes encourados em resposta aos espinhos da caatinga, o homem usou o 

giba ̃o de couro e, para aplacar o rosto rachado no sol escaldante, o chapéu de palha (Moreira, 2018, p. 

50). 

Insere-se nos cultos pagãos e cristãos: ora como o vaqueiro das missas ou o caboclo boiadeiro 

das religiões de matrizes africanas. 

 

esse homem vestido, todo paramentado, tem uma expressão da religiosidade popular das matrizes 

africanas, que diz assim: “Mandei fazer meu jaleque, naquela serra talhada; por dentro, pintei de ouro, por 

fora é pratada”. Eu acho essa expressão, assim, nobre, porque ela, por si só, faz a alusão e traz a imagem 

do homem paramentado todo de vaqueiro (Araújo, 2020). 

 

O couro, enquanto símbolo, reúne as pessoas em torno de si. Além da religiosidade, da estética, 

do trabalho, ele também o faz com os festejos, o esporte, a arte(sanato), a competição. Os cavalos e 

cavaleiros trajados em estilo medieval nas argolinhas217, a vaquejada, a pega de boi na caatinga 

fechada ao som dos aboios218. Imagens, rituais, figurinos e sonoplastia duma caatinga emoldurada 

pelo couro. 

O couro como moldura, organiza a comunidade caatingueira: da subsistência à ocupação de 

espaço, atravessando religiosidades e tradição (conhecimentos e saberes ancestrais), manifestando-se 

																																																								
216Depoimento do vaqueiro M., octogenário e atuante no campear e narrou seus feitos  na Missa do Vaqueiro em Andorinha, 30 de agosto de 2019. 
217Um torneio em moldes medievais: cavaleiros, princesas, cavalos ornados, reinos que se degladiam. Desafio: consegui capturar, sob o lombo do cavalo em 
movimento uma argola de cinco milímetros de diâmetro, com um pequeno graveto de madeira. Para cada nação, uma cor (vermelha para os japoneses, azul 
para os russianos), uma equipe (cavaleiros e cavaleiras devidamente identificados com as cores e indumentárias de suas nações) uma princesa e um reino, 
cujos súditos torcem beirando o corredor por onde desfilam, em abrupto movimento, os competidores. Herdado de um mundo medieval ibérico, cavalos, 
cavaleiros e amazonas defendem seus reinos num cavalgar por bandeirolas das cores respectivas flamulam; a música não para de tocar; as pessoas se 
encontram, contam seus causos, perguntam por suas famílias enquanto torcem. Há crianças, idosos e pessoas de todas as idades, cores, orientação sexual 
e religiosa. É uma festa para todos que queiram participar. As argolinhas passaram por um período de esquecimento, mas segundo os participantes e 
organizadores, estão voltando com mais força, com mais participação e entusiasmo, sobretudo nesta da Lagoa da Onça, cujo objetivo não é ganhar prêmios, 
mas de celebrar a vida, a amizade: é festa de comunidade, cujos cavaleiros e cavaleiras trocam a prata pelo couro e se imortalizam em tons rubro-azulado. 
Ritual, figurino, sonoplastia, normas, gênero, tradição, jovens! 
218O aboio, provavelmente herança árabe (África muçulmânica) dos desrtos do Oriente Médio dos séculos, com traços das toadilhas minhotas e dos cantos 
dos trabalhadores pastoris da Madeira , é a fala do vaqueiro ao boi. Melopéia monótona , hipnótica e melancólica emitida pelo vaqueiro para pacificar, vigiar 
e domesticar o gado e entreter durnantes as longas viagens (Cascudo, 1921). Através desss fala (sons), os bois são orientados e a ela obedecem. Um tipo de 
idioma que só quem participa da comunicação entende. Hoje, para uma maior amplitude, utiliza-se amplficadores de som, como os paredões, para eventos 
culturais. 
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na transformação do couro em renda e imprimindo traços culturais originais da caatinga, insurgindo-se 

como aspecto contribuitvo de formação do modu vivendi dos caatingueiros e caatingueiras desde os 

tempos coloniais até os contemporâneos dias onde os paredões de som amplificam os acústicos aboios. 

 

7.6. B6: diversão 

 

Segundo DaMatta (1986), “o ser humano é o único animal que busca sentido para sua vida”. Uma 

espécie de sina que o conduz à necessidade perene de simbolizar para redimir a vida da banalidade, e 

lhe conferir algum valor, além de buscar algum significado e sair do trivial nascer-viver-morrer. O traço 

cômico, bem humorado e sorridente é característico dos caatingueiros e caatingueiras: isso é 

visivelmente perceptível no cotidiano nos mais distintos eventos o que acaba por contradizer a ideia de 

tristeza que insistem em empregar no rosto das pessoas. Assim, a diversão foi tida como componente 

importante do sistema simbólico considerando as suas idiossincrasias. 

Os folguedos, festas católicas e regionais que tem calendário fixo são opções de diversão anuais, 

sobretudo para os adultos e idosos. Para o público juvenil, todo dia é dia de entregar-se ao 

entretenimento, aproveitando as horas vagas e transformando espaços para lazer. Para este público, diz 

Santos (2020): 

 

A nossa diversão, na verdade, é essa: paredão é.. final de semana, jogar uma bolinha, quem gosta, né? E 

beber, também. Que tem essa cultura da bebida aqui, que a galera começa a beber muito cedo. (...) E 

acaba sendo nossa realidade. De querer repetir as coisas. Faltam espaços, na verdade, investimento em 

diversão e entretenimento e, realmente,  paredão no final de semana e beber são aceitáveis socialmente 

hoje em dia. 

 

Os paredões219 eletrificados passeiam pela caatinga enquanto a moçada dança, bebe, namora, 

inventam coreografias e transformam os espaços baldios em espaços dionisíacos e anárquicos de 

manifestações. Substituem as sanfonas e pífaros e conferem poder de ostentação social a quem os 

pertencem. Qualquer lugar é lugar para festejar. Os jogadores de futebol dos campinhos são mais 

brincantes que esportistas e as bebidas alcólicas acentuam o tom da diversão. 

Os banhos nos açudes, além de lúdico é, para Araújo (2020), o acordar da memória corporal que 

																																																								
219Das salas acústicas dos sons das sanfonas, às bocas de alto-falantes até a multiplicação destas em uma retângulo de madeira que se parece com uma 
parede amplificada: o paredão é o mais interessante e prático meio de sonorização para as festas - de todos os tipos: de uma vaquejada à missa ao velório - 
que marcam os dias comuns - sobretudo nos finais de semanas - e aqueles cujo calendário reserva lugar como especial. Uma potência acústica que faz ser 
ouvida a quilômetros, servido de média para os aboiadores, para os padres, sacerdotisas da umbanda e os cantores de pisadinha e peneirada. Por ser 
acoplada na carroceria de carros pequenos, a sua mobilidade é outro fator importante para sonorizar em qualquer lugar. 
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traz as lembranças dos ancestrais indígenas e africanos que povoaram estas terras. 

 

a questão do banho não é só porque faz calor é porque os nossos primórdios, e temos em 

nosso dna esse registro, por isso que a gente gosta tanto de água e tanto de banho. Ah! O povo 

nordestino é porco! Mentira, o povo nordestino não é porco não. Engana-se quem faz essa 

leitura malévola e pequena... medíocre. Nosso povo gosta de tomar banho. Nosso povo tem 

uma relação bonita com a água (…) porque nossos ancestrais tinham uma relação bonita com a 

água. Olhar isso tudo aqui é se sentir convocado a preservar o meio ambiente, a cuidar das 

águas, a cuidar das fontes, a cuidar das aguadas, a zelar os barreiros... 

 

Somam-se as idas aos bares, locais onde as pessoas  “tanto se divertem quando vão embora tão 

incomodando o povo fazendo zuada” (Lopes, 2020),  os viedeojogos, as conversas nas ruas em frente 

às casas. 

A diversão, que é cotidiana, está atrelada à festividade, à celebração, ao encontro, à observação 

de normas, ao conflito de gerações (tradição x novo), utilização do espaço, e, também, aos aspectos 

econômicos, aos vícios, à desordem, à rua ou espaços para além das residências. A caatinga está 

sempre em movimento de diversão. 

 

7.7. B7: educação 

 

Se, para Bourdieu (1989), o poder simbólico se estabelece no reconhecimento da autoridade que o 

instaura, ser participante do processo de educação (sobretudo o formal) na caatinga é possuir esse 

poder. Isso porque, a educação é tida como um bem durável, condição de vida confortável e de sucesso: 

é o maior presente que os pais podem dar aos filhos. 

O acesso ao conhecimento conferido pela educação formal é desejo comum na caatinga. Direito 

que foi declinado dos mais velhos por conta da falta de projetos educacionais de oferta, ingresso, 

permanência e finalização de todo o processo. As políticas públicas que vieram na era do governo Lula, 

no início dos anos 2000, viabilizaram propostas educacionais para a caatinga (Moreira, 2018). 

Assim, observamos que, simbolicamente, a educação na caatinga: 

a) Possui modelos específicos: visando arranjos sociais e vocação regional, a convivência com a 

caatinga e o semiárido220 , pedagogias específicas221  e abrigam os moldes comuns. Sobre estes 

																																																								
220Vide o Bocapiu 1 quando na criação das disciplinas curriculares específicas. 
221Com destaque para as Escolas Famílias Agrícolas e a pedagogia da alternância, método fundamentando nos estudos de Paulo Freire que objetiva integrar o 
estudante que mora nas comunidades rurais com a realidade que ele vivencia no cotidiano das aulas e atividades oferecidas, visando promover a troca de 
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últimos, a escola ainda é um reprodutor de conhecimento e tem suas ações muito fortes na caatinga, 

uma vez que fazem parte das propostas educacionais verticalizadas do governo. Para Bezerra (2020), 

 

A escola hoje acha que vai preparar o aluno pra ser um profissional concursado, um médico; mas não 

prepara o aluno pra se sentir pertencido ali; ter o pertencimento na sua localidade, fazer desenvolver a 

região. Não consegue fazer isso. Porque, a gente só imagina ele ali estudando pra sair. Até parece que no 

lugar que ele mora não tem valor. Vá pra sua escola e volte pra sua comunidade para melhorar sua vida. 

Isso a escola não consegue e nem conseguiu. 

 

b) Espaços de formação: aqueles de exercícios comuns da educação formal (salas de aulas, 

laboratórios, etc.); os de leitura e os de memória. Sobre os de leitura, na caatinga andorinhense há 

bibliotecas com acervo generoso, histórico considerável e espaço, também, de resistência: 

 

Era um espaço de leitura. Por que funcionava sábado e domingo? Porque os alunos que 

estudavam faculdade em Petrolina, Juazeiro, na Uneb, não tinham tempo durante a semana de 

frequentar a biblioteca. Então, a gente abria final de semana pensando nesse pessoal que vinha 

mesmo. Muitos jovens que aprendeu ir à biblioteca, pegar livro. A gente tem políticos nas 

instâncias municipais e em todas as outras, que não aposta na cultura, porque não traz voto e 

cultura traz libertação e conhecimento. E tudo o que traz conhecimento e liberdade de 

expressão, é o que menos o que os políticos que a gente tem na atualidade deseja. (Falcão, 

2020). 

 

Já os de memória, destacamos o museu (Museu do Vaqueiro), espaço que opera um corte entre o 

mundo sagrado da arte e o mundo profano da não-arte (Bourdieu, 1987, p. 275), lugar “que toda essa 

história aqui que foi contada aqui vai ficar nele aí; guardada lá no museu”. (Lopes, 2020). Lugares que, 

segundo Souza (2020), são espaços de  encontro com os saberes. 

Muitos desejam portar esse capital simbólico e recorrem às universidades para aí legitimarem, 

mesmo porque, “o fato de estar na universidade não lhe retira da condição de caatingueiro” (Araújo, 

2020). “Ao contrário, a importância da universidade pra gente aqui do interior é entender a universidade 

não só como um lugar para pegar um diploma, mas entender a Universidade como em situações como 

essa. De você parar, analisar o problema e começar a colocar em prática na sua vida.” (Santos, 2020). 

 

																																																																																																																																																																																
conhecimentos entre escola/comunidade. Além de fixar o estudante nas comunidades de origem como mobilizadores sociais, políticos e culturais, 
desenvolvendo ações que melhorem a vida dos seus. 
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c) Projetos a longo (doutorado, emprego público, etc.,) médio (empreendimentos comunitários, 

negócios próprios) e curtos prazos (melhorias nas comunidades, nos bairros, atuação na política) fazem 

parte desta organização simbólica da caatinga. A educação tem possibilitado repensar a condição dos 

estereótipos conferidos à caatinga e novos conflitos tem surgido, uma vez que, a esfera simbólica, é 

espaço de tensões, conflitos, opostos, dialética é o regulador último das tensões sociais provocadas 

pelos interesses em jogo e, também, mediador de conflitos (Martins, 1990). Constata-se que o processo 

é, cronologicamente, novo e apresenta instabilidades dentro da caatinga, mas já não se pode dizer que a 

realidade é a mesma antes do início deste século. 

Por fim, a educação tem levado a indagações comunitárias e coletivas e, segundo, Santos (2020) 

às individuais: “porque é difícil quando a gente não sabe o que a gente é”. 

Especificamente sobre a organização da vida comunitária, a educação na e sobre a caatinga como 

instrumento de (re)conhecimento das potencialidades e adversidades do socioecossistema, encurtando 

distâncias e assegurando a permanência de educandos no período de formação e apoiando os projetos 

para a vida comunitária que, geralmente, surgem daí. 

 

7.8. B8: espiritualidade 

 

“Muita coisa a gente vê, mas pega o que quiser”. Esta expressão foi dita por um vaqueiro ao narrar suas 

experiências de trabalho imerso dias na caatinga: “Um vaqueiro mesmo, paramentado, vai pegar um boi 

no mato, ele não sai sem rezar, sem fazer suas preces” (Araújo, 2020). 

Preces, promessas, gestos, uso de determinados amuletos, privar-se de alimentos específicos, 

visitar ou não alguns lugares, ida regular a santuários, cultos; debruçar-se sobre objetos geossimbólicos, 

são alguns hábitos comuns dos caatingueiros e caatingueiras quando se trata da questão de relação 

com o transcendente222 (diga-se, Deus, Tupã, Espírito Superior, orixás, santos, encantados, etc.) Uma 

relação que as pessoas estabelecem com o que se considera sagrado, divino, ornado pelo mistério e 

sem, necessariamente, ser guiada por uma doutrina. Legados dos povos indígenas, africanos que aqui 

chegaram e dos europeus, sobretudo os portugueses. 

Extrapola o âmbito da religião (re/legere) porque, ela institucionaliza, objetiva a fé subjetiva pela 

palavra (que deve ser obedecida ob/audire pelo ouvir) administrada pela Igreja (clérigos), faz a mediação 

entre nós e o Outro e organiza comunitariamente pelas regras de comunicação (códigos culturais e 

função simbólica) que, ora manipula, distorce e abusa, ora instaura a ordem através de ações que fazem 

																																																								
222Há de considerar que como o transcendente como “divino”, santo, entidade, inexistia nas representações antigas (para os africanos, n haviam deuses, mas 
potências com outros modos de manifestação: rios, trovões, folhas, etc.). 
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sentido (sacr-facere) pela confiança no outro que há de vir (um-dizer-que-não-viu, mas que confia, de um 

dizer-que-não-sabe, e que, todavia conhece, pois que espera – ver, elimina a espera e acaba a crença) 

(Martins, 2017c, pp. 102-105). Porém, não a abandona, uma vez que, em suas diversas formas, 

contribui para a organização do sistema simbólico e este, para o ordenamento da caatinga. Temos: 

A igreja católica que chega na caatinga para “narrar os céus e converter as almas” 223, e, na 

caatinga com as missões franciscanas e capuchinhas, impregnou de moralidade a vida dos habitantes 

que, ainda não seguindo totalmente sua doutrina, acham-se interferidos cultural e identitariamente por 

suas moções catequética. Organiza a vida dos participantes com a doutrina e os rituais, os quais têm se 

tornado cada vez mais tradicionais224. O caráter do evangelho para os pobres se perdeu numa busca pela 

espiritualidade. Diz-se a primeira, única e verdadeira religião e, portanto, os que dela participam, devem 

aí permanecer, estando proibidos de quaisquer práticas ou participação em outras denominações 

religiosas225. 

Influencia no calendário ordinário e nos compromissos do cotidiano. “Porque, geralmente tem os 

feriados, para os [santos] mais famosos e a galera da zona rural pega essa parada da espiritualidade e, 

realmente, tipo.. todo dia de santo ele não trabalha, dia nenhum” (Santos, 2020). Ainda se respeitam, 

sobretudo nas comunidades rurais, os dias santificados, ainda que de entidades menos conhecidas. 

Os evangélicos, muitos de denominações recentes e/ou criadas regionalmente, organizam a vida 

dos participantes oferecendo conforto espiritual, regras comportamentais embasadas na doutrina 

evangélico-cristã, direciona a comunidade para dentro de seu limite, não permitindo participar de 

atividades profanas nem mundanas: festas, uso de drogas lícitas ou ilícitas, alinhamento estético de 

vestimenta, relacionamentos amorosos entre os membros. Segundo Araújo (2020), os grupos 

evangélicos tem repetido o papel dos colonizadores católicos e atuam sutilmente no campo simbólico 

exercendo seu poder. Ele diz: 

 

E aí vem a onda, e eu vou fazer questão de dizer isso porque é a leitura que a gente tem feito nos últimos 

tempos, a famosa onda evangélica tem destruído muita cultura... muita cultura mesmo. Culturas 

belíssimas estão sendo mortas. E as pessoas perguntam: aqui, tinha isso, por que deixaram morrer? 

Deixaram morrer! Por que deixaram morrer? Pode cavar que tem uma origem de dizimação de cultura, 

																																																								
223Esta frase é escrita pelo padre jesuíta António Ruiz de Montoya (1585-1652) e estava estampada no Museu Anchieta do Pateo do Collegio (São Paulo), 
quando em visita de pesquisa em outubro de 2019. 
224Segundo as nossas observações, a tendência à romanização dos rituais católicos é muito forte na caatinga: a volta dos vestimentos talares (batinas, 
clegyrmans, dalmáticas, casulas, barretes, etc.), das alfaias, da iconoclastia, etc;, tem sido constante ainda que sob o sol forte e escaldante da caatinga. As 
orações longas, cânticos com expressões latinas, banimento de manifestações como palmas, instrumentos sonoros (tambores, atabaques, etc., ) estão 
predominando num contexto onde a teologia da libertação, com todas as suas nuances distintas, fez nascer um novo conceito de igreja. 
225 Fomos testemunhas da retórica do padre numa missa dominical que propunha explicitamente aos fieis que escolhessem entre permanecer católicos ou se 
perder em outros cultos (referia-sem à umbanda). 
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inclusive nessa nova onda  religiosa do tal dito “encontrei Jesus”. Esse tipo de expressão incomoda e me 

enoja. Porque ela é desrespeitosa e dizimadora de fé, de expressões culturais, de ideias, de lutas... esse 

tipo de expressão é, diríamos, numa linguagem mais sorrateira, esse tipo de atitude de dizimação de 

cultura é desaculturação das pessoas. Como fizeram com os povos indígenas, como fizeram com os povos 

africanos, aí, uma nova onda para falar do Jesus mítico, do Jesus ao bel prazer; do Jesus de uma fé 

liquidificada, líquida que nada se sustenta  (Araújo, 2020). grifo nosso 

 

Já o espiritismo kardecista, organiza a vida dos participantes oferecendo práticas meditativas, 

acolhimento pessoal, estudos doutrinários e técnicas de saúde através do magnetismo humano226 - o 

que tem melhorado a vida de quem procura, independente de fazer parte da religião. Grupo  que 

desenvolve ações de cunho espiritual e social, baseados no conhecimento da comunidade, abolindo o 

caráter assistencialista. Um de seus coordenadores, é oriundo das Cebs e tem no espiritismo o amparo 

espiritual e a mobilização social. Um centro espírita com espírito de Cebes aberto a quem deseja 

participar independentemente de credo, etnia, condição social. Um espaço de organização e politização, 

tendo a doutrina religiosa como lastro para conduzir as ações 

Descobrimos que existem cerca de quarenta centros de culto de religiões de matrizes africanas na 

região, sendo o maior número, as casas de umbanda227. Para Simas (2020) não há uma regra única 

para designar o que é um terreiro de umbanda, religião brasileira de raízes africanas, que espacializa as 

múltiplas formas de crer que a vida é mais mistério que respostas: uma forma de encantadamente 

praticar  a vida e driblar a morte.  A umbanda, em suas múltiplas faces e tendências, organiza a vida 

dos participantes com o ritual e as práticas de "obrigação" que cada filho ou filha da casa tem em zelar 

por seus encantados. Os filhos da casa de Mãe Maricota deixaram seus trabalhos num dia útil de terça-

feira para a festa de um santo católico numa casa de caboclo boiadeiro, cuja matriarca, incorporada, 

cantava com microfone sem fio. Cultuam entidades, orixás, caboclos, encantados e reverenciam os 

santos da igreja católica. É uma prática já registrada em Os sertões: “herdeiros de vícios seculares, 

saem das missas consagradas para os ágapes selvagens dos candomblés ou poracês do tupi” (Cunha, 

1989, p. 146). 

Além do número de casas, a tendência é aumentar. “Aqui é forte. Cada dia tá aparecendo mais” 

(Lopes, 2020). Oferecem curas para o corpo (ervas, banhos, chás, remédios) e para a alma 

(aconselhamentos, atenção ouvinte, acolhimento) dos filhos e filhas de santo. Abrem suas portas sem 

																																																								
226O magnetismo humano é uma prática atrelada a esse Centro Espírita levando possibildades de cura aos que carecem delas através da técnica milenar da 
imposição das mãos. 
227Dentre as muitas visitadas, aquela que é liderada e frequentada por um público majoritariamente jovem nos chamou atenção. Desde o babalorixá até os 
participantes, o número de jovem surpreende e se mantem ativo na região, tornando-se um centro de umbanda jovem. 
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questionar a origem social, o credo, a orientação sexual ou a etnia de quem ali chega. Todos e todas 

que ali giram ao som dos atabaques, vestidos com roupas coloridas e colares, tendo feito seu rito de 

iniciação para cuidar da “cabeça” (atender aos anseios das entidades que cuidam de cada um), e, ao 

oferecerem seus corpos à incorporação, tornam-se, indistintamente, iguais: tornam-se suportes para as 

divindades que se apoderam da estrutura física, tiram os sapatos, desmancham penteados, fecham os 

olhos, pedem comida, exigem seus símbolos e pedem que toquem suas músicas. Ali, no meio da 

caatinga, mais no interior do interior do socioecossistema, pessoas comuns viram divindades e desafiam 

a lógica das hierarquias sociais, das respostas e equações científicas, do que é ou não crença/fé. Ao 

bailar, sempre em círculo – onde não há início ou fim como consideravam os gregos a esfera como 

perfeição e símbolo do ser – umbandistas reclamam para si as forças da natureza, reconfiguram o 

espaço físico trazendo, por exemplo, ondas do mar ou caudalosas quedas d'água para a caatinga. Além 

do corpo, símbolos gráficos, concretos, específicos contribuem para o ritual. 

 

O ponto riscado [sinal feito no chão com giz] é, da mesma forma que a gente tem o crucifixo na parede de 

casa ou a gente raça o sinal da cruz; que o sagrado está em mim; que o sagrado me proteja. Que eu peço 

a energia vibrante do sagrado em meu corpo, [como se faz com as contas].Utilizar esta indumentária ou 

estes fios de contas é exatamente pra isso: pedir a energia do sagrado seja a entidade de cada orixá a se 

fazer presente (Araújo, 2020). 

   

Dentro ou fora destas casas, há o culto aos encantados: os encantados estão em vários entes: 

naturais (árvores, rios, ervas) materiais (chapéu de boiadeiro, garrafa de vidro branca), metafísicos 

(vento, o som da floresta). Eles são o "espírito" (nous) dos que deixaram a vida na terra e se tornaram 

encantados e ressurgem nesses entes. Dão conselhos, ensinam remédios, fazem brincadeiras e 

consolam a quem os procuram. Recebem oferendas e agrados do seu gosto quando aqui na terra. Eles 

não morrem, encantam-se! 

Como contributo social, as religiões, com seus centros, abrigam e promovem mobilização coletiva 

e servem de apoio para tal. “A religião tem esse caminho de abrir portas, seja pra dança, pra se 

expressar, seja na igreja que você quer cantar, tocar violão, que, geralmente não tem lugar para isso.(...) 

Espaço pra coletividade no combate a tudo; no estereótipo e esse desenvolvimento” (Santos, 2020). 

Fora do grupo doutrinário das religiões, encontramos as formas  distintas de se lidar coletivamente 

com o sagrado. Por sagrado, entendemos o que é separado, interdito, atingido por tabus; protegido pelo 

interdito (proibido) o que se opõe ao profano; o que é ambivalente (doce e atroz; atrai e repele). Com o 

medieval, ele se institucionaliza na Igreja (clero e dogma) e caminha junto ao profano (profanum, pagão): 
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o sagrado se profana (relicários como produtos) e o profano se sacraliza (mercadores que fundam as 

confrarias de ofício ou ordens). Ele se espacializa: não há sagrado em si: a consagração de pessoas, dos 

loci (santuários) e dos loculi (relicários); espaços e pessoas protegidas pelo sagrado – as pessoas se 

revestiam de sinais para esta proteção (tonsura, hábitos, etc.); é hierarquizado em círculos concêntricos 

e móveis ( sacramentos da igreja maiores que sacramentos simples; cemitérios (sepulturas, sepulturas 

bentas pelos bispos e entorno dos mosteiros eram loca sacra), imagens de santos davam contornos 

(limites) ao sagrado cristão; eremita maior que o bispo – sagrado raiz do deserto, pureza, purificado; se 

ressignifica pela cultura popular: apropriação dos objetos/lugares/ritos oficiais para investi-los 

(transformá-los) de outra forma sem profaná-los Schmitt (2015, pp. 41-50). Entendemos que a 

institucionalização se dá mais no âmbito das religiões, porém, a espacialização e hierarquização 

encontramos nas formas a seguir. 

Montes, serras, cruzeiros, santuários. Conforme já vimos, a caatinga tem uma relação espacial 

com as pedras, com o chão, com a ideia de subida, escalada, altura. Há cruzeiros nos cumes das 

montanhas espalhados por toda a região; santuário da Santa Cruz, em Monte Santo com suas romarias, 

peregrinações e procissões; visita às cruzes das beiras das estradas ou de locais específicos onde 

morreram pessoas ou que, ali, se encantaram: espaços que reproduzem, segundo Eliade (1984), o 

universo em sua essência: “As cidades e os lugares santos são assimilados aos cumes das montanhas 

cósmicas (regiões cósmicas: céu, terra, inferno)” Eliade, 1984, p. 29). 

Destacamos dessa relação dois aspectos: 

 

 a) castigo: 

Apesar de ainda termos muito forte essa questão da natureza que castiga. Como se fosse um símbolo, 

um meio, né?, uma forma através da qual Deus achou um caminho para nos punir, para nos castigar. 

Infelizmente ainda existe essa concepção judaico-cristã que Deus nos pune através da seca; 

principalmente, através da seca (Souza, 2020). 

 

 b) sofrimento: instituído, principalmente pelo cristianismo, segundo Eliade (1984), que tanto o 

valorizou e o transmutou de negativo a aspecto positivo sobre o qual se justifica como uma dívida que o 

ser humano tem com Deus, por isso, precisa aceitá-lo, vivê-lo com resignação para, quando vier a 

ressurreição, gozar o paraíso (Eliade, 1984). Como vimos quando na exposição da caatinga em Sergipe, 

esse sentimento de eterna peregrinação se estende por toda a caatinga e faz crescer o fluxo de devotos 

que anseiam em trilhar o sofrimento terrestre com a certeza do paraíso vindouro. A terra é o exílio 
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insuportável, o morto, um bem-aventurado sempre (Cunha, 1998, p. 147) – aspecto bem visível no 

período da semana santa. 

A bênção pedida aos idosos como um gesto de intermediação de receber as bênçãos de Deus. 

“Na medida em que eu peço a bênção, o outro me abençoa não em seu nome, mas em nome do 

sagrado que o habita. E a gente, normalmente, diz: Deus te abençoe! E este “Deus te abençoe”, é este 

sagrado que habita em mim, que transcende a mim e eu peço que abençoe o outro” (Araújo, 2020). 

Pega-se na mão, gesticula-se em sinal de humildade e de hierarquia e profere o pedido. 

Além das rezadeiras e rezadores, dos que aqui chamamos de oráculo: aqueles que, sem professar 

credo religioso, o oráculo recebe em sua casa, pessoas que vem da redondeza em busca de consolo, de 

resposta para suas dúvidas, de remédio para as dores.  Transmitem o que "vê" e o que "sente" para 

cumprir a sua missão que o torna solitário, silencioso e, às vezes, falastrão disposto a narrar 

acontecimetnos com precisão espaço-temporal do século XVIII. Respeitado e benquisto, ele é um portal 

que os caatingueiros e caatingueiras acessam para contactar e experienciar o divino. 

Não é difícil passar uma hora sem ouvir alguém mencionar algum verbete divino quando se está 

na caatinga. O lastro espiritual é traço marcante no cotidiano caatingueiro e se apresenta, como vimos, 

de diversas formas, constando, ainda as formatações pessoas e aquelas que, aqui, não pudemos 

mencionar. 

Assim, a espiritualidade configura as relações com o transcendente ou divino sob as diversas 

formas, modalidades, condições espaço-temporais ou de negação, fazendo da caatinga um espaço 

também místico, guiando as pessoas, ajudando a formatar os comportamentos e conformando as 

relações diversas na caatinga. 

 

7.9. B9: esporte 

 

A prática do ciclismo na caatinga tem aumentado e o grupo do pedal colabora para isso. Munidos de 

tecnologia, informações, roupas apropriadas, conhecimentos científico e um motivo para promover o 

encontro semanal, esse é um grupo intimista e que fazem o cicloturismo literalmente. Pedalar para re-

conhecer o local onde se vive, as comunidades por onde passam, os alunos, amigos e familiares que 

estão vivendo dispersos por toda a extensão do município. O uso de aplicativo, de quantidades e 

qualidades corretas de alimentos e água, bem como, o estímulo para participar de eventos regionais. As 

trilhas da caatinga, que são feitas, muitas vezes, quando se pedala, são um espaço de sociabilidade e de 

promoção de saúde. A identidade do grupo se dá pela confecção dos uniformes, o nome escolhido, as 
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regras que se estabelecem e o encontro que os unem. Movimenta a comunidade, são esperados 

semanalmente por ela e inspira novos ciclistas. Vale lembrar que cerca de 80% do grupo é formado por 

mulheres e são elas quem determinam as bases desse grupo, embora não o seja no total do 

cicloturismo da caatinga andorinhense. Esse grupo menor, com esse caráter intimista, faz parte de outro 

maior e oficial de Andorinha: Cromobike. Nome que faz uma alusão ao cromo, uma das principais 

riquezas naturais do município e que promovem e participam do evento cicloturismo. 

As caminhadas, como forma de “encontrar o seu corpo no mundo” (Santos, 2020) faz parte da 

prática esportiva e também é inerente à caça. A caminhada para caçar, é mais que matar um animal. “É 

sobre eu estar no rolê, e sobre eu ver aquela planta daquele lugar, sobre também eles reconhecerem o 

lugar e a biodiversidade do lugar... “continua Santos. Uma atividade ancestral que está rotulada como 

atividade predatória, mas que faz parte da identidade do caatingueiro e da caatingueira que a perpetua 

no cotidiano, adquirindo conhecimentos sobre a natureza, sobre o universo, sobre si mesmo. “E, quando 

a gente caminha, a gente cria também os laços e os lugares e os espaços; tem o lugar de pescar e está 

lá o lugarzinho de ficar, de sentar; se, no caso você não andasse, não reconhecesse, seria 

destruído”.(idem, 2020). 

Somam-se o vôlei e o motociclismo feminino. As mulheres tem primazia e organizam este 

bocapiu, assumindo, simbolicamente a dianteira das atividades esportivas na caatinga. Assim, a prática 

esportiva, tendo a mulher protagonista em espaços/situações historicamente masculinizadas, 

promovendo formas de ordenamento social diferenciadas e novas reformulações no papel do esporte 

para a vida na caatinga. 

 

7.10. B10: expressões culturais 

  

A crise no castelo da cultura discutida por Martins (2011) que se concretiza, dentre outros fatores, na 

deslegitimação dos discursos globalizantes, no enfraquecimento do paradigma do lógos (fundante do 

Ocidente), na presença das imagens tecnológicas que nos ligam e nos desligam do mundo ao olhar para 

as telas (ecrãs) ao invés das estrelas (natureza) caracteriza a contemporaneidade e não deixa de atingir 

a caatinga também. 

A caatinga tem sido definida como um centro de cultura popular; aquela que, para Hall (2003), 

faz menção à cultura dos excluídos e de suas classes. Porém, continua o pensador, isso se dá pela 

existência de uma suposta classe dominante que pretende tolher à dominada, o poder de decidir o que 

pertence ou não a si. A cultura popular é um dos locais onde a luta a favor ou contra a cultura dos 
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poderosos é engajada; e também o prêmio a ser conquistado ou perdido nessa luta. “E a arena do 

consentimento e da resistência. E por isso que a cultura popular importa. No mais, para falar a verdade, 

eu não ligo a mínima para ela"  (Hall, 2003, p. 263). 

Pensando nisso,  a caatinga, enquanto comunidade simbólica, residente neste castelo que está 

em crise, sofre as consequências universais da cultura e se vê no emaranhado de busca identitária em 

relação ao que se configurou chamar de cultura popular. Então, o poder simbólico das culturas 

dominantes se impregna nestas relações e tenta subalternizar a comunidade caatingueira, rotulada 

como detentora e promotora de uma cultura popular, à cultura oficial, letrada, artística, produtora do 

lastro cultural do Brasil oficial. 

Contudo, notamos que há uma conduta de (auto)reconhecimento cultural dos caatingueiros e 

caatingueiras que se mostra, em certa medida, indiferente a essa classificação científico e 

epistemológica. Notamos a comunidade criou e ainda cria formas de produzir cultura, baseada nas 

relações entre os membros, entre os membros e o bioma e entre membros-bioma-membros: 

socioecossistema. Estas forma são visíveis, audíveis, comestíveis; tornaram-se sensíveis e expressivas, 

portanto aqui chamamos de expressões culturais. 

As expressões culturais caatingueiras constroem e difundem conhecimentos e saberes 

característicos através de atividades e ações (folguedos, celebrações religiosas, teatro, criação de novos 

ritmos musicais, brincadeiras infantis, instrumentos musicais criados, adaptados ou incorporados; circo, 

manifestações culturais reconfiguradas a partir de heranças ibéricas, indígenas e africanas), organizando 

o calendário oficial anual ou fazendo surgir novas datas celebrativas extra-oficiais, adentrando as 

dimensões social, econômica, espiritual, etc. 

Há uma relação indelével com a natureza: terra (chão), água e fauna são motivos ou suportes 

para as expressões culturais. “Relação com a terra, piso, chão: daí que a nossa relação com a terra não 

é só de trabalho [sobre a poeira que sobe do chão na pisadinha228]. Alguém que vier de fora, acho que 

vai incomodar a areia no pé mas pra gente... faz parte do cenário” (Santos). Nesta relação, destacamos 

a festa como componente fundamental dessas expressões. “Porque... as festas tem sempre um motivo 

que tem a ver com a terra, com o seu lugar. Dessa relação direta sempre com o chão. Muito forte”. 

(idem, 2020). 

Sobre a festa, encontramos sinônimos como: folguedos, diversão, entretenimento, folia, jogo, 

																																																								
228A pisadinha é um ritmo que, nasceu na região. Uma espécie de forró galopado eletrônico, com letras simples que falam de sentimentos, arranjos quase 
que únicos para todas as canções que já ganhou todo o Brasil. Os dançantes mais jovens, sempre protagonistas, dançam com uma mão na testa e a outra 
na virilha, fazendo um molejo no corpo que termina com um salto; acreditamos que, por ter esse rebolo todo, segurar a genitália é garantir a masculinidade 
num universo ainda machista. as mulheres também o faz e assim conquistam, junto aos homens, o protagonismo: embora mulheres, reproduzem gestos 
machistas. A poeira sobe, quase nada se entende do que se canta, mas o suor e a alegria sinalizam a criatividade caatingueira tão comum nestes imensos 
lugares de ressignificação e criação. 
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lúdico, gracejo, desopilação. É encontro, risada, alegria, comemoração, partilha, comilança, dança, 

fanfarra, esquecimento dos problemas da vida.  Para Lopes (2020), a festa faz parte da caatinga e não 

se rende ao tempo-espaço. “A festa foi até o dia amanhecer e ficou até três dias depois; três dias não, a 

semana toda. Todo dia tinha gente aqui. (...) O pessoal de lá vinha direto pra cá” (Lopes, 2020). 

Atividades comunitárias realizadas ao som de instrumentos, músicas de trabalho e coreografias 

determinadas pelo uso das ferramentas de trabalho atualizam os legados ancestrais de técnica e arte e 

transformam o espaço: é o caso dos mutirões (também chamado de batalhões). Além de ser trabalho, 

também “ali é a hora da diversão, mostra que a gente é um povo feliz, que a gente é um povo criativo 

que isso também está presente na gente; que a gente não é só trabalho e labuta” (Bezerra, 2020). 

As expressões culturais de cunho históricos (boi de reisado, paus-de-fita, uso do pífaro), 

evidenciam as raízes de uma comunidade que se celebra para comemorar seus feitos e vitórias. “A 

noção da gente de caatingueiro de carcaça, um pedaço de couro. E isso daqui exatamente mostra o 

contrário: nos remete à alegria, à alegria que a gente é” (Santos, 2020). E acentua o fato de que “nossa 

história não começa com a descoberta do minério (…) Por que o apagamento dos registros oficiais?” 

(Souza, 2020). 

Apagar a memória, através da destruição dos registros é ação comum  na história do Brasil. As 

manifestações culturais, ainda que tenham poucos registros (fílmicos, fotográficos, etc.,) ainda se 

colocam como uma forma de resistência. Os festejos juninos da festa de São Pedro, sobretudo nessa 

região, com o uso das bandeirolas coloridas representam um composto de “fé, social, festivo, agregação 

de pessoas em torno de um vento, de uma fogueira. Sempre que imagina uma fogueria, imagina-se uma 

fogueira de São João” (Araújo, 2020). Apontamos isso para dizer que a tradição foi fundada por uma 

mulher em plena época de ditadura militar com o objetivo de festejar os laços familiares, a comunidade 

e de criar uma festa que não existia na região num período (mês junino) onde as comemorações na 

caatinga são, sem dúvidas, as mais robustas. 

Manifestações que foram reconfiguradas no solo caatingueiro a partir das heranças ibéricas as 

quais, de cunho religioso, ritualizam a ação humana de profanar a vida. O rito propõe uma “ação [que] 

suspende o tempo/ato profano e o remete ao tempo do mito (ab origene; in illo tempore, onde os 

arquétipos foram revelados pela primeira vez:) repetições  dos gestos, imitações dos arquétipos -

suspensão da história” (Scmitt, 2015, p. 87). O ritual da Roda de São Gonçalo229  é um tipo clássico de 

																																																								
229São Gonçalo ainda é, para a igreja, beato. mas para o povo já é santo: ele quem o canonizou. Português do Amarante, sua tradição chega com os 
conterrâneos nas terras da caatinga, onde recebe ressignificação. Mais cores, mais acordes e mais gente a dançar para pagar promessa ou fazer outras para 
alcançar graças. A Coreografia se dá em uma roda, com papeis definidos e uma sincronia de beleza e harmonia. Cantos que falam do Santo popular e de 
sua escolha pela cultura popular como forma de encontrar o Cristo e, a partir daí, evangelizar. O santo que dançava com as prostitutas, com os músicos, e 
usava saia e chinelos de madeira com pregos, ganhou aqui no Brasil, uma viola - símbolo dos cantadores populares, agricultores; do povo simples para o 
qual, segundo a tradição, ele viveu. Na caatinga, o poder popular canonizou o beato que ainda assim permanece para a Madre Igreja. Pagar promessa e 
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manifestação religiosa que tem uma profanação marcante na mata branca. Dançar em volta da imagem 

de  um beato que foi canonizado pelo povo nas terras lusitanas do Amarante e que, aqui, teve seu 

apogeu de assunção ao cânone dos santos conferido pelas pessoas que professam a fé e suas crenças 

no meio dos folguedos e que aí buscam o fundamento para a salvação e fuga do pecado. 

 

Uma expressão cultura ainda chegada aqui antes da abolição da escravatura. Quando eu cursei história, eu 

fiz um processo de mapeamento das manifestações culturais da região. Eu já vi muita Roda de São 

Gonçalo no Nordeste, mas nenhuma tem os aspectos da daqui. A roupagem, os arcos, os legados 

religiosos de são Gonçalo do Amarante (Araújo, 2020). 

 

“São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas, por que não casais as novas? Que mal lhe 

fizeram a elas?”  -  Pergunta  cantada feita pelos devotos em Portugal ou “São Gonçalo do Amarante 

protetor dos violeiro, venha beijá São Gonçalo que é o santo casamentêro” convite de um fiel brasileiro, 

a veneração festiva ao santo popular unifica a comunidade simbólica luso-brasileira, desconsiderando as 

distâncias naturais, aproximando àquelas culturais, ancorando-se na essência do jeito-humano-

contemporâneo-de-ser: (Martins, 2011, p. 92) “somos fluxos, vertigens, fluidos, uma fusão de matéria 

orgânica e de matéria inorgânica – um caos. É o movimento, a mobilidade, o imprevisível, o acaso, a a 

metamorfose” (idem p. 87). 

Com a análise do bocapiu expressões culturais, inferimos que a arte, em suas várias linguagens, 

aliada à tradição e à contemporaneidade, potencializa a construção e partilha de conhecimentos e 

saberes personificados nos eventos simbólicos no cotidiano e no calendário cultural da caatinga, 

organizando o cotidiano em sua variada forma de se expressar culturalmente. “Tradição, festa, tudo. 

Bem pensado mesmo. Nunca tinha pensado nisso”. (F.C, 2020) 

 

7.11. B11:  gastronomia 

 

Quem me dá o que comer, também come; quem me dá o que beber, também bebe. Esse trecho de um 

ponto de umbanda230  reflete a presença constante da comida na caatinga. Regra básica: não entra ou 

																																																																																																																																																																																
celebrar a vida por intermédio de um santo canonizado pelo povo num ritual cujo a saga do couro caatingueiro tem influência marcante na narrativa. Violas 
coloridas, homens e mulheres com saia (como vestia o santo do Amarante), arcos coloridos com flores e papeis brilhantes dão o tom estético deste aspecto 
do cristianismo do fantástico que partiu das terras banhadas pelo rio Tâmega e chegou a outros solos de cores e histórias diferentes. Na caatinga baiana, 
também não foi diferente: ganhou expressões e termos relacionados ao socioecossistema e, sobretudo, ao couro (curral, garajal, etc.,) Sua iconografia varia 
entre os países: em Portugal, não aprece com a viola na mão, sendo que no Brasil, sem esse instrumento seu reconhecimento é quase impossível. A viola é 
um instrumento do meio rural, popular e é uma contribuição brasileira à representatividade do santo. 
230Ponto é o nome dado às canções dos rituais das religiões de matrizes africanas que servem para designar uma atividade (como essa, de comer), a chegada 
ou partida das entidades, etc. 
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sai de alguma casa ou comunidade sem provar alguma iguaria alimentícia por mais singela que seja. A 

gastronomia um dos pilares do sistema simbólico da caatinga, portanto recusar comer é ofensa, pois a 

comida é proveniente do âmago do lar, senha para a intimidade. É portal para a proximidade e está para 

além do sensível – se instala no arcabouço simbólico produzido pelas mãos, pela memória, pelo afeto, 

pelo contexto e pela natureza caatingueira que se dá em forma de alimento que será transformada em 

comida. “Se você vai comer o bode, porque você é importante, você é especial. Se uma pessoa oferecer 

uma buchada, pode se sentir querido...” (Miranda, 2020) 

Como vimos na seção sobre o Rio Grande do Norte, a comida é um traço identitário de cada povo 

e assume, simbolicamente, uma posição privilegiada no quesito de organização comunitária. Naquela 

região, tratamos especificamente sobre o cuscuz de milho e estendemos aqui a esta caatinga 

andorinhense sem mais adendos, uma vez que quase nem é mais considerado uma comida: faz parte 

da rotina alimentar de toda a casa caatingueira – que tivemos acesso – e, como a farinha de mandioca, 

o feijão cozido ou a carne de bode, já é item indispensável de toda dispensa. Faz parte, intrinsecamente, 

do hábito alimentar caatingueiro231. Observamos como a cristalização de um hábito – nesse caso, o 

comer cuscuz – se dá no cotidiano das comunidades observadas, de forma que não se pergunta ao 

visitante se quer ou não comê-lo: dá-se, porque já é constitutivo do ritual alimentar, da rotina de iguarias, 

da identidade. Simbolicamente, comer cuscuz é, afirma Santos (2020), “como respirar”. “O cuscuz 

representa essa ideia de ter sustança, de comer algo de manhã e aguentar até o meio dia. Mas ela não 

tem representação de festa...” (Miranda, 2020) como vimos no Rio Grande do Norte. 

A caatinga, por fatores históricos ligados à natureza (estiagem, aridez do solo, singularidade da 

vegetação, etc.,) é um ateliê de transformação de alimento em comida. Como assinala DaMatta (1986), 

a cultura é substancializada em comida a partir dos alimentos e, neste caso, a ressignificação simbólica 

acontece quando, por exemplo, uma cactácea é matéria-prima para doces, bolos, sucos. O que é visto 

como mato ou planta selvagem, evitada, inclusive pelos animais, é transmutada nas panelas e nos 

fogões pelas mãos hábeis em retirar as folhas convertidas em espinho em compotas e pratos que 

chegam à mesa dos restaurantes de luxo das capitais do Brasil. A inserção desse doce é uma forma de 

ressignificar a economia e a culutra, na medida em que se tenta implementar, na lógica dos demais 

concorrentes, um elemento que é, historicamente, depreciado: um vegetal da caatinga. 

Os projetos das cooperativas, como, por exemplo “A caatinga é rica em sabores” da Cooperativa 

Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá – Coopercuc (cuja pertença simbólica está no 

bocapiu 1), têm, com parceria de instituições de pesquisa e das comunidades sobretudo, voltado as 

																																																								
231Em uma das idas ao supermercado em Andorinha, observei que uma senhora superlotava o carrinho de compras com o milho preparado para o cuscuz. 
Mais que outro ingrediente, o cuscuz teve sua primazia nas compras. 
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atenções para a flora caatingueira como potencial alimentar de sabores e de valores nutricionais. Vale 

lembrar que o lastro para estas iniciativa está nos saberes ancestrais dos povos originários que, por 

muitos períodos, utilizaram tais ingredientes como base para o que se chamou de comidas da seca. 

As comidas da seca (Venâncio Filho, 2019) são aquelas em que os ingredientes eram a flora 

sobrevivente aos longos períodos de estiagem utilizados como base de pratos que serviram para saciar a 

fome das pessoas. O relato de Seu Aldinho (Pedro Gregório Souza) é contundente: 

 

nas épocas de secas costumava faltar alimento, o povo se alimentava de bró, uma farinha do licurizeiro. A 

massa era extraída da seguinte forma; com um machado o tronco do licurizeiro era rachado em talhadas, 

depois essas partes eram levadas para cima de uma laje onde eram esmagadas com auxílio de porretes. 

Eram necessárias duas pessoas, uma para segurar a talhada e outra para socar, esse último era chamado 

de sevador. As talhadas já fareladas eram espalhadas sobre a laje e com uma espanadeira eram retirados 

os talos restando só a massa. Depois de secar ao sol, essa massa era leva ao pilão para ser pisada até o 

ponto de farinha, em seguida era peneirada e utilizada como alimento em forma de farinha de cuscuz 

(Souza, s/d, pp. 15-16). 

 

Relatos de tempos remotos em que a indústria da seca se implantava de tal forma que o básico 

para viver ainda era raro – a alimentação. Hoje não se salva mais vidas assim; porém, o costume de 

buscar na natureza alimento e água é recorrente. 

A caatinga é um espaço que faz jus à ideia de afeto trazida por Moreira (2018) e por Albuquerque 

Júnior (2014) quando se trata sobre gastronomia. Ela herdou os afazeres alimentícios dos latifúndios das 

fazendas que se multiplicavam no interior das roças. Como já vimos, a roça é o lugar onde a afetividade 

se encarregava de caracterizar a cultura “sertaneja”, evidenciando e cultivando hábitos comunitários de 

solidariedade, de acolhida, de sustentabilidade. Nas roças, ao redor dos fogões à lenha e sob a luz do 

sol e da lua,  aproveitavam-se com sabedoria e capricho o que os fazendeiros e suas famílias 

desprezavam; cultivavam hortaliças com ervas aromáticas e medicinais; liam-se o lunário perpétuo para 

orientar quando e como plantar para melhor comer. Daí, a maioria dos pratos encontrados na 

comunidade caatingueira durante nossa investigação. 

A buchada de bode (prato feito com vísceras e sangue de caprinos) temperada generosamente e 

servida aquecida e abundantemente, é, segundo os entrevistados, a comida-símbolo da caatinga. Ela é 

mais que uma comida típica: 

 

A buchada como simbologia, inclusive, do município é a buchada de bode. O bode é nossa maior fonte de 
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renda. Como Andorinha é conhecida como a cidade do cromo e do bode. É uma alimentação simbolizada 

em festa. Você chegar numa festa e comer uma buchada. Não é só um alimento, assim, não é só uma 

comida. Ela tem uma representação também. Imagine um São Pedro sem uma buchada? É possível? É o 

que é servido nas barraca (Miranda, 2020). 

 

É uma comida de dia de festas e de ocasiões especais cujos ingredientes são, historicamente, o 

que o Brasil oficial de uma cultura dominante desprezou. A caatinga ressignificou,reelaborou e a 

condecorou como primazia simbólica que transcende fronteiras territoriais e, consequentemente, 

culturais:  “A buchada também tem essa ideia de sustança. Faz parte de uma festividade local. Quando 

eu vou pra minha cidade, Santana [oeste baiano], tem que levar uma buchada. Eles querem comer 

buchada. Quando eu vou lá, tem que levar” (Bezerra, 2020). 

Verificamos que existem as comidas da morte: iguarias servidas nos rituais fúnebres, sobretudo 

nas noites de velar o corpo nas residências. Bebe-se muito café, aguardente, chás e comem-se biscoitos 

comuns. Há que ter alimento para quem vai cantar as incelenças e fazer as orações que só acabam no 

cemitério dia seguinte. Ou as comidas de preceito (ofertadas nos rituais de umbanda ou candomblé), 

como o caruru232 para os santos gêmeos Cosme e Damião, que, para as religiões africanas são os ibeji 

(espíritos gêmeos e infantis que simbolizam a dualidade, o polemos, a vida). “Vamos comer, rêrê! 

Vamos comer, rêrê! O caruru de São Cosme com azeite de dendê. São Cosme brinca comigo, eu vou 

brincar com você” - cantos do domínio popular. 

Há comida que o contingente possibilita o universal como é o caso do vinho do umbu.  

A atualização da bebida que alegra o coração do homem e dos deuses, reconfigurando os coquitéis 

indígenas (como o aluá) e usando o umbu, fruto caatingueiro. Como se pode tomar vinho sob as 

sombras das parreiras europeias, pode-se o mesmo fazer com o oinos do umbu (que dá de beber) sob a 

copa dos cajueiros ou dos angicos. A bebida é um néctar do umbu feita artesanalmente que exige um 

trabalho coletivo, demorado e atencioso que, geralmente, é de responsabilidade dos genitores da família: 

uma bebida patriarcal ou matriarcal que, até os dias atuais, encontram-se engarrafadas – agora em 

garrafas de plástico – para serem consumidas a qualquer momento sem necessitar de conservação 

refrigerada ou afim. 

																																																								
232 O caruru é originalmente uma comida indígena feita  a partir de folhas cozidas ou do quiabo. Com a chegada dos africanos, foram incorporados 
ingredientes como o azeite de dendê (ou de palma), camarão defumado, castanhas de caju, amendoim e toda a sorte de tempero disponível (cebola, alho, 
gengibre, etc.), dando mais sabor e alterando a estética desta comida. É uma comida de orixá, de oferenda, de preceito. A sua ingestão por desconhecidos 
da religião se resume a uma simples refeição, para os adeptos da umbanda/candomblé, um ritual que coaduna com a refeição das divindades; para os 
evangélicos, por exemplo, uma afronta tanto ao paladar quanto à espiritualidade e muitos deles desprezam o caruru. Apesar de ser um prato, o caruru 
também é conhecido como uma refeição completa que incluem o vatapá, o arroz branco, feijão fradinho, cana de açúcar, pipoca, galinha ou peixe feitos no 
azeite de dendê. Assim comer caruru pode significar alimentar-se de um prato específico ou participar de uma refeição ritualística que, mesmo fora dos 
terreiros, geralmente é servida sobre toalhas brancas, com velas acesas, flores e, em alguns casos, com músicas cantadas antes, durante e depois de 
comer. 
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Abrigos de memória, memória da comida. Presenciamos narrativa, contos, causos de quem fala, 

de quem prepara, de quem come.  A lembrança da festa, das privações, da infância:  “tem que ser 

muito licuri e pisado no pilão. Não se tinha liquidificador nesse período. Minha mãe não consegue fazer 

uma comida com pouco licuri; tem que ser muito” – fala de Araújo (2020) acerca do uso do licuri na 

gastronomia. 

A amêndoa do licuri, coco pequenino de uma palmácea endêmica da caatinga, é considerado o 

ouro verde do sertão. Retificamos esse título e atualizamos-o como ouro verde da caatinga. Sua presença 

em terras brasileiras precedem os coqueirais litorâneos que cantam e encantam a terra brasilis. Antes 

de existirem os coqueiros do mar de Itapuã, em Salvador, mundialmente conhecidos, os licurizeiros (ou 

ouricurizeiros) já balançavam sob os raros ventos quentes da caatinga do interior do país. Ele é, antes do 

uso do côco e derivados apontado por Cascudo (1972), um ingrediente que sofistica e diferencia o 

universo gastronômico da caatinga. 

O licuri na comida como ingrediente de molho/tempero endógeno, endêmico, é sinal de fartura, 

de comunhão de resistência que se mistura ao sagrado; é um produto de nossa disposição para o 

sincretismo cultural (Risério, 2004, p. 565).  

Como carro-chefe das iguarias do jejum como são chamados os banquetes vespertinos da sexta-

feira da paixão, o licuri se mistura a tudo o que for possível: ao “bacalhau, ao feijão, feijão com banana, 

abóbora também; ovos batidos, fritos” (Lopes, 2020). Ele representa a ideia de fartura, de tempero, de 

quebra de rotina palatável num dia em que, histórica e religiosamente, é de privação, de comida insossa 

e de austeridade.  A comida farta em dia de penitência, com gosto de licuri, tem uma subversão cultural: 

 

Neste dia, dentre os muito poucos dias que se tem registro, salvaguardado o dia da festa do padroeiro de 

cada fazendeiro, de cada escravocrata, por exemplo, a sexta-feira santa era o único dia em que as pessoas 

escravizadas não iriam trabalhar. Porque, em virtude dos escravocratas serem católicos, iam, exatamente, 

respeitar tudo isso; e aí, mesmo o escravizado sendo um objeto, mesmo esse objeto neste dia se 

abrandava o tipo de trabalho e eles também eram facultados... podiam se reunir, fazer sua própria comida. 

Então, isso pra nós é muito significativo. É tanto que se você comparar com nós aqui, no Nordeste, na 

caatinga, e fizer uma relação com a região sul do Brasil, você vai ver  que no sábado santo ou no domingo 

de páscoa, esta mesa neles é agigantada. Pra nós, não. Pra nós aqui é muito mais dizente, porque é 

exatamente o dia em que eu vou poder me encontrar mais  com todas as pessoas (Araújo, 2020). 

 

   

Tudo isso obedecendo a rituais que envolvia orações, renovação de compromisso entre afilhados e 



Capítulo 7. Os subsistemas simbólicos: como cada um organiza a caatinga	

215 

padrinhos, reverência aos pais. Para Lopes (2020) “A comida que já é a tradição já, né? Coloca uma 

esteira233 no chão e aí coloca as panelas. É a tradição, também, dos mais velhos que já vem de 

geração a geração. Sempre é dessa forma na sexta-feira.  Comida que reclama celebração, 

confraternização, presença: Aqui era muita gente. Aqui, era cheio, aqui. Tem as esteiras grandes aqui; 

tem umas bem grandes mesmo”. (Lopes, 2020). Ressaltando que as mesas são as esteiras de palhas 

sobre o chão, onde a hierarquia só se percebe quando os anciãos iniciam as orações e são os primeiros 

a serem servidos; não há distinção, uma vez que todos estão acomodados da mesma maneira. 

Comer com as mãos ou com a colher; comer com o prato nas mãos sem estar à mesa; nas 

portas das residências; comer enquanto se caminha; sob as árvores ou à sombra de construções. 

Formas de lidar com a ingestão gastronômica que se diverge das convencionais utilizadas em outros 

ambientes. Essas formas percebemos tanto na cidade quanto no campo, porém, não se configurou 

como uma forma estanque e /ou sinônimo de desconhecimento das práticas de etiqueta de se 

alimentar. Trata-se de costumes que estão no cotidiano e que fazem do momento da alimentação, um 

tempo de nutrição do corpo movidos por um modo cultural próprio e que, simbolicamente, categoriza 

este aspecto do bocapiu gastronomia. 

Gilberto Freyre (2007) em sua obra “Açúcar - uma sociologia do doce”, fez um estudo detalhando 

sobre essa manufatura brasileira beneficiada na Europa com retorno em porções brancas refinadas às 

mesas dos brasileiros e como esse valor se tornou um valor simbólico, servindo como base para a 

doçaria brasileira, como resultado das mesclas lusitanas/européias-indígenas-africanas. Há uma 

discussão nessa sociologia do doce em que o autor trata sobre os desenhos etnográficos das formas em 

que os doces (bolos, cocadas, etc.,) eram produzidos. Diz que há alguma coisa de poético nas formas e 

embalagens, e isso nos orientou a observar estes utensílios na gastronomia da caatinga. Além daqueles 

feitos de metal, vidro ou silicone, há muitos de origem da cerâmica de rolete aí produzidos e outros que 

tem materiais naturais como tal: folhas de bananeira, palhas de palmáceas, formas artesanais de 

madeira; são aproveitadas embalagens de manteiga, vidros de molhos em conserva. Conferem à 

gastronomia formatos nem sempre harmônicos, de dimensões irregulares: uma gastronomia de formato 

incerto, sem medidas de padrões gregos de perfeição, mas de sabores e cores que caracterizam os 

comensais e fazem com que estes optem por tais produtos que,  muitas vezes, os que estão sob o 

controle de qualidade dos mercados alimentícios. A caatinga é irregular no sabor e regular na opção por 

sua identidade; escolhe-se a si sem abrir mão das novidades e comidas coloridas artificialmente. Há 

																																																								
233As esteira, geralmente de fibras das palmeiras do licurizeiro, são obras artísticas e funcionais de legado indígena (Falcão, 2020). São tapetes artesanais 
naturais que servem para ornamentar as residências e que outrora serviram como suporte para dormir, comer, proteger móveis e animais, etc. Ainda é hoje 
bastante utilizado na caatinga e serve como fonte de renda. 
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espaço para muitos pratos neste restaurante caatingueiro. 

Por fim, destacamos os anúncios feitos em placas de propagandas de comida: vende-se 

geladinho, buchada, galinha morta, bolos de aniversário. Geralmente desenhadas à mão ou impressas 

em papeis comuns com arte gráfica caseira, divulgam-se tudo o que se produz para ser consumido, 

vendido, comprado. Uma estética de empreendimento que faz parte das fachadas das casas e tem 

ganhado mais espaço nos aplicativos de mensagem, de fotos e imagens e de páginas das redes sociais 

que se mulitiplicam na internet. Tudo isso, além da plástica, com um sotaque próprio que dá um toque 

caatingueiro às expressões ou nomes estrangeiros. Ouvimos, num dos finais de tarde, uma criança que 

perguntava à porta: “Tem hot cachorro?” 

Sobre a organização simbólica: a gastronomia transforma a caatinga em lar quando a reúne ao 

redor da pedra que faz o lume para alimentar, sobretudo através dos sentidos, a sua existência (social, 

econômica, cultural, física, etc.). 

 

7.12. B12:  gênero 

 

A análise sobre as questões de gênero na caatinga tem importância “não é porque a gente conversa 

sobre isso, mas é porque a gente não conversa sobre isso” (Santos, 2020). 

Entrevistamos dois casais homoafetivos (gays) que convivem entre sete e dez anos, com 

empreendimentos comerciais e funções reconhecidas pela sociedade. Homens que assumem tarefas e 

posições de destaque, algumas delas com características do que o estereótipo diz ser do homem 

masculinizado. Pessoas transgêneros e lésbicas que, diferente dos primeiros, vivem um certo 

apagamento social, porém, não isolamento: participam dos eventos, trabalham e assumem suas funções 

na comunidade. 

Por outro lado, o legado do cabra macho234 ainda é recorrente no cotidiano caatingueiro. O homem 

ainda tem a primazia, apesar das influentes transformações de cunho feministas que chegam 

incessantemente, e consegue ainda impor o modo machista como ainda forte. O homem caatingueiro 

ainda demarca o espaço simbólico: define o lugar de ocupação da casa (muitas vezes, só os homens 

ficavam na sala para conversar), lugar de fala (a primazia da fala masculina ainda sobressai em muitos 

episódios cotidianos e eventos especiais – festas, celebrações, etc.,) e de trabalho (predomina, mas 

existem exemplos de mudança). 

																																																								
234Termo que é usado recorrentemente para designar o homem caatingueiro (sertanejo, também) que corresponde à ideia de virilidade, coragem, destemor, 
rudeza, ignorância, brutalidade. Acreditamos que este termo tem suas origens em bases literárias, como a sempre citada Os Sertões de Eucydes da Cunha, 
ao considerar a fortaleza/virilidade característica primeira do homem sertanejo, subtraindo, como já vimos, aspectos como  a sensibilidade, o apreço à 
cultura, a produção artística, etc. 
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Em muitos casos, a mulher ainda vê como natural e se esconde atrás do armário da cozinha pra 

que os homens – inclusive forasteiros – ocupem os melhores lugares na mesa, ao tempo em que em 

outras situações, os homens, com o discurso inclusivo, convidam as mulheres a sentarem e partilharem 

as refeições que elas mesmas prepararam. 

Ao falar em mulher, é justo lembrar que “Se você for ver na nossa cultura, a mãe é forte. Aqui, do 

pai se lembra, mas a mãe é o tronco” (Falcão, 2020). A mulher, ainda que por razões múltiplas tende a 

ser invisibilizada, é sinônimo de resistência, resiliência, de beleza e alegria. Mulheres que tocam pífanos, 

que possuem a técnica da cerâmica de rolete (a mais originária da caatinga); planta, colhe, dá aulas, faz 

gestão administrativa ou de pessoas em cargos públicos e privados; são freiras ou sacerdotisas; 

parteiras, rezadeiras; influenciadora digitais, atrizes, dançarinas, cuidadoras, vaqueiras. 

Sobre as mulheres vaqueiras predomina o silenciamento sobre sua existência. Ao falar de sua avó 

que exercia esse ofício, Santos (2020), diz 

 

Quando a gente fala  vaqueiro, a primeira visão que vem à nossa mente é um homem, vaqueiro. Assim, eu 

consigo perceber nas narrativas das mulheres que fazem parte da minha vida que têm esse pé na roça. Eu 

percebo, por exemplo, eu tenho uma bisavó que era vaqueira: quem é que fala sobre ela? (...) Eu acho que 

é isso.. elas sempre estiveram em locais de extrema importância, mas a gente se acostumou a enxergá-las 

sempre nos locais e achar quem é normal estar ali e faz parte, sabe? Uma coisa que tá ali, mas não tá? 

(Santos, 2020). 

 

A inserção consciente da mulher no constitutivo social da caatinga através da ocupação dos 

espaços e da exigência de se fazer enxergar como protagonista tem reverberado nas novas gerações de 

vaqueiras. Como a jovem J., que na Missa dos Vaqueiros, ao ser indagada sobre a possibilidade de ser 

fotografada e o que isso representava a ela, diz: 

 

É muito bom pra mim.. é um prazer, uma honra, né? Minha imagem, eu, né? Poder tá representando uma 

coisa tão boa, uma cultura tão boa que a gente não pode deixar morrer de forma alguma. E, por eu ser 

esposa de um vaqueiro, e filha, também, de um vaqueiro, poder tá mostrando, também, que o poder da 

mulher... é.. a mulher tem o poder de estar e está e querer tá aonde ela quiser e poder tá representando a 

classe vaqueira. Pra mim é uma honra, né? (J., 2020), grifos nossos. 

 

São tempos de uma contemporaneidade que a pujança feminina tem dado à caatinga novos 

rumos simbólicos por fazer dela um lugar de repensar a questão de gênero, onde a mulher começa a 
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ser reconhecida como protagonista das vida caatingueira. Porque, de fato, segundo a história não oficial 

– os relatos, os registros fotográficos, etc., - ela sempre o foi.  Se “No tempo da estiagem, oitenta por 

cento do tempo da mulher na caatinga era atrás da água” (Falcão 2020), Lopes (2020) mulher 

contemporânea diz: “Hoje tempo uso para fazer a peças, artesanato”. Usa o tempo, como outras 

caatingueiras, para si, para cuidar dos seus desejos e sonhos sem perder a força. Ser mulher 

caatingueira é ser beleza e força. “É uma coisa de força que vem da mulher; a própria palavra força é 

feminina.. caatinga, também”(Santos, 2020). 

Percebemos que as reconfigurações das relações de gênero organizam a comunidade por 

oportunizaarem as relações de pessoas com distintas orientações e papeis sexuais num contexto 

histórico-cultural, oficialmente tido como machista, viril, excludente e opressor. 

 

7.13. B13: linguagem / linguística 

 

O que é dito, como é dito, de que forma se registra esses dizeres. Agregamos os símbolos num conjunto 

da expressão oral/escrita caatingueira. O oral e o escrito estão presentes no cotidiano caatingueiro, 

porém o primeiro ainda tem sua primazia. 

Martins (2017c), ao fazer referência ao diálogo platônico, Fedro, nos diz que a escrita é remédio 

contra o esquecimento e a ignorância, uma arte a serviço da memória e da instrução; logo em seguida, 

como contraponto, afirma pela voz do mito egípcio, que a escrita leva ao esquecimento das almas e ao 

desaparecimento da memória. (Martins, 2017c, p.  123). Se ela serve como instrumento de apagamento 

ou de conservação da memória, das lembranças e, portanto, dos traços identitários de uma 

comunidade, fomos verificar no cotidiano caatingueiro e descobrimos que há mais eventos simbólicos 

orais que escritos. 

Na ordem da codificação por letras, a caatinga tem livros, poesias e cordéis. Estes últimos que , 

diz Vieira (2005), são “As trovas e poesias / cantadas por menestrel /depois que foram impressas/ em 

versos e no papel / eram vendidas nas feiras/ penduradas em fieiras / em cordão ou cordel” (Vieira, 

2005, p. 25), não são muitos numerosos como em outras partes da caatinga brasileira. Apesar de ser 

um registro escrito, a cadência da leitura em voz alta, acompanhado com gestos faz deste livreto um 

símbolo que, mesmo grafado, um componente do arcabouço performático. Somam-se a estes escritos, 

produções científicas e acadêmicas sobre a caatinga. 

No aspecto da oralidade, encontramos as diversas formas de narrativas. São narrativas orais de 

um Brasil real versus um Brasil oficial, dominante que enuncia o fundamento dos costumes e atividades 
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humanas, portanto, das razões da organização social. São contos, causos, façanhas, que, tendo origem 

em algum tempo-espaço do passado, tenta falar/expressar/explicar o presente (Schmitt, 2015, p. 52 – 

71): por isso são narrativas e não contos. Os contos, para este autor, permanecem no remoto e estas 

narrativas orais atualizam-se no presente com a versatilidade do narrador ou narradora de mudar os 

personagens, cenários, cenas, obedecendo a um roteiro já determinado. 

O sotaque caatingueiro como forma do falar é uma subversão sonora. Ele, como objeto da 

representações mentais (Bourdieu, 1989), atua por meio fonético impondo-se singularmente no contexto 

simbólico.  O "dí", o "tí", pronunciado com precisão, a cadência melódica com bossas na dicção; as 

interjeições, no final das frases; uma sonoridade que se soma às palavras frias e as fazem dançar. Um 

sotaque que os sulistas tentam imitar e que, inclusive os caatingueiros e caatingueiras, quando 

representam algum personagem referente à essas região, reproduzem um que foi legitimado 

(estereotipado) e que povoa o imaginário de todos os brasileiros. Este, legitimado pelo Brasil oficial, não 

existe; o que há são vários sotaques, com variados sons e signos que as pessoas inventam e reinventam 

para falar de sua existência para além da dimensão física/material corpórea. Está se ressignificando em 

cada equipe de futebol, senhoras das incelenças, crianças que empinam pipa e evangélicos que 

participam dos cultos. E assim, o sotaque subverte a língua oficial que nomeou o que aqui já estava 

noemado dando mais cadência às variantes que surgem. “O sotaque organizando a vida comunitária: 

em cada comunidade, as pessoas tem um jeito de falar diferente, apesar de serem tão próximas. Aí, isso 

reverbera sobre convivência” (Santos, 2020). 

O poder criativo da oralidade que aumenta os verbetes de um dicionário próprio com neologismos: 

palavras, expressões, conceitos. Signos que o dicionário oficial desconhece. Geralmente curtas, cuja 

pronúncia se assemlha com as que são verbetes. Geralmente os convivas compreendem e as repassam, 

dando vida a esta variante linguística que é rica em sonoridade, em escrita e no próprio ato de nomear. 

Mondografia (radiografia), respardar (nivelar, endireitar), irimão (irmão), Nazindurinha (Andorinha)235. É 

um código linguístico bastante usado por grupos que, geralmente, tem um membro responsável por esta 

criação. Para Moreira (2018, p. 56), é resultante de " resquícios de uma tradiça ̃o medieval, presa a 

termos e expresso ̃es vocabulares anteriores a ̀s alteraço ̃es da língua portuguesa e miscigenada". É um 

sinal de resistência, de proteção comunitária e, portanto, identitário, por insurgir-se diante do idioma 

oficial. Há também conceitos criados a partir de signos existentes, como, por exemplo "ideiar"que 

significa "paralisar o outro por encantamento". “Na internet tem um conjunto de palavras que algumas 

																																																								
235Outros termos como:  suchê, que significa ridículo; expressões como fora do arrigulo – exagero; outras revisitadas como oliotrias – debochar, fazer pouco 
caso de alguém. 
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pessoas conhecem, a gente aqui também. O canal “memes andorinha”236 é maravilhoso. E, quem é de 

fora, não deve entender nada, né? Tá la na fotos de um povo. E, pra gente, é uma história” (Santos, 

2020). 

Em diversos momentos, verificamos que os tons jocosos, o uso e/ou criação de neologismo e a 

dança-sotaque ainda ganha a performace gestual e cada causo é um espetáculo. São atores que 

capturam os ouvintes com seus monólogos que possuem a mesma estrutura: início (narrador é 

personagem passivo), meio ( narrador é personagem que observa, reflete e traça estratégias de 

solucionar o desafio) e fim (o narrador, vitorioso, é o grande mentor da estória, capaz de façanhas e 

inventos extraordinários). A narrativa dos causos faz do narrador o herói da caatinga; transforma um ser 

comum em superdotado; concede a mitificação do cotidiano que, aos olhos dos mais desavisados, está 

repleto de alavancas passíveis de simbolizar. 

Trilha sonora endógna composta por velhos cantadores237 e nova prole do Forrock238 que canta um 

Brasil real que se insurge e encontra meios de se atualizar mediante um outro oficial elitizado, 

separatista e que desconsidera o que não for de sua condição. Zezinho da Siriema é a voz do Brasil 

Oficial que a caatinga não deixa esquecer.  

Produções orais e escritas que estão ocupando os suportes virtuais: plataformas digitais, 

aplicativos de mensagem e voz, imagem, redes sociais. E que, convivem ao lado dos mestres e das 

mestras griôs que atualizam sua missão de trazer o fim (passado) para o começo (presente) a fim de 

propor uma certa junção para fins comparativos, morais e lúdicos, possibilitando ao presente uma nova 

forma de ser enxergado e de ser narrado. Sua atuação é uma forma de garantir a continuidade da 

comunidade; de garantir o poder de simbolizar a vida e fugir da morte, mesmo sabendo que ela chegará 

um dia. É com assinala Krenak: “E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente 

sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, adiamos o fim” (Krenak, 2019). 

Fazemos um adendo para considerar a importância da influência portuguesa na constituição 

desse universo lingüístico da caatinga. Junto com as tradições africanas e indígenas, a substancial 

contribuição cultural trazida pelos lusitanos para a caatinga, ajudou a formar esse lastro falatório e de 

expressão singular na mata branca.  “Os livros que vieram cá / o Lunário e a Missão Abreviada / A 

donzela Teodora e a Fábula /  obrigaram o sertão a estudar / de repente começaram a rimar / a criar 

um sistema todo novo / o diabo deixou de ser um estorvo / e o boi assumiu outros lugares” (Vieira, 

																																																								
236Uma página na internet de conteúdo humorístico sobre pessoas e fatos de Andorinha e região através postagens toscas, paródias, vídeos, fotos e textos. 
237 O cantor e compositor Zezinho da Siriema é andorinhense e é atração garantida no São Pedro. Com suas letras toscas e sonoridade comum, imprime a 
sua marca de se inserir no cenário musical, de forma que suas canções estão numa plataforma digital de livre acesso. 
238 O Forrock é um evento de rock no meio da festa de forró das comemorações de São Pedro. Mix de rock (bandas nacionais, internacionais, de garagem, 
independentes e locais) e forró tradicional "pé de serra", criado por jovens desde 2004 incorporado ao São Pedro: pluralidade de tribos e sons. "Todas as 
tribos no bloco mais bonito da cidade" - edição de 2019. 



Capítulo 7. Os subsistemas simbólicos: como cada um organiza a caatinga	

221 

2005, p. 53). 

Quando investigamos como a linguística, enquanto evento simbólico, corrobora para organizar a 

caatinga, intuímos que a intermitência criativa das variações caatingueiras da língua portuguesa como 

potencial instrumento de comunicação e informação a serviço do fortalecimento da comunidade, de sua 

resistência, de sua ressignificação e, sobretudo, de insurgência enquanto Brasil real diante de um Brasil 

oficial. 

 

7.14. B14: mazelas 

 

Com o advento da imprensa, usar uma chapa metálica como matriz de onde se originaram cópias 

idênticas que se multiplicavam e chegavam em lugares e a pessoas com a mesma informação é, 

possivelmente, a origem do termo estereótipo, cuja etimologia Significado ideal que cria imagens. 

stéreós (firme, rígido) + tipos (escrita, registro) (Cunha, 2012 p. 270) = escrita dura, rígida.  Replicar 

imagens em séries e sem alterações funciona, também, como replicar princípios e valores que poderão 

ser impressos na sociedade tanto individual quanto coletivamente, gerando conseno nas pessoas que 

usam somente essa via para se nutrir social e culturalmente. Assim aconteceu com a criação dos 

estereótipos da caatinga que, em muitos exemplos, foram replicados negativamente. 

Gleide Pereira-Silva (2015), em seu livro A caatinga do imaginário infantil, levanta esta 

problemática fundamental, afirmando que 

 

…o simples pronunciar do termo Caatinga remete a uma construção preconceituosa, de paisagem e 

biodiversidade pobres, habitadas por indivíduos esquálidos e desprovidos de vitalidade, vigor mental e 

intelectualidade. Estigmatizada, é vista como uma região mais sofrida e pobre do país. Quando se fala 

sobre o Nordeste e/ou semiárido, a primeira e mais comum associação é à pobreza e à exclusão (p. 98). 

 

Já detectamos e expomos no início de nossa pesquisa como se deu o processo de criação dos 

estereótipos da caatinga. Com as leituras das narrativas fotoetnográficas, observamos que a noção de 

escassez fundamenta, em grande parte, a formação desse consenso coletivo de imagens, mensagens e 

ideias. Escassez em diversos aspectos: produtiva (mão de obra especializada), educação (baixo nível de 

formação ou inexistência dele); econômica (mendicantes, pedintes, famintos); política (voto de cabresto, 

ignorância eleitoral); natural (falta de água, vegetação e clima inóspitos); social (retirantes eternos da 

seca); religiosa (manobrados pelos sistemas doutrinários). Um território simbólico estigmatizado como 

impróprio para a vida e incoerente para representar um Brasil oficial desenhado, impresso  
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e disseminado até os dias atuais dentro e fora do socioecossistema. 

Ao mesmo tempo, diante do processo de dar-se conta do poder simbólico, ainda que de forma 

processual – como acontece geralmente – a caatinga tem verificado que as propriedades simbólicas, 

mesmo as mais negativas, podem ser utilizadas estrategicamente em função dos interesses materiais e 

também simbólicos do seu portador (Boourdieu, 1987, p. 112). E isso se deu quando feita a leitura das 

imagens agrupadas no bocapiu 12 (mazelas): uma foto que plastifica estereótipos da escassez tornou-se 

objeto de ressignificação imagética e, portanto, entendemos que tenha sido um passo para se repensar 

a condição de representatividade de uma comunidade construída histórica e simbolicamente. 

 

Como é viver aqui? O que é viver aqui? Para desconstruir o que a grande mídia tem feito conosco durante 

muito tempo: que é dizer trocentas coisas contrárias àquilo que a gente vive. É como se nós não 

tivéssemos cultura, é como se nós  não tivéssemos saberes,  é como se nós  não tivéssemos 

desenvolvimento, é como se nós  não estivéssemos à luz da tecnologia.  Então, a grande mídia desconstrói, 

ou emite informação que não aposta e não faz a juventude apostar na sua própria realidade para 

transformá-la e ressignifica-las com determinadas coisas. (Araújo, 2020). 

   

Esta declaração de Araújo foi feita diante da imagem da ossada de animal (B14.70). Ossos de 

animais e humanos, chão rachado, vegetação seca, pessoas magras, terrenos baldios, mulheres e 

crianças com baldes d'água na cabeça. Uma caatinga de mazelas construída e ratificada, ainda hoje, 

pela cultura oficial do Brasil, notificada pela F.C: “Quando fala em Nordeste pensa logo numa vaca 

morta, num lago seco, nos menininhos morrendo de fome e outros pedindo esmola (risos)” (F.C., 2020). 

Mas, que tem encontrado uma postura contrária dos próprios caatingueiros e caatingueiras num 

processo de implosão dos estigmas causados pelos estereótipos ao assumirem sua condição de 

pertencentes ao socioecossistema. “Eu me sinto assim, honrada pelos meus ancestrais que resistiram 

em tempos de escassez, mostrando que é possível, sim, viver aqui” (Miranda, 2020) 

Percebemos que a tomada de consciência sobre a submissão aos estigmas tem provocado uma 

reação/revolta contra os mesmos estigmas e produzido determinantes simbólicos que tem sido motivos 

de unificação da comunidade caatingueira e ponto de apoio para ação de mobilização. Se o estigma gera 

diferença, é um arcabouço cujos limites legitimam, definem e garantem a identidade (Bourdieu, 1989), 

aboli-lo é destruir os fundamentos e mecanismos de dominação simbólica; apoderar-se dele para 

“ressimbolizá-lo” é uma possibilidade de abolição, como, por exemplo, os cactos, a vaca e o chão 

rachado tatuados nos braços dos caatingueiros e caatingueiras como ressignificação: o que foi instituído 
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como mazela passa a significar resistência, resiliência, etc239 

Nenhum outro símbolo é mais contundente que a água. Fazemos jus ao filósofo naturalista Tales 

de Mileto quando a considera princípio (arché) – aquilo do qual tudo se origina e ultima sem se alterar 

mesmo gerando todas as coisas. Do  qual, no qual e pelo qual estão as coisas. Água (umidade) nutre 

todas as coisas; secagem é morte: vida=umidade=água=fonte de todas “tudo vem da água, tudo 

sustenta sua vida com água e tudo acaba na água” (Reale, 1990, p. 30). Quer seja arché de tudo, quer 

seja de beber, de benzer, de banhar, quer seja dos poços ou aguadas ou aquela que cai depois de São 

José, em meados de março, ouvir as súplicas dos devotos “Meu divino São José! Aqui estou aos vossos 

pés. Dá-nos chuva em abundância, glorioso São José”. 

A caatinga, como já vimos, foi mar. Os tipos geológicos expostos foram cobertos por água. A 

comunidade do Salgado, com a produção artesanal de sal, é prova disto. A mata branca já foi floresta 

densa e verdejante. Fauna e flora se adaptaram às condições terrestres sob o sol constante. As pessoas, 

herdeiras dessa transição geofísica, convivem com o socioecossistema descobrindo novidades de um 

passado que abundou submerso e que hoje está aprendendo a lidar com o fluxo natural dos ciclos 

aquáticos que, à sua maneira, rege a vida na caatinga. 

As lembranças de uma “menina que foi da roça carregando balde d'água na cabeça.. os 

sentimentos muito fortes de escassez” (Souza, 2020) hoje são simultâneas à água que cai das torneiras 

ou que estão nas cisternas particulares e comunitárias. A indústria da seca, citada por Ribeiro (2015) 

deu ao período de longas estiagens, o nome da seca e a mídia jornalística, através de notícias e da 

fotografia, deu uma imagem à caatinga. Seca passou a ser o símbolo maior do bioma, mas não 

consegue ser atualmente, símbolo do socioecossistema. 

“Não é a falta d'água, mas a falta de capacitação da água. Todo mundo sabe que a seca é uma 

realidade, não é mazela. É até ruim analisar a seca na perspectiva da mazela. É uma realidade que traz 

transtorno, dificuldade, mas se convive. A falta de capacitação de água é outra realidade” que está aí, 

diz-nos Falcão (2020), com propriedade de fala porque, desde os anos oitenta, percorreu a pé a região 

onde fizemos a investigação e, como líder e mobilizador social, participou de todo o processo de início 

reconfiguração simbólica da caatinga: não é combater, mas conviver com a seca.  

Um processo que acontece no interior da caatinga, mas que não conseguiu atingir patamares 

representativos de alcance nacional, por exemplo; isso faz com que os estigmas causados pelos 

estereótipos ainda façam da caatinga sinônimo de seca e da seca a mazela maior de um bioma que, 

																																																								
239Isso nem sempre acontece como, quando na seção em que tratamos sobre a construção simbólico-imagética da caatinga, onde a apropriação pelos 
intelectuais nordestinos do que foi instituído como mazela pelo sulistas brasileiros, provocou a ratificação simbólica acentuando as circunscrições de um 
“nordeste”, um “sertão” da seca, do atraso social e do que não condiz com um Brasil que busca sua identidade (Albuquerque Junior , 2011). 
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mesmo sendo brasileiro de forma genuína, é  acometido de uma certa aberração e não serve para 

representar um país, cujo o litoral e abundância verdejante é o lastro de sua identidade. Não há cores 

desse bioma na bandeira, nas armas nacionais; não existem referências no hino nacional e, quando 

começa a surgir oficialmente para a nação, é como uma região, conforme já vimos, que carece de um 

montante generoso de investimento para vencer um problema que é mais social que natural. 

Para Lopes (2020) que faz parte da geração que alcançou os frutos dos trabalhos feitos pela 

geração de Falcão (2020), a concepção sobre a seca concorre para esse processo de retificação 

simbólica. “Seca sempre tem, né? A seca é normal pra todo.. ou na cidade, ou na caatinga mesmo. 

Quando tá seco aqui, tá na cidade também(...) Agora tem água encanada, reservatório nas casas,as 

cisternas, tem tanque de chão.. aí já ajuda mais, né? A seca sempre vai existir. O problema não é a seca 

não” (Lopes, 2020). 

A espera da chuva é constante. Água para a caatinga é como o sangue da terra e a que cai do céu 

tem um significado importante porque é graça divina. Tudo se transforma em festa com os primeiros 

pingos. Um apicultor do Piauí, “anjo caçador de sol” como se denomina, disse que  “com a chuva, até o 

amor que foi embora, volta”. O grande mote das músicas que falam sobre a caatinga, nomeada de 

sertão, é a água pluvial como condição para regresso do exilado nas terras não caatingueiras. Contudo, 

voltamos a salientar que, com a conscientização acerca da água-seca como um aspecto natural, a 

convivência com este novo paradigma tem modificado a atitude passiva de espera, mas não diminui o 

desejo de sentir o cheiro de terra molhada. 

Para além da escassez da água, existem outras formas de tê-la simbolicamente. Há uma relação 

de memória com a água. Memória que, para Eliade (1984), se nutre de modelos narrativos (míticos) 

para existir e, nesse caso em particular, presenciamos a imagem da sereia num terreno de umbanda, a 

qual tem para si um mar exclusivo. Araújo (2020), ao fazer a leitura da fotografia do mar da sereia 

(B8.54), explica: “Toda casa de umbanda ou, até mesmo muitas casas de candomblé que você chegar, 

você vai encontrar um espaço, uma bacia, e uma Iara, uma figura da sereia lá no meio dessa água. Ou 

você vai encontrar uma espécie de tanquinho”. Há um mar para um ser encantado na caatinga que já 

não tem mar. Mas, por quê? 

 

A caatinga já foi mar. Por que é que numa casinha lá numa cidade pequena do interior, ainda numa outra 

comunidade rural num terreiro de umbanda tem um mar dedicado a uma sereia? De onde é que essa 

gente traz essa simbologia? Além de que todos os nossos ancestrais de matrizes africanas que trouxeram 

isso. Primeiro que, também, eles cortam o mar. Então, o mar tem uma linguagem ao serem trazidos à 

força pra cá e cortando mares e mares, atravessando os oceanos e percorrendo os mares, eles vão trazer 
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em sua memória toda a grandeza de suas águas, toda a grandeza dessa vivência, sempre vinculado a esse 

campo da espiritualidade. Que isso é maravilhoso. Então, perceber o mar da sereia bota o quê? Muitas 

flores. O mar da sereia é sempre decorado com muitas flores, plantas... tem que tá muito  cuidado, muito 

ornado, porque mar tem que trazer essa beleza, essa vivacidade, este encanto. Na verdade, é esse 

encanto, essa magia. 

 

E continua 

 

Ela fala muito mais dentro de um campo de fé do que apenas de um campo geográfico ou de um campo 

apenas do bioma em si. Ela fala disso. Porque, por exemplo, tem gente que nunca viu o mar; não sabe o 

que é mar. Tá lá na casa de santo. E na sua casa, principalmente quem é do terreiro, vai ter um pequenino 

mar, que é o mar da sereia. Muito embora, nunca saiba o que é o mar e, também, nunca tenha visto uma 

sereia. (Araújo, 2020). 

 

A caatinga “tem isso [mazelas], mas que também tem cultura, mas que também tem festa, tem 

feira livre, ciência, fé, tradição, respeito” (F.C., 2020) talvez, por isso que “a gente precisa de uma visão 

mais moderna de caatinga; do que a gente é” (Santos, 2020) 

O imaginário da caatinga sob a perspectiva das mazelas generalizadas e contínuas ainda  na 

caatinga sobretudo nos limites que extrapolam seu território físico e representativo perdendo força dentre 

os que aí habitam e produzem este socioecossistema em suas complexidade (natural, cultural, social, 

etc.): mudanças na maneira de organizar a comunidade simbólica em um dos seus aspectos mais 

contundentes. 

 

7.15. B15: medicina tradicional / alternativa 

 

Assim como o Lunário Perpétuo, outros manuais – tipo almanaques populares – foram responsáveis 

pela promoção da saúde na caatinga. Antes dos programas de saúde que se intensificaram com os 

governos da era Lula, a partir dos anos 2000, as pessoas recorriam às mais variadas formas de 

medicinais tradicionais que logo foram chamadas de alternativas à convencional, oriunda dos 

consultórios médicos e hospitalares. Um livro em especial Onde não há médico, é um tratado popular 

sobre a saúde humana, elencando, com linguagem acessível, diagnósticos, sintomas, tratamentos de 

doenças bem como a importância da higiene pessoal, alimentação, planejamento familiar e a 

importância da instrução dos lideres comunitários a assumir a função dos agentes de saúde. Apesar da 
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linguagem, tem a aprovação da Organização Mundial da Saúde. Para pessoas que moram longe das 

cidades, o livro apresenta um amplo acervo de plantas medicinais e receitas acessíveis, contribuindo 

efetivamente para a promoção da saúde da caatinga. 

As instruções e terapias medicinais da caatinga se solidificam pela oralidade “e essa oralidade se 

interliga com a medicina alternativa; imagina aí... antigamente, não tinha receitinha.. era tudo passado 

pela oralidade, conversando” (Santos, 2020). Não só em tempos remotos, mas ainda hoje, essa prática 

se dá. Com ela temos o uso de uma linguagem acessível, promovendo a proximidade e, em muitos 

casos, a confiabilidade entre terapeuta/paciente que, longe dos prédios hospitalares de vigilância 

panóptica foucaltianas, são acolhidos sob a copa de árvores ou em ambientes familiares ou outros 

específicos para garantir a particularidade de cada história ali narrada. 

O uso do corpo (mãos, voz, toque) pelo terapeuta e os medicamentos que saem dos quintais, a 

saúde na caatinga nutre-se em si mesma para trazer vida aos seus. Os chás, ervas, banhos, unguentos, 

emplastos com flora caatingueira têm propriedades científicas que se comprovam a cada dia que passa, 

porém, para Turner (2005), ao estudar a relação de cura através destes tipos de medicamentos, há 

outro aspecto considerável – um sistema mágico donde se nutrem os pacientes e, em muitos casos, 

apresentam melhoria. Esse componente mágico, místico, transcendental é perceptível nas falas dos 

caatingueiros e caatingueiras que, para Unger (2001) está na ordem do mistério – “mistério que tem 

que ser respeitado”, pois dele, além das curas, brotam saberes que são organizados pela experiência, 

pelo ritmo, pela alternância, pela dialética das vivências cotidianas, pelos legados ancestrais, pelas 

novidades científicas do mundo globalizado. (Unger, 2001, pp. 138-139). 

Ao tempo em que há aqueles que procuram estas técnicas, outros, mesmo advindo de tradições 

afins, estão relegando-as em nome da intolerância religiosa promovida, segundo Araújo (2020) pelas 

doutrinas neopentencostais. Ele alerta: 

 

a dizimação da cultura e a dizimação dos valores e do conhecimento das ervas e das plantas em virtude de 

um nome de tal grupo religioso, da fé isso, em nome da fé aquilo. Então, a gente precisa ser muito 

cauteloso e precisa ser mais persistente e ajudar mesmo o nosso povo a plantar em volta da cisterna, sua 

erva cidreira, sua alfavaca, seu quiôiô, seu alecrim, alecrim de cheiro, alecrim do reino. Precisa trazerem 

as pessoas para começarem a retomar este conhecimento e a livrar-se, tanto,  da indústria farmacêutica. 

Porque, na verdade, atrás dessas questões religiosas vem a ideia capitalista de uma indústria farmacêutica 

que, em nada, nos ajuda. Dizer que o conhecimento das ervas é bruxaria, é isso, aquilo foi um prato cheio 

para muitos grupos religiosos, inclusive presentes no município de Andorinha e presentes no Brasil como 

um todo. (Araújo, 2020) 
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São contradições que se transformam em tensões características de um sistema simbólico que 

tem esferas que procuram imprimir seu poder. Confrontos que se localizam em situações especiais mas 

que tem crescido e tornado a caatinga um cenário de agitações de forças quando o que está em jogo 

são as técnicas e terapias para se alcançar um bem fundamental: a saúde. Talvez por isso, outras 

esferas entrem nestas contendas, como a espiritualidade, que usa de suas armas simbólicas de 

organização e conformam tal bem às práticas morais a serem cumpridas pelos fiéis. Contudo, notamos 

que predomina o modo caatingueiro de agir em determinadas situações historicamente construídas: 

buscar, sutil ou silenciosamente, outros meios. Um deles, é independentemente da denominação 

religiosa, recorrer à terapia bioenergética ou aos rezadores e rezadeiras240 para si, para a fauna e para 

a flora que também carecem de cuidados. 

Atualmente, onde há médicos e profissionais de saúde, a caatinga vai aos hospitais geralmente 

depois de procurar ouvir distintos terapeutas e místicos da saúde. A saúde já não é mais a mesma e as 

práticas tradicionais de medicina não-convencional são responsáveis pelo cuidado de pessoas, fauna e 

flora do socioecossistema que as escolhe em detrimento daquelas da medicina alopata. A saúde se 

estabelece na palavra proferida pelos terapeutas, nas formas de fé e crença, nas folhas e raízes dos 

quintais. Uma caatinga que, pelo viés da saúde, tem se organizado simbolicamente por outros meios. 

 

7.16. B16: mídias / tecnologia 

 

Ainda ouve-se mais rádios que se vê televisão nas comunidades rurais da caatinga e menos do que se 

utilizam dispositivos de midiáticos (como os aparelhos de telefonia móvel) para o que chamamos de 

reconfiguração do processos processos de informação e comunicação. 

Menos usados para telefonia e mais como suportes para aplicações, reprodução de vídeos e 

funcionamento das redes sociais, os aparelhos smartphones são um média que estão presente no 

cotidiano da caatinga quer no campo ou na cidade. Por reunir em um só aparelho recursos de 

computadores e por possuir  avançadas funcionalidades (potencializadas pela instalação e 

funcionamento de aplicações ou de sistemas operacionais), eles dinamizam a informação. Ela é 
																																																								
240Pessoas que dizem ter o dom de intermediar os pedidos dos humanos junto ao divino. Proferindo palavras quase incompreensíveis, seguindo o ritual do 
balançar das folhas - as quais não podem ser quaisquer uma -, realizando gestos, alternando a postura sem, necessariamente, entrar em transe ou em 
algum estado místico. Geralmente, gozam de respeito ou de medo por parte da comunidade que, em alguns casos, provocam o assédio moral ou a violência 
contra estas mediadoras por acharem ser compactuadas com as forças do mal. Uma experiência que reclama os sentidos: o tato e a voz, sobretudo, 
aproximando o pedinte do divino através do corpo da benzedeira. Não se paga pelo ato, mas deixam-se agrados e prendas de acordo com as possibilidades 
de cada um. Há aqueles que, denominados de rezadores, tem a missão de proferir rezas para cura de animais ou para encontrá-los quando perdidos na 
caatinga adentro; reza sobre as queimadas ou tempestades gozando de prestígio comunitário, por colecionar relatos de tarefas bem sucedidas. Homens e 
mulheres que recorrem à natureza para trazer as respostas, curas ou realizar desejos dos que a eles recorrem, gerando um imaginário de crenças, fé e 
sendo mais uma peça do grande quebra-cabeças da missão de dar sentido à vida. 
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instantânea, constante; a criação de grupos e subgrupos de diversas características também o é; os 

menos escolarizados ganharam muito em falar que ter que digitar e assim há uma democratização na 

comunicação que tem vários fins: saber do cotidiano dos demais, promover compras e vendas, ensinar 

receitas, avisar sobre as reuniões, notas de falecimentos. 

A internet de fácil instalação e acesso redimensionou fronteiras e tem modificado as relações 

entre os membros da comunidade, sobretudo no campo. 

 

O tanto de informação, o tanto de parentes que já se perderam assim na vida e isso não acontece mais, eu 

acho [devido à facilidade de acesso aos meios de informação/comunicação]. A questão do contato. 

Antigamente devia ser muito difícil... e hoje você está comigo e eu  ligo pra alguém e já vem visitar, vê 

como está, vê fisionomia, vê tudo. Isso é muito diferente e muito importante também. (Santos, 2020). 

 

Percebemos que há um entrosamento entre tradição e contemporaneidade quando o tema é 

novas tecnologias de informação e comunicação.    

   

Foi a primeira foto que eu peguei e achei a mais bonita de todas: a esteira com celular. Onde mostra a 

forma tradicional que se tem convivendo com o que nós temos hoje na região a tecnologia de ponta que 

hoje é a internet móvel, o celular, é tudo isso... e é um tradicional -  que bota tradicional nisso: vem de 

povos indígenas, e convive hoje com toda essa tecnologia, com a presença do celular (Falcão, 2020). 

 

A noção de resistência ao novo ou a prisão à caatinga da saudade, conforme já vimos, é 

praticamente inexistente. O que pode parecer mais fácil para os mais jovens não é tão difícil para os 

adultos ou idosos que utilizam a internet e seus meios para intensificar formas de melhoramento da vida 

pessoa e comunitária. 

Os tutoriais disponíveis na linguagem audiovisual são recorrentemente acessados para os mais 

variados fins: de manejo da alimentação de caprinos às técnicas de tratamento fisioterapêutico241. Ouvir e 

ver dinamizam a absorção dos conteúdos sobretudo para quem não tem a prática de leitura ou não sabe 

ler mesmo. 

A produção de conteúdos midiáticos para páginas de redes sociais e canais de vídeo  fazem parte 

do cotidiano informacional da caatinga e atinge seguidores que consomem os produtos e serviços 

																																																								
241Conhecemos uma situação de um senhor, que se tornou tetraplégico após um acidente em uma comunidade  distante da sede dos municípios, ficou sem 
atendimento fisioterapêutico pro falta de logística. Passou a ser "atendido" por uma moça da vizinhança que, sem formação, assistia aos vídeos sobre 
fisioterapia e aplicava as técnicas nele. Ou seja: de alguma forma, correndo ou não riscos, as pessoas estão conectadas. Talvez até mais nas comunidades 
rurais, onde o silêncio e a falta de movimentação/atrativos do mundo urbano, propicia uma consulta contínua as redes embaixo do umbuzeiro. 
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anunciados com linguagem característica dos grandes veículos de comunicação porém com o sotaque 

caatingueiro242. 

São organizações de uma caatinga que se comunica e produz informações personalizadas para 

consumo próprio, mas que atingem outros públicos do país. Usam-se dispositivos modernos, mas 

ouvem-se programas de rádios e as novelas da televisão. Para Souza (2020) essas outras formas de 

organização e de uma nova consciência que vai ser formando, a gente vai conseguir manter uma 

andorinha que caminha rumo a esse desenvolvimento mas que não descaracteriza sua identidade 

cultural. 

Inferimos que a internet reconfigurou o cenário da informação da caatinga que passou a 

consumir, criar, disseminar conteúdos com nuances locais sem desconsiderar aquelas nacionais ou 

globais, deixando espaço para dinâmicas tradicionais (como o ouvir rádio) e o contato presencial como 

componentes fortes do arcabouço da comunicação. 

 

7.17. B17: mitos 

  

Das personagens locais, destacamos o curandeiro anômalo com nome de pássaro de hábitos 

noturnos243, os integrantes do clero católico inseridos nas comunidades de base – promoção da justiça 

social, inserção de tecnologias sociais de convivência com a seca, disseminação de técnicas e terapias 

de saúde, comunidade nômade dos ciganos – estética extravagante, linguagem própria, incorporação do 

misticismo (leitura de mãos, pragas rogadas, etc.,) e as mulheres empreendedoras e emancipadas (a 

rainha do sino e as irmãs donas da barraca de tropeiros). Conhecemos situações onde o sobrenatural foi 

sacralizado pelo popular244. 

Na caatinga, mitos da brasilidade: 

a) Herói ou bandido lendário brasileiro: sua saga apresentada na seção sobre a caatinga em 

Alagoas, Lampião pisou na caatinga andorinhense, deu-se a passagem do herói das caatingas, deixando 

marcas nas pessoas e na cidade. Sua trajetória é tida com um misto de medo e sedução por quem 

narra com detalhes, sobretudo por jovens que assumem a função de aedo caatingueiro. O mito do rei do 

																																																								
242Conhecemos três influenciadoras digitais que fazem tutoriais, dicas de estética, propaganda de estabelecimentos e tem muitos seguidores. Acessamos 
canais do youtube com vídeos novos a cada semana, produzido e disponibilizado por empreendedores locais:  produção audiovisual de qualidade, com 
informações da caatinga acompanhadas com alguma receita de comida típica preparada para ser servida. 
243Bacurau era  um homem de hábitos noturnos atrelados ao sobrenatural e às curas. Relatos de que extraía venenos de cobra e curava os picados, escarrava 
na mão e dava como remédio. Defensor de Lampião e o homenageava cantando versos. Era tido como louco que curava. 
 
 
244Devoção à alma de um garoto que morreu de fome por se perder dos pais numa serra da região da caatinga. No cume da elevação, encontrou-se o menino 
ainda vivo, morrendo em seguida. Seu tronco despido trazia as marcas semelhantes às chagas de São Sebastião, jovem católico martirizado alvejado de 
flechas. Ali, tornou-se um lugar de peregrinação e há relatos de milagres a um garoto que tinha por nome de batismo o mesmo do santo. 
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cangaço tem pegadas nestas terras e, muito provavelmente, há herdeiros de sua prole convivendo nas 

ruas do campo e da cidade. O que a história oficial relegou à condição de puro banditismo para muitos 

entrevistados e entrevistadas o cangaço é um movimento necessário à época, deixou seus legados e já 

assume uma posição de um certo orgulho, passando a ser um elemento identitário da caatinga. Sobre a 

sua condição de caatingueiro, Falcão (2020), afirma: 

 

Eu só queria acrescentar mais uma coisa. Que, aqui, entrelinhas, está sendo expressado [na narrativa 

fotoetnográfica]. Que é a figura do cangaceiro, do cangaço. Afinal, cada cangaceiro que por aqui passou, por 

aqui viveu (nossos tios, nossos avós, bisavós) eram vários vaqueiros, eram homens jovens, mulheres daqui, 

que tinham seus sonhos de aventura; que, diante de tanta injustiça e de tanto descaso do poder público, 

resolveram ter suas aventuras, fazer justiça com as próprias mãos. E, afinal, o movimento do cangaço aqui, 

eram homens e mulheres da caatinga, que conheciam cada árvore, cada pedra, cada grota, cada caminho, 

né? Então, somos remanescentes, também, desse povo. 

 

b) Os passos do pregador de uma nova ordem social e construtor de Canudos,  Antônio 

Conselheiro, chegaram a formar pisadas em Andorinha. Uma das provas contundentes é a já citada 

narrativa de Margarida que se abrigou na laje. “Um pezinho nosso em Canudos. Que é uma história 

inviabilizada, assim como é a história da nossa cidade. Que só fala sobre João Alves chegar aqui e 

fundar. Antes já existia uma história aqui (…) este é um espaço mítico que conta a história de Canudos 

aqui dentro de Andorinha” (Santos, 2020).   

Sobre a narrativa da Laje da Margarida consideramos Barthes (2009) quando diz não ter o mito um 

compromisso com a verdade. Ouvimos duas narrativas diferentes sobre a Laje as quais definem, sem 

consenso, o nome do espaço simbólico: Laje das Margaridas e/ou Laje da Margarida. Para Falcão 

(2020) era uma mulher conselherista enquanto que para Araújo (2020), eram duas irmãs com nomes 

diferentes mas receberam essa alCunha por analogia à resistência de uma flor nascer sobre um lajedo. 

Contudo, a origem da(s) personagem(ns), os motivos da fuga e da instalação nas rochas andorinhense, 

a relação com a guerra não apresentaram contradição. 

A tragédia caatingueira com um tom da dramaturgia shakespeariana transforma o drama humano 

local em universal. É a saga de um amor impossível vivido por pessoas de famílias e classes sociais 

diferentes a qual resulta na morte dos nubentes no alto da serra. Do lugar onde os corpos foram 

deixados, nasceram duas árvores símbolo da caatinga que, ao crescerem, entrelaçaram-se e estão, 

segundo relatos, dessa forma até hoje. O angico (do tanino) e a jurema (da bebida sagrada) 

incorporaram os amantes. A natureza absorve o humano e sintetiza a luta contra o preconceito, a 
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discriminação, a desigualdade, ressaltando o seu poder de cura e de unidade com os seres humanos. 

O cemitério dos Morros, conforme já apresentamos, é onde esta tragédia se consolida. É um lugar-

desejo dos caatingueiros que almejam, quando morrerem, serem ali enterrados. Em entrevistas, muitas 

pessoas não sabem responder ao certo o porquê desse desejo; apenas desejam como os pais 

desejaram, como deve assim ser. A preponderância mítica institui-se com seu poder simbólico e ordena, 

com sua ação sutil e invisível, os anseios pessoais e sociais da comunidade; “porque não é só um 

cemitério: é o cemitério dos Morros”, afirma Santos (2020). Porém, percebemos sinais de 

reconhecimento desse poder e novas posturas sobre a sua ação. Continua Santos, quando ao verificar a 

origem da construção da necrópole, descobre informações que começam a enfraquecer o poder 

simbólico instaurado até então. “Falo sobre o fato de existirem pessoas escravizadas aqui antes da 

abolição [construtores do cemitério].  não é qualquer pessoa que tem um túmulo desse; o mítico 

constrói a gente também por dentro e constrói nosso espaç”o (idem, 2020). O entrevistado afirma que, 

para ele, o cemitério dos Morros é apenas um cemitério; o entendimento do fundamento do poder 

simbólico fez com que o mito se enfraquecesse e o espaço mitológico passa a ser um espaço com 

serventia de alojar corpos que entrarão em decomposição. A magia do mito perde-se e a busca por 

outros continua, porque, é necessário ao ser humano simbolizar e criar e/ou reproduzir os mitos: tanto 

par si, enquanto criação de projetos de sentido para a vida,  quanto para a manutenção da comunidade. 

E e a consistência simbólica dos projectos de vida individuais e colectivos que assegura a reprodução do 

grupo (Martins, 1990, p. 99). 

Portanto, a narrativa mítica dos personagens e eventos (nacionais e locais, universais e 

contingentes) que se retroalimentam no cotidiano da comunidade caatingueira através das 

representações (imagéticas, ritualísticas e orais/escritas) as quais possibilitam o recordar dos mitos e 

estabelecer, manter ou reordenar os padrões de cultura. 

 

7.18. B18: morte 

 

Vida e morte andam juntas na caatinga. A morte é um adjetivo recorrente à mata branca que, ao entrar 

em dormência, engana aos desavisados e os surpreendem quando no primeiro pingo do choro de São 

Pedro. Neste estágio, a caatinga passa pelo processo de  estado longo de limiar:  onde a imagem de 

androgenia, de assexualidade, de latência, conforme acentua Turner (2005), pode ser notada. 

Predomina o prateado tido como monótono e imóvel até que, com as chuvas, a transformação aconteça 

e se torne novo real (verde, frondosa, frutífera, móvel). 
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Convivência com a finitude como verde última do pó-que-volta-ao-pó; o pó árido do solo 

caatingueiro palco das peregrinações dos retirantes-devotos rumo à terra prometida com imortalidade. 

Por isso, canta-se para quem já partiu: a sonoplastia da morte tem o status de um concerto, como dizem 

as caatingueiras carpideiras – que cantam os cânticos fúnebres. São as excelências, encelenças, 

inçalências ou, simplesmente, incelenças: cantos fúnebres cujas intenções são as de encomendação da 

alma aos anjos e aos santos para a entrada triunfante no céu ou livrar-se do purgatório. 

As incelenças duram mais três dias após o enterro do morto para que a paz reine sobre sua alma 

e sobre os que aqui ficaram no vale de lágrimas. Os relatos de que a alma volta para cobrar promessas 

ou dívidas aos parentes são expressivos e é necessário realizar rituais específicos – orações, incelenças 

– para trazer paz e eliminar os comportamentos dos espíritos que causam tais perturbações (Turner, 

2005). 

As incelenças como momentos de encontro para os rituais de pós-morte, são alimentadas pelas 

narrativas – testemunhos – sobre quem partiu, ressaltando suas façanhas, procedimentos morais, 

qualidades, ou seja, narrativas de alguém que já está prestes a fazer parte do pantheon mitológico 

comunitário. Os legados concentrados em saberes passíveis de disseminação aos viventes. “Ora, é no 

momento da morte que o saber e a sabedoria do homem [e da mulher] e sobretudo sua existência vivida 

– e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela primeira vez uma forma 

transmissível” (Benjamin, 1987, p. 207). 

Os mais idosos preparam-se para a morte. Encomendam urnas e roupas funerárias ainda em vida 

para que, quando vierem a falecer, não exponham os acompanhantes das exéquias à experiência 

dolorosa de ouvir o barulho do martelo ao pregar a madeira do caixão.  “A cultura da morte: serrar as 

tábuas de mandacaru, forrar com o madrasto, depois botar os enfeites: homem, preto; mulher, azul e 

criança, branco” (Falcão, 2020). Costume raro, porém ainda existente nos dias atuais, uma vez que  

Todo mundo paga funerária (Miranda, 2020) – planos que cobrem os custos com as despesas do 

funeral. 

Por fim, a morada final: o cemitério. “A última viagem que a gente faz. Depois de toda luta só nos 

resta ir pro cemitério. Eu vejo como uma casa real, porque você vai e permanece pro resto da sua vida, 

da sua morte, né?” (F.C., 2020). Um lugar de paz, desejável e destino certo, o cemitério não é sinônimo 

de tristeza e mal assombrações. 

Percebemos que a morte e vida andam juntas na caatinga: o sentimento de preparação para o fim 

é evidente, sobretudo nos mais velhos, que tendem a naturalizar a finitude e aproveitar os dias de vida 

com festividade, resignação e temência aos novíssimos. 
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7.19. B19:  transporte 

 

Os equinos deram agilidade aos que só caminhavam; revolucionaram a caatinga quando no início do 

ciclo do couro. Manteve-se como principal meio de transporte até a chegada dos automóveis e, dentre 

estes, a motocicleta que serve de suporte para o vaqueiro realizar suas tarefas numa caatinga que, 

infelizmente, está em processo de desertificação e degradação em boa parte de seu território. Mudou-se 

a dinâmica do ir-e-vir. 

A motocicleta, sobretudo, conecta cidade-campo-cidade. “Interrelação do campo com a cidade vai 

continuar se estabelecendo num outro nível; não é mais o campo como um lugar atrasado” 

(Souza,2020), um cenário de fluxo de transportes de pessoas, mercadorias, ideias e novas formas de se 

viver.  “É muito interessante a dinâmica de quem mora aqui no interior, de quem mora numa 

comunidade rural, de quem mora numa cidade como a nossa, Marcos, é incrível. A dinâmica de quem 

vive na cidade do interior do bioma caatinga é incrível”(Araújo, 2020). Destaque para as mulheres que 

são em grande número as que conduzem esse veículo de duas rodas. 

A bicicleta, os carros de praça - táxis particulares que introduzem uma prática interessante de 

locomoção para todos as necessidades e com todos os preços: serviço local para a comunidade local – e 

os ônibus completam, junto com os automóveis particulares, o cenário de uma caatinga em movimento 

que, até então era dominada pelos pés humanos e dos cavalos. 

Assim,  o transporte de pessoas, sobretudo o motorizado, redesenhou o chão e as relações na 

caatinga: as distâncias encurtadas, os laços de sociabilidade mais possíveis de estarem estreitos e a 

possibilidade de aquisição de meios de locomoção deu nova dinâmica ao socioecossistema. 

Cada um bocapiu tem sua singularidade e atua com veemência na caatinga que, nesta altura, já é 

mais que apenas um bioma genuinamente brasileiro.  Vejamos, agora em diante, como estes bocapius, 

dispostos organicamente no  universo simbólico atuam para formar o sistema simbólico. 
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CAPÍTULO 8. O SISTEMA SIMBÓLICO DA CAATINGA: COMO AS TRANÇAS DA ESTEIRA 

ORGANIZA A CAATINGA 

 

Quando se trança uma esteira com fibras do licurizeiro é necessário, além das habilidades afins, o saber 

lidar com o movimento que as palhas, entrepassadas entre as outras, exigem. O ir e vir continuamente, 

misturando-se a um aparente emaranhado caótico de largos fios que se entrelaçam e se desaparecem 

no trançado para, logo surgirem em outra direção, formando o mosaico final ordenado. Esta imagem das 

fibras que movimentam-se de um lado a outro continuamente, sumindo e reaparecendo em outra 

posição e direção, implicando a interação constante construindo a esteira com suas tranças organizadas, 

é a imagem que usamos para ilustrar o sistema simbólico da caatinga245. 

O sistema simbólico da caatinga é como a esteira de palha: não se consegue ver início e fim de 

cada trama, não há um fio protagonista e todos têm as mesmas dimensões de largura e espessura. O 

movimento das tranças, ainda que a imagem final pareça estática, é de contínua interação sem 

comprometer a identidade de cada fio. Os bocapius (subsistemas) são representados por estes fios que 

formam um todo complexo e tornam o sistema num espaço de interações fluidas - por estar sempre em 

movimento – porém não livre de tensões. 

 

 
 
 

																																																								
245Não custa lembrar que é criação humana e, portanto, a extensão de um ser de condição complexa que, segundo Martins (2011)  (...) sendo viscosa a 
trama do humano e inesperados os efeitos da acc ̧a ̃o individual e colectiva, as trajecto ́rias individuais e os processos sociais te ̂m sempre uma parte de 
sombra, enfim, uma parte de opacidade e engano (p. 138) 
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Figura 8: Sistema simbólico da caatinga  

Elaboração própria 

 

Como em qualquer sistema que envolve relações e como “tecido, a rede completa das relações, 

jamais se interrompe” (Lyotard, 2000, p. 19). O que está em jogo aqui é o conjunto de aspirações 

pessoais, oriundos das subjetividades dos indivíduos (desejos, aspirações, vontades) as quais serão 

convertidas em interesses coletivos, dispostos e ordenados na base de funcionamento da comunidade. 

Este é um processo agonístico, nem sempre pacífico, que necessita de gerenciamento para estabelecer 

uma certa ordem à vida comunitária. Por ordem, entende-se o equilíbrio entre as aspirações subjetivo-

indivíduo-comunitário, caracterizado pelas tensões (sem as quais não há relação) que para Martins 

(1990) pode ser protagonizada pelo espaço simbólico, por ser “mediador de conflitos, mediador último 

das tensões sociais provocada pela complexidade dos interesses em jogos” (p. 99). Isso porque não se 

trata simplesmente de uma intervenção de leis civis ou sanções jurídicas para que a caatinga, enquanto 

arena simbólica, seja organizada; trata-se de uma organização duradoura das práticas coletivas 
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enquanto grupo, as quais prescindem de valores e de sentido para a vida dos membros que, mesmo 

sendo pessoas com identidade civil, estão ligadas por elementos que extrapolam documentos e 

estatísticas. 

A sua criação e a sua manutenção se dão pelas experiências dos sujeitos sociais, membros da 

caatinga, sobretudo a partir dos “seus desejos, aspirações e motivações” (Baczko, 1985, p.311)  numa 

constante relação entre os símbolos existentes e dispostos em seus bocapius. Símbolos que se 

configuram como espelhos que refletem uma composição do socioecossistema para além da sua 

condição de bioma e reconfiguram a realidade natural,  reconduzindo-a a dimensões espaço-temporais 

que só existem no universo – que é simbólico – dos membros da comunidade. 

Estes símbolos, apreendidos em suas manifestações cotidianas (em eventos ordinários e 

extraordinários da comunidade) sob distintas formas (objeto, cor, cheiro, sons, imagens, gostos, etc.), 

são receptáculos de absorção de ideias, valores e informações que cumprem sua etimologia.  Unem em 

si, por si e para si pessoas e desejos, disseminando e construindo conhecimentos sob a égide do poder 

simbólico para, como assinala Bourdieu (1989), construir a realidade social e promover a organização 

da caatinga. 

   

8.1. Características  tipológicas   dos  símbolos identificados e observados na caatinga 

   

 Os símbolos apreendidos e investigados apresentaram características comuns entre si que nos levaram 

a criar convenções tipológicas a partir da observação de como foram produzidos e apropriados pela 

comunidade.  São elas: 

a) Símbolos alienígenas - aqueles que foram identificados pelo investigador: são reconhecidos 

pelos caatingueiros e caatingueiras, mas de forma sutil, possuem significante frágil, sem considerável 

consistência, porém, existentes, muitas vezes, confundem-se com os símbolos manipulados: cuscuz, 

escolas (Ifbaiano, Efas, Univasf, Uneb), chapéu do homem e lenço da mulher. 

b) Símbolos manipulados - reconhecidos instantaneamente pelos sujeitos, mas que se perdem no 

arcabouço simbólico do sertão ou semiárido. Isso se dá pela manipulação simbólica (Bourdieu, 1989) 

onde o significante atua sobre signos originados da caatinga e os lançam para o universo semiótico do 

sertão ou do semiárido. O poder simbólico externo à caatinga corrobora para a criação destes símbolos 

que, geralmente, são aderidos com uma certa passividade pelos caatingueiros e caatingueiras: cuscuz 

de milho, umbuzeiro, vaqueiro, buchada de bode, aipim, dentre outros. 

c) Símbolos estereótipos - aqueles que o Brasil oficial instituiu e continua ratificando a sua 
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produção. O Significado é dado e, embora seja, às vezes, rejeitado pelos caatingueiros e caatingueiras, 

esses símbolos continuam ratificando sua presença: Ossadas de animais mortos, chão rachado, roupas 

remendadas de quadrilha, romeiro sofredor, Padre Cícero, etc. 

d) Símbolos bioma – os que são identificados pelos sujeitos quando questionados especificamente 

sobre serem da caatinga. Geralmente os signos naturais (fauna, flora, relevo, etc.)  tornam-se símbolos 

do arcabouço da fauna-flora e afins, endossando a ideia de que a caatinga é, apenas, um organismo 

físico: as cactáceas (mandacaru, xique-xique, cabeça de frade), os cambueiros dos umbus (chuvas), a 

rasga-mortalha que canta (fauna). 

Estas considerações nos levaram a inferir que: 

O olhar externo do investigador, a partir da manifestação dos fenômenos simbólicos, é importante 

para realizar constatações, mas são os membros da caatinga, enquanto comunidade, que podem ou não 

reconhecer os símbolos como seus. Constatamos que, histórica e contextualmente, os signos são 

oriundos do socioecossistema, mas sua carga simbólica não conduz à assunção destes como sendo 

símbolos da caatinga, oficialmente reconhecidos.Os signos “investidos pelo imagina ́rio correspondem a 

outros tantos símbolos” (Baczko (1985, p. 310), foram, timidamente, identificados como tal; ora foram 

conduzidos à próxima tipologia a seguir. 

O sertão (e um pouco menos o semiárido) nomeado pelo alienígena invasor é, para além do 

imaginário romântico e poético da literatura, um mutilador de identidade: ao tempo em que é tudo, 

torna-se nada e, segundo Rosa (2019), ocupa tempo-espacialmente qualquer instância que lhe aprouver. 

Ao se constituir como uma representação do real, uma vez que, conforme já vimos, ele não tem uma 

existência geofísica, institui-se com um potente criador de símbolos que formarão um sistema simbólico 

sertanejo. Isso porque, é o tempo e a história que produz a região mais que paisagens e solos (Martins, 

1990, p. 95). 

Este sistema perdura devido ao poder simbólico que o sertão – e seus criadores – legitima sobre 

as instâncias espaço-temporais sobretudo da caatinga. O sertão, simbolicamente, logra para si os signos 

que são gestados na mata-branca transformando-os em seus; em seus símbolos. Um exemplo é o 

umbuzeiro, árvore endêmica da caatinga mas que foi cooptada pelo potente arcabouço simbólico do 

sertão ( e, sutilmente do semiárido) transformando-a em seu. Conforme já demonstramos anteriormente, 

o signo que é endógeno da caatinga torna-se um símbolo exógeno dela e passa a ser, citamos mais uma 

vez, a árvore sagrada (Cunha, 1998)246. 

																																																								
246Durante a pesquisa de campo e na entrevista e construção das narrativas fotoetnográfica, percebemos a dificuldade ou o desconforto de alguns sujeitos em 
se referir ao umbu e ao vaqueiro como símbolos da caatinga. Ao mesmo tempo, percebemos que a mudança da postura ao pronunciá-los (que aqui 
chamamos de dificuldade) já nos revela a necessidade de questionar o símbolo posto como tal: o significante começa a perder a sua força e o símbolo 
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Os símbolos enquadrados como estereótipos são, em sua maioria, oriundos do manipulados, 

sendo agregados a eles as características que, como já vimos, conduzem-nos a subcondição cultural, ao 

atraso social, às mazelas. Ainda que seus signos sejam caatingueiros, os símbolos são duplamente 

manipulados, no sentido de que passam de caatingueiros (alienígenas) para serem do sertão 

(manipulados) e são alocados nos de um Brasil que não tem as condições exemplares para 

representarem a nação (estereótipos). 

Reduzir um socioecossistema à condição de bioma é, em nosso entendimento, renegar as 

existências humanas, produtoras de sentido e, portanto, de símbolos. Neste sentido, os símbolos bioma 

não apresentam ao poder simbólico oficial (do sertão, dos estereótipos) algum perigo porque servem, 

incluisive, como argumentos para que seja ratificado. A imagem das raízes das cactáceas que 

encontram frestas nos rochedos para encontrar o solo e poder se manter viva serve para que as ideias 

de resistência, de inércia, de fortaleza, de solidão, de silêncio, por exemplo, bastem para representar um 

bioma destinado ao sofrimento e à morte com vigor. 

Contudo, com o avançar da investigação, este quadro, apesar de útil por servir de parâmetro, não 

se manteve sólido e  as classificações não se preservaram estanques e tão bem delimitadas. O que 

ocorre é que a caatinga, enquanto ecossistema, por seu percurso de existência histórica, social e 

simbólica, ainda é um espaço pouco explorado: não só em relação aos aspectos físicos, mas sobretudo 

aqueles que dizem respeito a quem nele habita e produz sua existência buscando sentido para o hiato 

entre o nascer e o morrer. O poder simbólico do sertão e dos estereótipos criados, ainda possuem raízes 

eficazes e ainda exercem influência na organização desta mata branca que, também, é geofísica e 

garante, territorialmente, a sua condição de ser uma parte constitutiva do Brasil. 

 

8.2. Um elo que une os bocapius: a memória 

   

Os símbolos, entidades individuais, fortalecem-se na interação com os demais e se concentram em 

sistemas: os bocapius. Abrigando símbolos afins, os bocapius estão dispostos no terreno simbólico da 

caatinga e se relacionam com os demais – temos, simplificadamente, a constituição do sistema 

simbólico da caatinga. Nas relações complexas que unem esses bocapius no sistema, encontramos um 

elo significativo: a memória. 

Se a memória é  musa da narrativa (Benjamin, 1987, p. 210), contribui para manter viva e 

																																																																																																																																																																																
também. Destacamos este fato como um aspecto interessante porque demonstra o processo de reflexão sobre o poder simbólico instituído e que, por 
estratégia de investigação e condução ética, não nos propomos a falar diretamente sobre estes conceitos de forma a demonstrar nossas primeiras 
impressões sobre o contexto simbólico da caatinga. A pesquisa em seu desenvolvimento foi oferecendo e recebendo dos sujeitos instrumentos para analisar 
o que constitui os atos simbólicos do cotidiano, fato este que nos animou a continuar o trabalho mesmo que em tempos de pandemia. 
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dinâmica a caatinga simbólica porque as lembranças despertadas se apoiam umas às outras da/na 

comunidade e não nas relações exteriores a ela. Para cada foto, uma lembrança e, para cada 

lembrança, uma memória pessoal que se expandia à coletiva reclamando os testemunhos (pessoas, 

informações, sensações, etc.,) “...Quando eu vi o balde d'água e, em seguida, a caveira, lembranças 

muito marcantes da minha infância”, afirmam Souza (2020) e Miranda (2020):  “Porque, o balde 

mesmo, relembrei da minha infância”. 

Os símbolos que envolvem a água (B1, B6, B8, B13, B14, B18) tem um lugar na vida da 

caatinga: apreendê-los em sua manifestação é recordar da chuva, da bonança e escassez, do papel da 

mulher, da infância, das necessidades familiares, sob o prisma da comunidade: é memória que se dá 

coletivamente, apesar das lembranças (e memória) ser, de início, individual. Pensar na infância é pensar 

a infância na caatinga, nos companheiros da mesma faixa etária, nos seus pais, nas condições sociais e 

geográficas para buscar a água;  memória que evoca pessoas e grupos pela voz individual. 

Como testemunho de memória a água reconstrói o ambiente da lembrança pessoal; as relações 

pessoais aí notificadas (brincadeiras, choros, apostas, competição, causos, etc.). Ao visitar açudes e 

caldeirões (buracos naturais em lajedos  que armazenam águas da chuva), ouvi depoimentos e 

impressões sobre este símbolo, o que nos faz mencionar Halbwachs quando fala a respeito destes 

testemunhos: “quando voltamos a passar por lá, damos uma paradinha e ela retoma em nossa memória 

um lugar que, sem isso, jamais tenha sido ocupado”. (Halbwachs, 2003, p. 53). 

Se a memória faz a comunidade surgir e se manter viva em seu fluxo de relações, esquecer é 

fazer ruir ou enfraquecer as estruturas do grupo. O esquecimento, contrário da memória é por onde o  

ser humano se desconstrói (DaMatta, 1986), bane-se ou é banido da comunidade, tornando-se 

estrangeiro e a mesma um grupo qualquer sem significado e sem pertencimento. Pessoas que já 

morreram, acontecimentos trágicos e violentos ou membros da comunidade banidos por algum delito 

fazem parte deste apagamento e, sobre eles, pouco se fala. Ao passo que outros se tornaram arquétipos 

como religiosos que implantaram as cisternas (B1) e mobilizaram socialmente a comunidade por 

melhoria de vida, mulheres artistas e mestras de saberes (Dona Ana Caló e Dona Anália líderes tapuias) 

(B12), professoras com notório saber (B7). Pessoas comuns que, segundo Eliade (1984), tiveram sua 

vida baseada em ações notáveis:  “quando um grego comum morre, a alma perde a memória; quando é 

um herói que parte, a memória prevalece porque sua vida foi baseada em arquétipos, em ações 

impessoais”. (Eliade, 1984, p. 62)247. 

 

																																																								
247Contra o esquecimento, descobrimos os lugares de memória (B7, B13) - como o museu do vaqueiro já citado anteriormente. 
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8.3. Dimensões do sistema simbólico 

 

Destacamos três dimensões que constituem o sistema simbólico: ética, lógica e estética.   

  

8.3.1. Dimensão ética: dos gestos ao rito 

 

Como vimos, os gestos são anteriores à voz, à escrita, aos códigos e regras. Cobrir o rosto do morto que 

nada mais deve perceber do mundo Imóvel é um gesto que veio do Oriente que só os cristãos do 

ocidente praticam) transformados em ritos: bater o pé (primeira figura coreográfica registrada no mundo, 

Cascudo 2010),  em pisadinha; o arrastar o pé para manejar as plantas imitando o sacho (instrumento 

para limpar a terra) em xaxado e, em seguida, no forró – trilha sonora das festas juninas que marca o 

período das colheitas, onde a natureza renova o que foi gasto. Dos gestos às convenções ritualísticas, a 

comunidade se afasta de si para reordenar o social: os ritos, na caatinga, corroboram para a 

organização do espaço (arenas ritualísticas) e do tempo (não linear) outorgando diretrizes morais 

estabelecendo sua função política. 

No que concerne ao espaço ritualístico, são locais cotidianos convertidos em cenário de rituais: 

malhadas em arenas de argolinha; o campo de pastoreio em fundo de pasto, por exemplo. Sem os ritos, 

os espaços voltam a ser lugares comuns, com vazios ou suporte para fauna e flora da caatinga – com 

eles, a transmutação acontece e os mesmos espaços comuns se tornam a arena de forças simbólicas 

com seus valores, com sua dinâmica de “teletransporte” onde as personas assumem as máscaras que 

lhe são compatíveis e se tornam personagens. O B8, quando analisamos as casas de umbanda, nos 

referimos à divinização nos humanos através dos encantados sem prescindir dos aspectos identitários e 

civis das pessoas para isso acontecer: todos são “cavalos” como assim são chamados e emprestam seu 

corpo para serem montados (encarnados) pela encantaria. As serras são espaços de aprendizagem (B3), 

o açude para o banho se tornam morada dos encantados (B6) que, para se entrar, é preciso pedir 

licença e fazer o sinal da cruz.  Já sobre o tempo, final de julho é tempo de São Pedro (B10), primeira 

quinzena de agosto é tempo da Missa dos Morros (B18), final de tarde é tempo do futebol (B9). A 

organização tempo-espacial encontra na ritualização do calendário e dos espaços suporte para se 

constituir, e divide com as diretrizes civis de convenções sociais a direção que gere a comunidade. 

Contudo, quando perguntamos sobre o que mais importa a um caatingueiro ou caatingueira, se o tempo 

dos umbus ou a data de aniversário da cidade, o primeiro tem sua primazia. 

Trazemos o rito de passagem do vaqueiro (B5, B13, B17, B1). Por se trata-se de uma mudança 
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ontológica (Turner, 2005) - de um jovem mancebo a um vaqueiro encourado – passar por esse processo 

é um desejo comum entre os iniciantes que se dizem vocacionados à arte de campear. Isso porque, 

quando sua nova condição social for definida pelos ritos, dar-se-á mudança no ser e não apenas um 

acúmulo de práticas e aptidões desenvolvidas: mais que uma profissão, ser vaqueiro está no patamar de 

realização pessoal e ontológica. 

A doação do traje encourado e adereços (facas, serrote, punhais, luvas, etc.), a aquisição e 

cuidado do cavalo para campear na caatinga, a aquisição da nova linguagem (aboio, expressões próprias 

à vaqueirice, vocabulário onomatopéico para o diálogo com o cavalo e os bois), o conhecimento das 

técnicas e táticas da lida vaqueira (tipos de laços, o enlaçar, leitura das pegadas no chão, observação do 

vento, das fezes, etc.). Souza (2020), ajuda-nos a entender o processo: na etapa preliminar (Turner, 

2005),  o menino-vaqueiro248 é iniciado no processo de iniciação com o batismo: geralmente, o pai 

compra um animal para que o púbere garoto comece a montá-lo (intimidade); porém, monta junto com 

seu genitor até provar que é capaz de montar por si. Aí vem a investidura da indumentária ou os couros 

(conforme vimos anteriormente) que é dado também pelo pai. Muitos garotos, desde os cinco anos, já 

ganham os seus primeiros couros numa atitude de representar a cultura – como dizem lá (iniciá-los na 

tradição da vaqueirama). 

Começa a etapa do umbral: devidamente encourado, dá-se a entrada no mato em companhia do 

pai, do tio, ou do avó. O rito de entrada na caatinga (no mato) na maioria das vezes, não é protagonizado 

pelo pai do iniciado, mas alguém que, de alguma forma, assume o papel de tutor e responsável pela arte 

de campear do neófito. Isso se dá pelo fato de que muitos pais, embora sejam vaqueiros, queiram 

afastar dos filhos a arte de campear, devido à periculosidade que essa profissão encerra. Portanto, mais 

que um traço paternal esse estágio é marcado pela identificação afetiva pelo iniciador: alguém que 

assume o arquétipo do vaqueiro e que ganha a admiração e, portanto, identificação do mancebo. Os 

pais garantem o animal e o couro, mas não participa da entrada na caatinga. 

A entrada no mato encourado é o momento crucial. Muitos candidatos entram no mato para 

observar, participar das atividades de perseguição e de rastreamento, e começam a passar pelo crivo 

dos vaqueiros, de forma que, ao serem notados, podem ganhar tutores – patrocinadores do rito – e 

investem em seu desejo de culminância ritualística. O mais velho (dupla). Em média, aos quinze anos, 

os neófitos passam a fazer os agrupamentos naturais: buscam pares  por afinidade e forma seus grupos, 

encorajando-se a aventurar, cada vez mais, nas práticas da lida do vaqueiro. Tendo detectado o pendor 

																																																								
248Notamos que existem meninas-vaqueiras na Caatinga. Em menor número, elas assumem, de igual, o ritual e, algumas, chegam a exercer a profissão. 
Contudo, por ser um cenário predominantemente masculinizado, a presença feminina ainda é um entrave que tem causado tensões, sobretudo pela 
participação da mulher nestes espaços fruto de conscientização sobre emancipação,e tc, etc, etc.. 
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para cumprir os requisitos (entrar no mato, enfrentar o boi, respeito às regras de solidariedade, 

consideração pelos encantados da caatinga, reverência à hierarquia) os vaqueiros-tutores sinalizam 

positivamente o continuar do ritual e os jovens passam a dedicar-se com mais exclusividade. 

Caso não tenham, ainda o animal, compram-no ou adquirem dos pais e passam a treiná-los para 

a lida. Isso porque, nem todo animal serve para ser o cavalo do futuro vaqueiro: eles precisam de 

intimidade de forma que, por muitos relatos obtidos, acontece o hibridismo aí; vaqueiro e cavalo se 

tornam um só e é recebido na comunidade dos vaqueiros, concluindo o rito em sua terceira etapa, a 

pos-liminal. Criança e cavalo crescem juntos; são treinados juntos. 

Há eventos específicos para o treinamento dos neófitos: na caatinga mais aberta, com bois 

menores e menos selvagens os quase-vaqueiros se arvoram na arte de campear até quando, com o 

avançar das habilidades desenvolvidas e condutas sendo aprovadas pelos tutores, o neófito está a um 

passo de ir participar do evento que lhe concederá a condição de vaqueiro. Prender o animal no curral 

para tirar o leite, para cuidar da saúde, separar as vacas paridas dos bezerros, etc, todos eles aprendem 

desde cedo e não são critérios para iniciação, porque já fazem parte da rotina desde quando começa a 

andar a entrar no curral. É preciso aprender as terminologias próprias do falar vaqueiro: as palavras e 

códigos são bem específicas e, como símbolos, reunem em torno de si quem dela se apropria.   

Esse ritual serve para reconfigurar e regular a mudança social do membro da nova comunidade 

que o acompanha em suas trajetórias, colaborando com a organização das normas, convivendo com os 

signos, e, portanto, com todo o ritual. Ele atinge toda a comunidade, ainda que haja membros que não 

participem diretamente do ato, o faz por outros meios: produzem a roupa de couro, fazem quitutes para 

serem vendidos durante o processo, cuidam do local para as etapas ritualísticas ou até mesmo, 

incomodam-se com os acontecimentos. A comunidade caatingueira, enquanto comunidade simbólica e 

ritualística tem, como as outras afins, seus membros “eternos ritualizados, sempre passageiros” 

(DaMatta, 1986, p. 93). 

 

8.3.2. Dimensão lógica: a palavra que diz (mitos) 

 

 Destacamos duas características funcionais do mito no sistema: a metalinguagem e transformação de 

personagens históricos em míticos. Vejamos: 

A metalinguagem mítica toma a linguagem existente (linguagem-objeto) como referente para criar 

uma que a suplante e, portanto, não parte de uma forma vazia de sentido (Albuquerque Junior, 2013). A 

linguagem-objeto tem memória, passado, forma e o mito agindo aí, esvazia-o e dá-lhe uma nova forma: 
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as cactáceas que foram sinônimo da seca e de fome/sede são transformadas em plantas suculentas e 

ingredientes para doces e pratos gastronômicos. Analisamos, em B6/B8 o sacerdote católico que usa 

chapéu de couro na missa de vaqueiro. 

Nesta configuração mítica, foi adicionada nova camada de significante (o homem trabalhador, 

vaqueiro, do campo) à imagem do padre. Cria-se uma nova narrativa que se faz autêntica: o padre, 

sacerdote cristão, é o homem do campo, simples, trabalhador, um homem do povo, um cidadão 

comum, como o é o vaqueiro. Traz uma outra representação sobre o que já estava representado: o 

padre não é o inquisidor ou celebrante, mas um homem da caatinga que comunga dos seus valores. E 

este homem da caatinga é, por si, um mito, idealizado, narrado.  

A igreja católica tradicionalmente não ia ao campo, os ritos se resumiam aos templos e o padre, o 

legítimo representante desse significante; ao assumir o uso do chapéu, coloca-se como a igreja que vai 

ao povo, ao campo, que sabe dos dissabores, das lida; que se propõe à  convivência com o politeísmo 

dos encantados; o padre, representante dessa nova imagem mítica, remete à ideia de tolerância 

religiosa, de quem sabe das dificuldades da lida do campear, do uso do chapéu de couro para se 

proteger do sol, e para se tornar, esteticamente, um vaqueiro. Há uma forma, uma estética, muito maior 

que o conteúdo: há incongruência entre a prática sacerdotal diária e a proposta apresentada pelo mito 

do chapéu de couro. Mas a forma é específica, que causa impacto, dando ao interlocutor a faculdade de 

aceitação e de reprodução da ideia que o significante se apresenta.  

O padre de chapéu representa as formas míticas religiosas que têm mais forma que conteúdo; um 

valor que não gira em torno da verdade, mas da forma; as pessoas sabem da falta de veracidade, mas 

agem e aderem ao seu discurso. Sabe-se o que o padre não é vaqueiro; mas o efeito destilado por esta 

estética e aceita-se e age como se o fosse. Somam-se a isso, os cânticos, as diretrizes ritualísticas da 

cerimônia, a disposição das pessoas.  Fala por si; reclama a si e para si a verdade (caractura, pastiches 

– alvos preferenciais do mito). 

No transmutar personagem cotidiano em figura mítica, observamos que nas narrativas da Laje 

das Margaridas, na barraca da Loló e do cemitério dos Morros, “o mito dá forma à história (…) enche a 

história de existência concreta, de memória viva, enfim, de sentido humano” (Martins, 2017a, p. 81). A 

história do Brasil que conta sobre esse chão específico da caatinga, ainda que ignore estes personagens, 

personifica-se em pessoas e construções que foram incorporados ao imaginário.  Estas narrativas trazem 

para a caatinga elementos que colaboram para a sua criação simbólica e, portanto, transpassa sua 

condição reduzida aos aspectos geoclimáticos de um bioma menosprezado. 
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8.3.3. Dimensão estética: das imagens aos ícones 

 

Imagens que preferem a representação que o objeto em si para simbolizar. Nuvens cor de chumbo em 

formação para as chuvas; o vulto do vaqueiro ao longe (não é um homem, é o vaqueiro) o da silhueta 

das mulheres ciganas com suas roupas coloridas e brilhantes (feiticeiras e não mulheres); o ônibus e a 

poeira da estrada (a locomoção automotiva que substituiu o transporte equestre); bandeiras brancas dos 

terreiros (indica casa de culto afrobrasileiro); bandeirolas tremulando das festas da caatinga (festas 

juninas, argolinha, quermesses); chapéu de couro ou palha dos homens e lenços nas cabeças das 

mulheres; uniformes com seus emblemas e brasões (IF Baiano, Ferbasa, Embrapa, EFA); o cinza x o 

verde da vegetação; roupa dos evangélicos. 

A construção iconográfica do caatingueiro (sobretudo o homem, masculino) como viril, forte e 

vencedor das intempéries da natureza e da coletividade, ainda prevalece. De forma mais sutil que 

outrora (segundo os relatos e a nossa experiência de convívio), a masculinidade caatingueira se mantém 

pelo poder simbólico que ela tem. Constatamos isso porque  há um brio que precisa ser mantido; um 

orgulho que precisa ser imposto como traço identitário pessoal. Esse brio se dá em afirmações de gostos 

exóticos por quem o porta e ratificado pelos companheiros e companheiras: não gostar de tomar café 

em uma caneca por conta do material grosso e fazê-lo em copo de plástico, por exemplo, é uma máxima 

de um dos sujeitos da pesquisa que, ao afirmar e assumir tal postura, gaba-se e se solidifica este padrão 

que o distingue diante dos demais das outras pessoas. É preciso manter, a nosso ver, esse traço de 

orgulho, virilidade, de fortaleza e, portanto, de identidade. 

Percebemos o surgimento de imagens que trazem elementos de feminilidade (o choro dos 

homens, o beijo e abraço entre machos, etc.,) e outras quem vêm dos símbolos do B12 (gênero), 

quando a estética homossexual, transgênero e travesti passam a integrar o cenário imagético da 

caatinga. Não dá para falar de caatinga como sendo um lugar exclusivo de expressão masculinizada. 

Mesmo porque, como vimos, esse ícone do macho foi criado e assimilado por autores exógenos, de um 

Brasil  oficial. 

 

8.4. Fluxos e refluxos do sistema simbólico da caatinga 

 

Uma vez exposto o sistema simbólico com suas estruturas e dinâmicas de funcionamento, 

passaremos a apresentar como se dá a organização da caatinga, enquanto comunidade simbólica. 
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Iniciamos pelo aspecto da comunicação entre os bocapius. Por ser um sistema, os bocapius 

interagem entre si, embora uns mais de forma mais significativa que outros; participam da dinâmica dos 

demais, e sofre, ao revés, influência dos mesmos em seu arcabouço. A interação entre os bocapius 

influencia os comportamentos dos membros da comunidade caatingueira, bem como as atividades tanto 

individuais quanto coletivas. Isso leva, conforme veremos no quadro abaixo, resultados práticos, 

norteamento de ações, criações artísticas, dentre outros fatores que ordenarão a vida da/na caatinga. 

Tomamos como exemplo o B5(couro) e construimos um quadro relacional onde perceberemos 

como este bocapiu participa dos demais249:   

 

BOCAPIU 

PROTAGONISTA 

BOCAPIUS 

INTEGRANTES 

RELAÇÃO SISTÊMICA ENTRE O PROTAGONISTA E OS 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 couro 

B1: Ações sociais 

 

Saberes das comunidades tradicioanis x conhecimentos do 

mundo capitalista: fundo de pasto 

B2: Arte(sanato) 

 

O trabalho/arte como técnica, originalidade, tradição e 

reconfiguração familiar: chapéu de couro 

B3: Ciência/tecnologia 

 

Projetos científicos para uma caatinga sustentável: 

fabricação de queijo de cabra. 

B4: Comércio/subsistência 

 

Espaço solidário de sociabilidade com pretexto de ser 

mercado: vendas (quitandas). 

 

B6: Diversão 

 

Um média que contempla a heterogeneidade do novo 

entretenimento: paredão de som. 

B7: Educação Espaço de memória: museu do vaqueiro 

 

B8: Espiritualidade 

 

O humano divinizado numa festa de santo católico 

comandada por um caboclo: imagem do caboclo 

boiadeiro. 

B9: Esporte 

 

Saber x conhecimento: caminhada (pelas trilhas da 

caatinga) 

B10: Expressões culturais Integração comunitária, vitórias pelas lutas, celebração: boi 

																																																								
249Uma observação: a função de uma foto por bocapiu é que, além de representar, ela se torna uma metonímia do subsistema e vai trazendo as demais: os 
doces de cactáceas, o requeijão e caldo de cana, embora sejam comidas distintas, respondem pela gastronomia (B11) da caatinga. E, neste sentido, 
reiteramos a importância das fotografias como média fundamental para aguçar a reflexão e despertar o interesse pela observação do que está posto e, por 
fim, fazer relações que, talvez um texto escrito, não faria de tal forma. 
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 de reisado. 

B11: Gastronomia 

 

Comida da roça que confronta com a imponência 

castradora dos latifúndios: buchada de bode. 

 

B12: Gênero 

 

Mulher como mulher: afeto, sensibilidade, empoderamento 

e provedora do lar: costureira de chapéu de couro. 

B13: Linguagem/lingüística. 

 

Cultura da oralidade (Brasil real) x cultura da escrita (Brasil 

oficial): estórias de vaqueiro que campeia. 

B14: Mazelas. 

 

Estereótipo da privação e estabelecimento do 

conformismo: ossada de animal. 

B15: Medicina 

tradicional/alternativa. 

O olhar do caatingueiro resgata o remédio precioso 

metamorfoseado sob as pedras: raizeiro. 

B16: Mídias/tecnologia 

 

Revolução da comunicação pelas redes sociais: 

propaganda da pega de boi. 

B17: Mitos. 

 

Mulheres empreendedoras x homens tropeiros: Barraca da 

Loló 

B18: Morte: 

 

Sonoplastia da morte: vozes das carpideiras (Melodia de 

aboio). 

B19: Transporte: “cavalo” de duas rodas como reconfiguração da 

locomoção de pessoas e da lida no campo: motocicleta. 

 
Tabela 19: Fluxo de comunicação entre os bocapius no sistema simbólico da caatinga 

Elaboração própria 

 

O trânsito entre tramas da esteira faz a dinamicidade do sistema, impregnando de movimento a 

vida da caatinga e ordenando a vida cotidiana dos sujeitos, num tramitar tensionado. 

Notamos que este sistema foi criado e vive por convenção e partilha entre os caatingueiros e 

caatingueiras, oferecendo-lhes razões para fazerem escolhas e organizar-se como comunidade. Uma 

partilha que, para Martins (2017a) primordialmente é partilha da vida imaginária de uma pluralidade 

simbólica. Por exemplo, o universo das romarias do Monte Santo, quando na dimensão espiritualidade 

(B8), no que tange às crenças, ao significado do santuário e do próprio monte a ser ascendido, inexiste 

no cotidiano comum dos que visitam a cidade em dias comuns para outros fins; bem como para os que 
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não participam desta comunidade simbólica. Em se tratando desse sistema simbólico, quando nos 

referimos às romarias no estado do Ceará, Barros (2019), indaga: “Sera ́ que ningue ́m entende que este 

mundo é um universo simbo ́lico, que so ́ tem existência na crença dos romeiros?” (Barros, 2019, p.  8). 

O que ocorre é que sendo este um universo simbólico, as consequências e exigências deste para os 

romeiros e quem das romarias participam, são tão reais quando aquelas em que o contexto ordinário – 

e civil – exige, podendo ainda ser maior devido ao poder simbólico e suas penetrações já assinaladas 

pelas considerações Bourdieunianas. 

Observamos que o universo simbólico das romarias, como qualquer outro do B8, é um requintado 

elemento de organização comunitária porque trata das dimensões da crença e da fé. Para Scmitt 

(2015), há uma relação de credor (credere) que espera em retorno o que equivalente foi emprestado. 

Aqui, entende-se o porquê das promessas: dever a uma pessoa é fazê-la de senhor e tornar-se crente 

a/de ele. Porém, a melhor crença (dívida) é a fé (fides – confiança, fidelidade) – confiança mútua (em 

Deus e no senhor/chefe que é divino) – Aqui, justifica-se a relação entre donos de fazendas e vaqueiros 

que Prado Jr (2011), cita em sua obra: é a mesma lógica que rege a relação entre os vassalos e 

suseranos; fiéis e crentes – confiantes e devedores. Sendo credores ou fiéis ao superior (Deus ou um 

patrão), a conflituosa relação entre pecado x perdão, morte x salvação, humano x divino, festa x missa, 

comilança x jejum, conversão x vida mundana é recorrente na caatinga e ordena calendários e eventos 

que, para serem cumpridos, necessitam de planejamento financeiro, logístico (transporte, hospedagem), 

de férias do trabalho, etc. 

Os símbolos desse sistema recolhem e guardam informações (legados, alertas sobre perigos, 

etc.,) para que os neófitos da comunidade. Oferecem códigos e regras para sobrevivência pela 

comunicação mais profícua que os teoremas, normatizações, escritas; O B3, quando o símbolo da 

sobrevivência na caatinga através do signo do cipó que contém água é um exemplo de alerta. Não é 

necessário ler tratados de botânica para se aprender quais são as plantas que retém água e que podem 

ser usadas para consumo humano. A descoberta já foi feita pelos ancestrais, através das tradições 

sapienciais e disponibilizadas, nesse caso pela oralidade, para as gerações futuras; ao dizer o que é 

consumível, diz-se também o que não se pode usar e, da mesma forma, o alerta é feito. 

Geertz (2008), ao analisar a briga de galos em Bali, considera que esse acontecimento comum no 

cotidiano é um reflexo da representação social dos balineses. A aparência dos galos, os objetos usados, 

as etapas da briga é uma alusão à dinâmica social dos balineses: um convite a interpretar a realidade 

que temos. A briga de galo é um conjunto de símbolos que permite entender a cultura local. Na 

caatinga, observamos como as expressões culturais (B10) são tanto o reflexo da caatinga como é o 
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espelho dela: a dança dos boi de reizado reproduz a marcha para o trabalho na agricultura, a pescaria 

com seus causos trazem alimento para o corpo e saciam as emoções. 

A natureza também dita o ritmo da vida simbólica: por exemplo, de meio dia às quatro da tarde, 

nem bicho nem humano sai de casa. Ela contribuiu, histórica e ideologicamente para que a caatinga 

fosse tida como espaço de dificuldades econômicas, herdeiro de desigualdades sociais, a caatinga é 

lugar também de  solidariedade, encontro, partilha: difere-se do espírito colonizador do aventureiro 

português definido por Holanda.  

A cultura da personalidade250 (Holanda, 1963, p. 4) prevê um aventureiro colonizador que, como 

outsider, chega na terra conquistada, explora sem medos e sem pudor, usurpa e volta pra sua terra 

natal. Voltar à sua terra é o desejo último: todo o esforço empreendido é fundamental; o que fazer para 

isso é, naturalmente, uma estratégia contundente e o que possa acontecer para efetuar é sempre bem 

vinda. Sair do sertão é sempre a máxima: ir para onde se possa viver bem já que aqui n tem como 

proporcionar isso – o retorno pode ser dar mais pela segurança do bem-estar que pelo sentimento de 

pertença a essa terra (vai virar mar, asa branca – pássaro e música. Não criar laços e condições de 

habitação: salvador como entreposto, a sede das fazendas como rancho provisório para lucrar com o 

ciclo do couro x a roça que surge do afeto (comidas, músicas, rezas, hortas, etc.,). 

Simbolicamente, detectamos que sertão é do aventureiro explorador; a caatinga é o abrigo do 

trabalhador sedentário, cuidador da terra e fixador de suas raízes ao solo do pertencimento: cultura, 

linguagem, espiritualidade – aí, temos a solidariedade, o encontro, a festa (B10: São Pedro, pisadinha; 

B5: argolinhas, pega de boi), a partilha (B8: almoço de semana santa e das festas de umbanda), 

princípios de identidade (B1: fundo de pasto, lutas pela terra) educação com arranjos socais locais (B7: 

EFAs). É desejo do caatingueiro e da caatingueira, estar em seu solo, pisar sua terra sem precisar fugir 

(as estratégias convivência com a caatinga, por exemplo): ser o outro pássaro ao invés da asa branca. E 

o que pensa a cultura do Brasil oficial? “Se apropriaram dessa fala [que somos apenas] forte [que] 

aguenta tudo mesmo, então, deixa lá... “(Santos, 2020). Portanto, por mais que os símbolos 

manipulados ou estereótipos  exerçam seu poder, a caatinga está despertando  enquanto produtora de 

significantes sobre os seus próprios signos, rumo à uma configuração simbólica endógena. 

O funcionamento do sistema simbólico reúne as pessoas em tempo-espaço organizando o 

encontro. Como o aboio que reunia o gado no final do dia nos currais, os símbolos, em sua 

manifestação fazem algo parecido. Percebemos esse aspecto quando notamos nas falas recorrentes um 

																																																								
250“Atribuir ao valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada um dos homens em relação aos semelhantes no tempo e no espaço. (…) o valor de um 
homem infere-se, antes de tudo, da extensão em que não precise depender dos demais, em que não necessite de ninguém, em que se baste” (Holanda, 
1963, p. 4-5). 
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certo determinismo diante dos desafios e incertezas, outorgando ao transcendente (Deus, natureza, 

encantados, etc.,) a responsabilidade pelas catástrofes ou o mérito pela resolução dos problemas. “Deus 

quis assim; O tempo é senhor de tudo; É da vontade dos donos da minha cabeça”. Ainda que as ações 

sociais (B1) sejam um traço relevante e real nas lutas da caatinga, o sentimento de passividade diante 

do transcendental é perceptível. A divinização das responsabilidades é uma característica da caatinga. 

Os grupos reunidos em torno e pelos símbolos são heterogêneos em sua constituição e anseios. 

Percebemos que muitas das tensões a eles inerentes são absorvidas e ressignificadas pelos símbolos 

num processo de poder/força do sistema que  põem em comum as incongruências através do  fazer 

organizativo das medições imprescindíveis ao humano (Sodré, 2017). Os limites entre o mesmo e o 

outro, inserção e exclusão, permanência ou expulsão são organizados pela comunidade simbólica, cujos 

membros  aprendem, criam e usam o “único e mesmo código ideológico de comunicação” (Hall, 2003, 

p. 258). Esses códigos definem valores gerais e coletivos que vão situar as práticas e representações da 

comunidade, acolhendo e ordenando as aspirações subjetivas orientando suas decisões para o 

ordenamento coletivo. Sua força age para melhor contribuir e fazer reconhecer o grupo como unidade, 

com coesão e organização, sem desprezar as tensões e idiossincrasias dos membros, as quais tornam a 

caatinga um lugar singular em relação aos demais socioecossistemas brasileiros. 

Refletindo sobre o B15, percebemos como os símbolos revelam ao mundo algo que só ele  pode 

revelar porque não é da dimensão física e, portanto, exige um processo de comunicação específica para 

a comunidade. Não podem ser captados ou explicados simplesmente por uma lógica cientificista de 

delimitação. As orações preferidas com a coreografia das ervas sobre o corpo das pessoas ou animais 

como instrumento de cura para as mazelas do corpo (dores, mal-estar, feridas) e da alma (mau-olhado, 

inveja, quebranto). 

A carga simbólica muda o cotidiano regulado por uma rotina natural ordenada (mesmice) e 

delimita o espaço com novo valor. Temos como exemplo os B6 e B9, onde a  produção cultural é como 

uma roupa que reveste sensivelmente os conceitos e ideias (movimento, condicionamento físico/ 

trabalho, lazer) contribuindo para enriquecer esta carga simbólica. Essa carga, redireciona o normal e o 

tema da banalidade para um lugar essencial: velas acesas no cemitério dos Morros, comida para os 

encatados (o caboclo boiadeiro), o aboio no pastoreio, o barro em argila para a cerâmica. 

Se a natureza da caatinga ensina por si (cadeia alimentar, animais ferozes x humanos, catástrofes 

das chuvas): os caatingueiros simbolizam/representam para não precisar voltar sempre a natureza para 

sobreviver. Eis porque o outro é um componente necessário no processo simbólico. Nese caso, ele é 

necessário para a sobrevivência comuniária;  simbolizar é  individualizado apenas. Tem um sentido 
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comunitário que é atribuído pela concordância das subjetividades a partir de convenções conformadas à 

coletividade. Impor ao grupo o sentido e consenço sobre o sentido (no aspecto geral) e identidade de 

unidade do grupo (no aspecto particular). 

Organiza ações que funcionam como uma espécie de ponte que vai ao passado sem sair do 

presente para projetar o futuro (Halbwachs, 2003) e que transmutam tempo e espaço (a internet do 

B16). Agem pela “pedagogia do retrato” quando a imagem que educa, moraliza. 

Essa é a esteira de fios e tramas que personifica o sistema simbólico da caatinga. 

   

8.5. Estendendo a esteira para um breve descanso 

   

O fio do B7(educação) é o passaporte para o caatingueiro e a caatingueira se tornarem agentes do 

conhecimento legitimamente reconhecidos (títulos acadêmicos, empregos, aprovação em concursos) 

que podem inverter a condição de submissos à protagonista cognoscente; um selo que pode conferir um 

poder historicamente concedido à elite, possibilitando acesso aos espaços de conhecimento da caatinga 

(universidades, institutos, escolas, museus, bibliotecas, etc.) sem precisar do êxodo aos países ou 

cidades de maior porte. A reconfiguração do ditado popular que diz santo de casa não faz milagre a 

educação na caatinga tem uma proposta de fixar-se nos arranjos sociais e comunicar-se com os 

nacionais e transnacionais. Como exemplo, temos os jovens da caatinga que fazem doutoramento em 

universidades estrangeiras  e retornam à sua localidade e, que só por seu retorno como agentes, travam 

uma batalha de ressignificação dos símbolos estereótipos do B14 (mazelas). 

A trança continua com os menestréis do B13 (linguagem/linguística) arautos endógenos que 

usam língua portuguesa como base para códigos específicos de comunicação caatingueira como 

resistência de um Brasil real e profundo silenciado pela fala do Brasil oficial. Linguagem que se expande 

com a atuação dos  demiurgos (B16 mídias/tecnologia) que com um smartphone e acesso à internet 

(disponível com facilidade) produzem, consomem e compartilham conteúdos diversos em forma de 

linguagem midiática digital (redes sociais, aplicativos de mensagem, voz e imagem, etc.). Criadores que 

contribuem para ditar padrões de comportamento na caatinga, como outrora fizeram o clero (com a 

bíblia), os coronéis (com a justiça), a elite (com o social) e o estado (com as leis). Poder criativo e 

ordenador que se engendra no interior das residências, sob as sombras das árvores ou nas instituições 

de pesquisa e que encontra parcerias com B2 (arte(sanato)), onde o protagonista é o ser tecnológico que 

cria (arte), conhece e domino as técnicas (artesanato) transforma a criação em produto (renda de 

sobrevivência) e é capaz de reconhecê-lo como sua extensão em qualquer contexto (tecnologia) e, por 
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fim, contribui para manter a tradição. 

Nessa esteira, o controle remoto  do B19 (transporte) reconfigurou a condição tempo-espaço 

através da mobilidade de pessoas, cargas e animais (ir-e-vir); alterou a relação campo-cidade e tem 

remasterizado o ícone do vaqueiro: a moto é como um quase ciborgue (homem-máquina-animal) que 

parece “pensar” e agir com o humano na hora de campear – substitui o cavalo. Isso acontece num 

contexto  (B4: comércio/subsistência) no qual um caleidoscópio financeiro com práticas capitalistas 

(excludente, opressor, que paga), práticas de sustentabilidade (aglutinador, criatividade, menos 

expressividade de renda) práticas autônomas e outras de foro público se desenvolvem, 

concomitantemente, num  espaço de mistério (B8: espiritualidade) de relações humanas com a instância 

transcendental (Deus, orixás, encantados, natureza, espíritos, etc.) formas, modalidades, tempo-espaço. 

Há, no B12 (gênero) um rosto-mosaico dos afetos (mulher, homossexuais, trangêneros, 

heterossexuais, travestis e outros membros da comunidade ) que ganha força em detrimento de uma 

face de pintura única do homem macho e viril. Muda moda, comida, espaços de lazer; mudam as 

relações (gays participam de eventos tidos como de heterossexuais; mulheres em funções ditas como de 

homens; pais que visitam filhos gays que convivem com seus companheiros; mulher transgênero que 

produz tutorial de moda). Mulheres que lideram o B9 (esporte), cujo abebé251 reflete uma nova transição 

de protagonistas num bocapiu comumente dominado por homens. 

Ao continuar puxando os fios da esteira, o B11 (gastronomia) apresenta Hestia 252  que, pela 

reunião em torno do fogo doméstico, transforma o alimento em comida; a fazenda em roça; o dissabor 

em afeto; a caatinga em lar. Alimentada, a mata branca cultiva a saúde profana (B15;medicina 

tradicional/alternativa) que vai à medicina e à ciência (separadas do cotidiano) tira delas o conhecimento 

e volta à comunidade traduzindo-o e dividindo-o com os pacientes. A tríade humano-bicho-planta é o 

receituário descrito mais pela oralidade e legitimada pela confiança no terapeuta contribuem para 

devolver os curados ao catavento colorido (B5: diversão) de  giros (eventos) contínuos e coloridos que 

evocam liberdade, alegria, festa que deve ser vivida depois das atribuições ordinárias. Se “a festa para 

nós, brasileiros, a festa é sinônimo de alegria, o trabalho é eufemismo de castigo, dureza, suor” 

(DaMatta, 1986, p.69), ela se confunde, na caatinga, com o trabalho cotidiano. 

O trançar das fibras da esteira nos revela uma  taba contemporânea (B1: ações sociais) cuja 

consistência se dá pela organização comunitária regida pelo valores (alteridade, justiça, partilha) 

amparada pela moral (respaldo jurídico) nutrindo-se, antropofagicamente, da tradição e das inovações 

tecnológicas da atualidade. No B3, o a ciência/tecnologia como binômio que apresenta os saberes da 

																																																								
251Espelho do orixá Oxum, cujo epíteto é a feminilidade, sedução, dos sentimentos, das águas doces. 
252Deusa grega do lar, do fogo, da lareira que aquece e possibilita o convívio doméstico. 
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caatinga  e a ciência feita na caatinga: tradição e conhecimento como opostos/identitários e não como 

antagônicos. 

 O B6 (couro) e B17 (mitos) somam-se ao B10 (expressões culturais) como os galos de bali que 

constroem e partilham conhecimentos e saberes através das várias linguagens; estas linguagens  se 

refletem  e auxiliam no processo da organização da caatinga. Processo esse que está atravessado desde 

os primeiros fios da sombra (B18: morte) que aparece e some continuamente para lembrar a finitude 

humana. Manifesta-se na densidade do pó da terra, tem a cor ataúde dos caixões, assume a aparência 

inerte do prateado da mata branca, sonoplastia ( sons de contrição, devoção, esperança e medo), na 

estética das necrópoles (caixão e cemitério) e no findar da viagem onde acaba o jogo de esconde-

esconde e fuga da morte. Ela atravessa todo o sistema simbólico e, consequentemente, ordena-lhe sua 

dinâmica. 
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CAPÍTULO 9. A CAATINGA É UMA TALHA BARROCA COM PAPEL CREPOM E PRATA. 

 

A caatinga é um bioma anômalo como as pedras preciosas que nasciam do interior das conchas 

incomodadas com um grãozinho de areia? Seria o Brasil oficial um crustáceo que, vendo suas águas 

migrarem para a costa e desnudando o seu interior, migrou para as salgadas águas abandonando os 

solos áridos e abrasadores? A caatinga que já foi mar, pareceu tornar-se um socioecossistema 

repudiado, o qual, quando lembrado nos autos de registros oficiais, é tido, como foi o barroco - 

movimento artístico e literário,  algo perdido num tempo-espaço chamado de sobrecarregado, irregular, 

de exageros; do que está entre o norte das águas amazônicas e o sudeste industrial. 

Contudo, vimos que à contramão das narrativas legitimadas pelo Brasil oficial, a caatinga continua a 

persistir como fora originalmente nomeada, produz sua forma de existência para além das condições 

naturais do bioma, lidando com tradição e contemporaneidade de forma singular – não harmônica 

puramente – demarcando suas maneiras de afirmar-se enquanto uma comunidade que tem um sistema 

simbólico próprio (descontínuo e em movimento). 

Conforme vimos, há um sistema simbólico que organiza e ordena a caatinga. Investigá-lo em sua 

constituição e atuação foi o que fizemos, considerando-o uma talha barroca feita pela natureza e pelos 

sujeitos revestida de prata e ornamentada com papel crepom. A observação dessa talha nos permitiu 

identificar, depois de um longo processo de contemplação, aproximação e distanciamento, algumas 

peças e imagens que, dentro do rebuscado movimento dos entalhes, foram se manifestando aos nossos 

olhos. Vejamos. 

 

9.1. Caatinga é feminina 

   

A palavra caatinga é substantivo feminino. Como vimos, ela foi substituída violentamente por outras que, 

assim como seus nomeadores, são masculinas: sertão e semiárido. Com esse ato de nomear, o másculo 

poder simbólico impôs uma nova divisão do espaço social e fez o mesmo quanto à aceitação dos 

habitantes pelo reconhecimento e pela crença (Bourdieu, 1989, p. 117). A caatinga tornou-se O sertão;  

os povos  do chão feminino foram transformados lexicalmente e semanticamente em sertanejos. A 

caatinga passou por um processo de apagamento toponímico e invisibilidade léxica, passando a habitar 

o universo do sertão. 

Nesse caminho, percebemos que, ainda que anônimas, as faces femininas com suas respectivas 

ações e intervenções no sistema simbólico estão presentes. O que ocorre é que estão fora dos holofotes 
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da palavra que registram e as legitimam na/para a história. 

A mulher que foi escondida na cozinha da casa grande (Freyre, 2006) ou tida como gênero 

exótico de procriação familiar, na caatinga era vista nas varedas com lata d'água na cabeça, nas 

pequenas plantações cuidando da propriedade. Estavam trazendo crianças ao mundo (como parteiras), 

escrevendo e recitando poemas, tocando pífanos, dando aulas, curando pessoas (rezadeiras e raizeiras), 

chefiando caravanas de romarias, trabalhando para prover a casa com a ausência dos maridos, 

vencendo, aos poucos, as barreiras de uma sociedade patriarcal brasileira que se interiorizou com 

intensidade nas caatingas. 

Maria Bonita, que optou em contradizer as convenções sociais e seguiu o temido Lampião, 

protagonizou a entrada das mulheres no cangaço, reduto de homens machos e viris, e contribuiu para 

retificar a imagem feminina na história, ainda que sob estereótipos. Na obra Bonita Maria do capitão, 

Ferreira e Araújo (2011), Maria Gomes, seu nome de batismo,  é vista sob ângulos distintos através do 

olhar historiográfico e outros afins. Sua imagem construída na polaridade anonimato-exótica, passa a ser 

revista e os novos aspectos, recolhidos por investigadores incansáveis, apresentam uma mulher que, 

antes de Bonita, foi Maria. Maria é o signo sobre o qual a reconfiguração simbólica da mulher 

caatingueira que tem acontecido nos últimos anos. 

Encontramos Marias na caatinga; muitas delas vivendo uma tensão entre o anonimato e o 

exotismo que precisam de um adjetivo masculino para construir sua identidade (Maria do Pedro,  Maria 

de Paulo). Encontramos rostos femininos: negros como o da Virgem Aparecida padoreira do Brasil e 

orago de muitas comunidades visitadas e rosto de fé da única santa católica brasileira – Dulce dos 

Pobres que arrebanha devotos e devotas por onde passamos. 

Dentre as diversas personificações dessa feminilidade caatingueira, destacamos três: 

a) a que, enquanto caatinga, opõe-se, agonisticamente, ao sertão: Rosa Guimarães e Guimarães 

Rosa, respectivamente. A caatinga de dona Rosa Guimarães, rainha do sino e fundadora dos festejos 

juninos, não encontra o mesmo respaldo que o Grande Sertão do Guimarães Rosa. O sertão masculino 

ultrapassou territórios e imaginários nacionais levando um espaço transcendental e metafísico a partir de 

pessoas e contextos reais; a caatinga permanece anônima mesmo entre os seus membros e partícipes 

do mesmo cotidiano. 

b) a tapuia anciã responsável pela continuação da cerâmica de rolete que continua morando fora 

da aldeia: dona Anália reside em comunidade rural e pouco vai à cidade. Além de manter a tradição, ela 

foi a responsável pelo provimento do lar, promoção de festas, combateu a intolerância religiosa e não 

dispensa uma boa prosa com boas gargalhadas. Contudo, vive seu anonimato sem reconhecimento do 
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poder público do município que é marjoritariamente masculino. 

c) Maria das redes sociais, do consumo de mídias digitais e de conexão com o mundo virtual 

através da intenet. De professora primária à quase jornalista do povoado, ela dissemina informações, 

promove encontros, partilha dados e produz conhecimento. Mulher que usava calças compridas e 

sonhava em ser caminhoneira para ganhar o mundo, tornou-se educadora e deixou-se seduzir pela 

linguagem do mundo virtual e de suas redes. Prefere viagens a bordados; opta pela rua em detrimento 

da casa quando faz da mulher recatada e do lar.  

Como a água, a caatinga é feminina: está vívida de emoções, fertilidade, fecundidade, amor, 

sensualidade, e beleza que são refletidas no espelho de vênus (símbolo do feminino). Falamos de 

constatações mais que idealizações ou suposições: a caatinga é feminina; tem algo de transcendental 

sob essa forma de mulher que se percebe neste elemento da talha barroca. Tem, portanto, a alma 

feminina como o é a alma brasileira, conforme nos diz Martins:   

 

Pode-se falar, com efeito, de um numinoso feminino da alma brasileira, no sentido de uma pletora de 

feminilidade, com o imaginário a ficar indeciso entre três, quatro, imagens de mulher (a branca, a negra, a 

mestiça e a índia) e a ser multiplicado por uma profusão de numines: Iemajá, Oxum, Nanan Buroku, 

Iansá/Oiá, Obá.. (Martins, 2017a, p. 81). 

 

   

9.2. O ciclope griô da caatinga 

 

Ao escolher a sabedoria, Odin, deus nórdico da vida e da morte, dá como pagamento um de seus olhos. 

Assim como na mitologia nórdica, outras tantas falam de personagens que ficaram conhecidos por 

terem visão monocular. Os ciclopes das narrativas gregas, com seus olhos redondos, além de 

habilidosos, temidos e inteligentes eram os responsáveis para forjar os raios, as principais armas da 

divindade suprema.  O olho egípcio bem aberto e os bem fechados dos humanos que cedem seus 

corpos para que orixás, voduns e encantados253 se encarnem, trazem a visão como um dos sentidos 

mais representados nos discursos sobre a fundação cultural de nosso mundo. Há ainda o vaqueiro que 

toma como seus os olhos do cavalo quando no disparar pelas varedas da caatinga. 

Nesses casos, a visão se potencializa na ausência. Quando se perde um dos globos oculares, o 

outro assume a função de ver e enxergar ou, quando os dois são inexistentes, essa habilidade de dissipa 

																																																								
253Entidades das religiões de matrizes africanas e indígenas que, a depender da nação de origem, ganham classificações e nomes específicos. 
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por outros canais sensoriais. Nesses mesmos casos, a de um dos olhos marca, imageticamente, 

pessoas comuns que tendem a ter em sua face um sinal distintivo de representatividade, de poder ou de 

outros aspectos. Se o provérbio popular diz que “em terra de cego quem tem um olho é rei”, em terras 

de videntes tê-lo pode ser, definitivamente, uma marca indelével que pode transportar o caolho para o 

universo mitológico. 

Assim, descobrimos quatro personagens, famosos e anônimos, que, por terem visão monocular, 

foram incorporados à história universal ou ao contingente narrativo contextualizado onde reside. 

Respectivamente temos os dois primeiros: um, revolucionou a dimensão lusófona com sua obra 

renascentista universalizada – Camões e o outro, potencializou a ambivalência bandido-herói nas 

caatingas do Brasil – Lampião; os outros dois: o primeiro, é  metamorfósico protagonista da política-arte-

sociabilidade-susentabilidade no sertão mineiro – Paraca, o outro, transformou em letra, música, enredo, 

cenário e figurino o cotidiano e as mobilizações populares da caatinga através da arte – Seu Aldinho. São 

os ciclopes representantes da história em hierarquia: universal, nacional, regional e local; em suas 

visões , reformularam maneiras de enxergar o que está posto, propondo novas possibilidades de pensar 

o mundo a partir de seus mundos. Além de monoculares, os quatro ciclopes são peregrinos, andarilhos; 

em movimento constante rumo ao desconhecido, percorrendo sendas feitas, muitas vezes, por eles 

próprios. 

Sobre Camões, a narrativa oficial da história literária universal já se encarregou dele discorrer; 

para Lampião não faltam obras e pesquisas - e nós mesmos já o apresentamos aqui; ao sertanejo 

Paraca, o Caminho do Sertão é quase uma metonímia. Contudo, ao ciclope griô (Pacheco, 2006) da 

caatinga, Seu Aldinho, além do seu livreto Vida, luta e labuta(s/d)254 e dos  relatos próprios e daqueles 

orais obtidos na caatinga, não encontramos muito. 

Este “menino que vendia sonhos”255 faz parte da história local da caatinga que ajudou a construir. 

De agricultor a dramaturgo, musicou a caatinga com sua banda musical, as festas de reisados e  trilhas 

sonoras das Cebs. Subverteu o poder instituído, ao usar a criação artística para denunciar os 

latifundiários e para reunir e mobilizar as pessoas que se tornariam membros de pequenas comunidades 

fundadas por ele. Com os pés na tradição familiar, antenou-se às inovações tecnológicas e, a partir de 

uma proposta de caminhada feita num programa de rádio, criou comunidades, mobilizou a sociedade, 

reconfigurou a caatinga local. Suas ações artístico-políticas cotidianas tiveram repercussões nacionais, 

ratificando a tese de Hall, onde o local faz o global (Hall, 2015): muitas canções (letra e música) de sua 

																																																								
254O pequeno livro autobiográfico é de produção independente, cuja distribuição se deu para a comunidade caatingueira de Andorinha e região, chegando até 
nós como presente do seu neto. 
255Quando criança vendia quitutes (sonhos) para ajudar no sustento da família. 
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autoria foram usadas como instrumento de mobilização política pelo Brasil quando na efervescência das 

Cebs256. Nascidas num solo e contexto caatingueiros as canções foram assimiladas por povos dos mais 

distante rincões brasileiros. 

 

Eu escrevia versos, poesias e músicas baseadas em nossas lutas que eram cantados durante esses 

encontros [das Cebs] com objetivo de encorajar e não os desanimar – afirma o ciclope e ilustra com os 

versos por ele compostos: Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver / Eu quero ver como é que vai fazer? / 

eu quero ver se você não se mexe / eu quero ver quem se mexe por você. Ou estes: Tem muita gente que 

atrapalha / os que quer ser organizar / mas assim não presta não / é preciso conserta” (Souza, s/d). 

 

Mas, foi na criação que Seu Aldinho reverbera sua visão monocular. “Eu nunca tinha participado. 

Só ouvi falar e criei do nosso jeito e com o que tínhamos disponível”. Fez da sua família e amigos 

próximos, cenógrafos, iluminadores, roteiristas, artistas e figurinistas. Trouxe ao palco caatingueiro a 

cultura do couro ressignifcada: deu voz à mulher, aos idosos, às crianças; como um bufão, despertou 

criticidade com o  rosto pintado ou provocou, sutilmente, o poder instituído. Travou uma batalha usando 

armas da arte; entrou numa luta e, quando deu por si, estava numa guerra, segundo ele. 

Seu Aldinho é um representante da caatinga em sua dimensão simbólica; a arte resiliente e 

criativa, se coaduna com a natureza que dorme e se dá em apoteose, com cores e cronologia que fogem 

ao domínio das previsões científicas e, muito menos, das ações do poder oligárquico que insiste em 

suprimir as manifestações populares. 

Assim como Camões revolucionou a língua, Lampião o fez com a justiça e Paraca com o conceito 

de sertão, Seu Aldinho, também um ciclope, reinventa a caatinga.  É herdeiro dos cantos camonianos, 

das estratégias de subversão do poder instituído de Lampião e da articulação política de Paraca. Em 

todos eles, o caráter inovador, desbravador e aventureiro é o mesmo – ainda que sob outras aparências. 

Em todos eles está notório o cantar-narrar local. Nos dois primeiros, a universalidade os absorveram; no 

terceiro, a dimensão nacional começa incorporá-lo em seu discurso; sobre Seu Aldinho, apesar de ter 

participação nesta narrativa brasileira, permanece no anonimato. 

A caatinga re-criada por Seu Aldinho tem a maestria das métricas lusíadas, a festa, o perfume e a 

anarquia do cangaço e a organização estratégica sertaneja. Porém, com outras vestes coloridas, gostos 

de vinho de umbu, umbigadas ao alvorecer, enfrentamento de grileiros, celebrações sem motivos, 

																																																								
256 Como participante dos movimentos das Cebs, descobrimos que muitas canções usadas em reuniões de juventude ou de trabalhadores rurais, em 
celebrações eucarísticas ou como sonoplastia de caminhadas de cunho políticos e sociais (caminhadas pela terra, pela água, por melhores condições 
trabalhistas) são da autoria de Seu Aldinho. Sempre usando metáforas e uma linguagem acessível às comunidades de base, as músicas serviram como 
instrumento de mobilização e de conscientização que burlava a linguagem de uma cultura oficial da elite brasileira que insistia em manter o poder, sobretudo 
nas caatingas, nas periferias dos grandes centros urbanos e outras localidades afins. 
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solidariedade e o encontro de caatingueiros e caatingueiras para continuarem alimentando o sentido de 

existência no período que compreende o nascer e o morrer. Uma caatinga que, em muitos momentos, é 

necessário abster-se da visão ordinária e recorrer àquela em que ignora os olhos ou um deles: como 

quem se permite aos encantados apossarem-se em seus corpos e se manifestarem com dança, comida, 

insígnias, cores, colares, o batuque dos atabaques; e, como condição para isso, fechar os olhos. 

Ter apenas um olho – aspecto que nos fez identificar estes personagens da história que se 

reverberam na caatinga de um Brasil em busca de sua identidade. E, dentre estes, Seu Aldinho é o 

mestre griô, guardião da memória da caatinga que forja a prata para colorir a caatinga e se orna com 

papel crepom. 

 

9.3. A caatinga renovada 

 

Notamos que existe um movimento endógeno de renovação simbólica através de retomada de realização 

de projetos e eventos que estiveram, segundo os relatos, por algum tempo esquecidos. Há que se 

considerar que esse movimento é protagonizado por jovens que contradizem a máxima de que a cultura 

está morrendo e a tradição se perdendo. É um ressurgimento antropofágico (nutrindo-se do novo, como 

por exemplo, os dispositivos tecnológicos, medias, as redes sociais, estética renovada)  em detrimento 

de uma tradição da saudade que insiste, conforme vimos em Albuquerque Júnior (2011), estatizar 

pessoas, ações e sentimentos num passado e não se permitir a renovação dos mesmos. 

Elaboramos uma tabela que elenca os eventos culturais com seus respectivos protagonistas 

(nomeamos a partir de suas funções sociais) e suas idades. 

 

ASPECTO CULTURAL PROTAGONISTA / GÊNERO IDADE 

argolinha líder espiritual (m) + estudante (f) 50/21 

arquitetura e urbanismo arquiteto (m) 24 

benzedeira professora (f) 40 

cerâmica de rolete artesã (f) 37 

fotografia (registro) acadêmico de geografia (m) 23 

gestão política vereador (m) 39 



Capítulo 9. A caatinga é uma talha barroca com papel crepom e prata	

259 

marketing publicidade produtor (m) 27 

missa dos vaqueiros pesquisadora (f) 35 

mobilização cultural mobilizador cultural / professor (m) 42 

museu estudante do curso de História (m) 37 

música banda prole 64 (m) 25 a 45 

narrativas trabalhador da mineradora (m) 32 

pesquisa acadêmica pedagoga (f) 35 

pesquisa científica licenciada em Ciências Agrárias (f) 29 

raizeiro agricultor (m) 37 

sanfoneiro pecuarista e guia local (m) 31 

umbanda jovens do terreiro jovem (m, f) 25 a 43 

vaqueiro vaqueiro (m) 26 

 
Tabela 20: renovação cultural protagonizada por novas gerações 

Elaboração própria 

 

Como afirma Lopes: Para poder dar continuidade, né? Porque senão já tinha acabado, já. Aí, 

ficando uma, duas, três, sempre vai dando continuidade. Porque, se uma sair, desmotiva tudo. Já tem 

umas desmotivadas, no caso. E ficando, permanecendo, vai dar continuidade. Pra não deixar acabar. 

(Lopes, 2020). 

 

9.4. Caatinga: traços lusitano e africanos 

 

Sem precisar recorrer às considerações de Freyre (2006) sobre a meio que pacífica formação étcnica 

brasileira, encontramos uma caatinga híbrida.   

Aspectos portugueses pudemos averiguar no cotidiano: os cordéis com suas rimas e métricas 

específicas entoadas pelos trovadores e menestréis contemporâneos na feira da Pedra Vermelha, no 

aniversário no Salgado, por exemplo; no Lunário Perpétuo como base literária e de conhecimento para a 

plantação da mandioca; nas expressões linguísticas cotidianas (provérbios, adágios, ditados populares 

como “não adianta chorar sobre o leite derramado”), nas orações em latim dos benditos católicos 
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entoados nas cerimônias de umbanda ( como o kyrie eleison – senhor, tende piedade de nós! ); nas 

incelenças do velório de dona Carmelita;  a piedade dos devotos do Poço do Boi em seus cultos a Nossa 

Senhora de Fátima; as romarias e procissões ao Monte Santo; os santuários dos montes – Bom Jesus 

em Braga e  Bom Jesus da Lapa na Bahia visitados pelas caravanas de Andorinha; os ritos católicos em 

devoção a Santo Antônio, o santo português que é orago na comunidade de Campo Formoso; as 

peregrinações aos santuários do Patamuté (cidade próxima a Andorinha) como aquelas feitas a Santiago 

de Compostela;  a roda de São Gonçalo – santo do Amarante que ganhou folguedos por aqui; as 

mordomas de Viana do Castelo e mordomas dos folguedos do boi de reisado do Carrancudo. 

O sentimento poético e contemplativo dos portugueses (Dias,1986) recebeu dos afrodescendentes 

a alegria espontânea e ruidosa. Com eles vieram a cadência das palavras (dengo, cafundó, caçula), o 

som dos tambores com suas gramáticas próprias (Simas, 2018), as comidas bem temperadas e 

coloridas, as rodas cerimoniais da umbanda, a sabedoria de manusear as érvas para bênção e banho, o 

descifrar a ordem dos astros. Fizeram da caatinga um terreiro onde o  samba de roda revesava com as 

melodias dos fados quando a tristeza e preocupações chegavam. 

 

9.5. Espaço da festa e do encontro: a caatinga do prata e papel crepom 

 

Comemora-se a morte e a vida; os ganhos e as perdas. Enfeitam-se as casas e os caixões, bebem no 

batizado e nas incelenças. Mas, é sempre feito comunitariamente, em companhia porque, “beber 

sozinho é contágio do branco “(Cascudo, 1967). Na caatinga, laços consanguíneos, amistosos ou afins 

são suficientes para que as pessoas estejam partilhando suas histórias e vivências. Festa, encontro, 

partilha de sabores e de saberes para reinventar a caatinga de um imaginário sertanejo de estiagem e do 

calor. 

Dona Carmelita, matriarca que aparece falecida em Bacurau, é o nome que damos à anciã 

caatingueira que pediu que seu caixão fosse feito em casa com tecnologia e material próprios, em 

comunidade. Poderia contratar serviços funerários mas como afirma Baczko (1985), as relações sociais 

nunca se reduzem aos componentes físicos e materiais (p.307);  é necessário estar junto. O caixão foi 

revestido com um plástico lilás ataúde e ornado com acessórios metálicos. A aparência do plástico é a 

mesma do papel crepom: belo, frágil e acessível; os metálicos - crucifixos, brochuras e adornos têm a 

aparência da prata e reluzem em contraste com o plástico a partir da intensidade/retração da luz. A luz 

é fotográfica e a prata é a inércia e dureza do Brasil Oficial (que foge à morte); o plástico é a 

maleabilidade e movimento do papel crepom (porta a efemeridade em si). O caixão ornado, junto com as 
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incelenças, é a última estratégia humana de simbolizar o natural; até a última cartada, a caatingueira 

simboliza e "mata"/magicia a morte. Por isso, Dona Carmelita, em sua sabedoria não permite a compra 

do esquife; exigiu a prática da solidariedade do encontro, da criatividade, da cultura sobre a morte. 

Perpetuou-se o rito, a imagem e a palavra. Dona Carmelita morreu, mas continua a fazer parte da 

comunidade caatingueira e, portanto, sua partida é mais uma condição da existência do sistema 

simbólico da caatinga. Tornou-se ícone, de mulher do cotidiano passou a personagem mítica, possibilitou 

a realização do rito. 

Essa é a caatinga que descobrimos como pertencente a um Brasil real e profundo e que tem uma 

organização simbólica ainda por ser mais investigada. 
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Notas conclusivas: Carimbando passaporte para novas caminhadas 

 

Voltamos ao interior do Brasil para pegar a pedra que o orixá da comunicação jogou. É hora de carimbar 

o passaporte e pegar o diploma de peregrino caatingueiro das veredas do Brasil e programar a próxima 

caminhada. Em Peregrinações, Lyotard nos diz que o “que ameaça o trabalho de pensar (ou de 

escrever) não é ele permanecer episódico, é ele fingir-se completo” (Lyotard, 2000, p. 19), portanto não 

se pode parar. 

Demonstramos, através das caminhadas e das viagens feitas, que o Brasil é mais diversificado e 

desconhecido do que mostram os dados oficiais. A brasilidade do Brasil real é pluricultural e, mais 

especificamente quando falamos sobre a caatinga, isto se acentua com maior intensidade. 

Geograficamente falando, o único bioma genuinamente brasileiro foi histórica e simbolicamente 

silenciado pelos atos de re-nomeações externos: as palmeiras (Pindorama) deram lugar à cruz 

(Ilha/Terra de Santa Cruz) e tudo o que se afastava do litoral civilizado era o cenário de abrigo de 

desertores bárbaros – quer seja dos tapuias (fugidos da aldeia), quer seja dos degredados colonos ou 

dos povos negros escravizados fugidos das senzalas. 

O desertão além civilização se transformou em sertão e e transcendeu ao espaço físico, 

instituindo-se numa dimensão metafísica e ideológica, onde o tudo e o nada podem coexistir com a 

mesma força. Cantado e exaltado por artistas e/ou saudosistas, criticado e renegado por dirigentes do 

Brasil oficial, o sertão passou a denominar um lugar de misticismo, de encantamento, mas, também, de 

perigo, de desafios para o tão esperado progresso nacional e, conforme vimos, dividiu-se entre o sertão 

roseano da poesia e o nordestino da miserabilidade. Aqui, a caatinga só aparece quando as dores 

humanas, os desafios da natureza ou as intempéries da incerteza surgem: “...fomos para a baixa dos 

Umbuzeiros, lugar feio, com gravatás poeirentos e uns levantados de pedra” (Rosa, 2019, p. 183). 

O semiárido, projeto da oligarquia falida que não se contentava em perder o poder, ainda que 

reconfigurado pela mobilização importante dos movimentos sociais, contribuiu, semanticamente, para 

redesenhar o Brasil além mar. De um conjunto de condições geoclimáticas à uma região juridicamente 

reconhecida, o semiárido trouxe contribuições valiosas para a vida deste pedaço de Brasil, sobretudo no 

deslocamento conceitual (de paradigma): ao invés do combate, a convivência com a seca. Passou-se a 

conhecer melhor as condições naturais dos biomas aí reunidos, mas, em relação à caatinga, o processo 

de re-nomeação permanece semelhante. A mata branca se tornou, jurídica e socialmente, o semiárido. 

Mas, quem ali habita, ainda é, segundo nossa investigação, caatingueiros e caatingueira. Habitantes que 

convivem com uma certa crise de identidade em relação à  autodefinição. 
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Assim, a caatinga divide ainda com o sertão e o semiárido a toponímia dos seus habitantes. 

Percebemos que, a depender das camadas sociais e etárias, esta confusão identitária se acentua (os 

mais letrados e jovens aderem ao semiárido; o sertão está mais para os de pouca conversa ou menos 

preocupação nesta definição, sendo mais fácil dizer-se sertanejo; a caatinga, por sua vez, entre os 

idosos, muito dos  pesquisadores e quando a resposta se refere à vegetação). Contudo, depois desse 

nosso processo de convivência como investigador, percebemos a pausa para reflexão sobre o que, 

simbolicamente, significa a caatinga e notamos, em encontros posteriores, a sutil mudança de discurso 

pautada na necessidade de valorização e de conhecimento do socioecossistema. 

A estrutura epistemológica construída antes e durante a investigação, nos possibilitou, juntamente 

com a metodologia, observar com prudência as personagens reais da caatinga dos estados brasileiros. 

As relações que tecemos entre os dados históricos e afins, e os elementos que foram se apresentando a 

nós durante a caminhada e a viagem, se constituíram como um processo demorado, rigoroso, porém, 

muito prazeroso. A caatinga nos possibilitou, a partir dos estados do Brasil, conhecê-lo um pouco mais e, 

mais ainda, a dar-nos conta de que há muito a conhecer. Se, por um lado temos os livros de história, 

filmes e obras literárias, por exemplo, por outro, tivemos a oportunidade de experienciar os fenômenos 

do cotidiano (pessoas, eventos, sentimentos, aspectos geossimbólicos, narrativas, etc.) desse Brasil 

oficial. O que apreendemos, guardamos de alguma forma, para posteriormente ou no mesmo momento, 

fazer as possíveis relações com aspectos nacionais e do exterior, sempre guiados pelo lastro 

epistemológico. As pessoas, as coisas, os lugares dizem muito deste país; e quando estes estão 

escondidos, silenciados ou invisibilizados, a urgência em saber sobre eles se acentua. Esta urgência, 

acompanhada de curiosidade, encantamento e responsabilidade enquanto pesquisador, foi um dos 

vários legados que este doutoramento nos trouxe. 

Para chegar até Andorinha, trouxemos a Bahia, enquanto estado-mãe do Brasil e lá nos 

arranchamos para a pesquisa. Descobrir sua ligação com a história do Brasil e com fatos mundiais foi 

uma tarefa minuciosa de muita observação, pesquisa e, sobretudo, interação com as comunidades. A 

relação da caatinga com os povos ibéricos, com as heranças muçulmanas, com as tradições africanas 

(de algumas partes deste continente) foi se mostrando a partir dos falares, das comidas, das festas, das 

estéticas de pessoas e casas, da relação com a morte. Ao mesmo tempo, percebemos que, ainda que 

estivemos num lugar específico, a caatinga se faz, simbolicamente, semelhante em toda a sua extensão. 

Aspectos registrados quando na exposição da caatinga dos estados brasileiros foram identificados, 

embora com algumas singularidades, no sistema simbólico andorinhense. A caatinga é, de fato, um 

socioecossistema único e suas características se estendem aonde quer que seu chão esteja semiárido e 
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haja cactáceas esbanjando seus verdes no período das estiagens. 

Identificar os símbolos da caatinga não foi difícil. Árdua foi a tarefa de catalogá-los e agrupá-los em 

subsistemas (os bocapius). Isso porque são numerosos e estiveram se manifestando a todo momento. 

Ouvir as narrativas, acompanhar o cotidiano das pessoas, caminhar a pé pelos serrotes, viajar de carro 

ou de caminhão para as feiras e romarias, alimentar-se com as famílias reunidas ou nas quitandas, 

dentre outras ações, foram o cenário de abrigo dos símbolos. Anotar, registrar com imagens e sons, 

ouvir atentamente as falas e pouco questionar, foram hábitos que adotamos com maestria. Aqui, nosso 

papel enquanto investigador-fotógrafo foi se consolidando a partir das exigências próprias da 

investigação, passando a fazer parte do cotidiano das comunidades ainda que portasse, sempre, a 

câmera fotográfica. Para Souza (2020),  “estava muito fluida sua presença não só como observador, 

pesquisador, então, o fato de você ter feito essa imersão nesses eventos... você participou, de fato, 

deles, sentiu isso... Então, a fotografia foi uma extensão desse seu mergulho; não foi algo artificial”. 

Entender a estrutura de cada um dos dezenove sistemas (subsistemas) encontrados foi  uma 

tarefa simultânea à da catalogação dos símbolos. A medida que os símbolos se mostravam 

(fenomenologicamente), íamos identificando-os e alocando-os por categorias que, logo em seguida, 

demo-nos conta de que tais categoria, por conta das relações que exerciam internamente através dos 

símbolos ali dispostos, tratavam-se de sistemas simbólicos. Mais uma vez, ressaltamos a importância da 

caminhada  e da viagem como aspectos metodológicos da nossa investigação. Foi preciso estar imerso, 

percorrer sendas, ouvir pessoas, visitar monumentos, comer iguarias. Isso nos deu ferramentas para 

sistematizarmos um sistema formado por dezenove subsistemas que, conforme vimos, mantêm uma 

relação e organizam a caatinga. 

Com a fotoetnografia, a pesquisa tornou-se fascinante. As variantes de tempo-espaço que se 

mostraram mutáveis durante todo o processo, ensinaram-nos a conviver com as incertezas e não-

linearidades diante do que planejados. Nuances inerentes à etnografia que, em nosso entendimento, são 

extraordinárias, porque, desses descompassos, nascem sempre outras situações interessantes, aspectos 

imprevistos e novos elementos que enriqueceram a pesquisa. 

Com a construção das narrativas fotoetnográficas pelos entrevistados e entrevistadas conseguimos 

um precioso acervo de informações e de impressões singulares sobre o simbólico na caatinga. 

Privilegiamos, como não haveria de ser diferente, a voz de quem nos deu a conhecer suas realidades. 

Foram momentos ímpares, de rigor analítico e descontração ao mesmo tempo, comprovando que a 

investigação não precisa, necessariamente, ser um processo doloroso ou cheio de dificuldades. 

Assim, conseguimos desenhar o sistema simbólico da caatinga, identificar seus subsistemas e 
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demonstrar como este sistema, a partir das relações internas (subsistemas, símbolos, memória, 

dimensões, etc.) e destas com o espaço externo e os habitantes, organizam a caatinga. Se o bioma tem 

uma organização natural – impressionate, porém desconhecida ainda, ele, enquanto socioecossistema 

também o tem e é com o aspecto simbólico que conseguimos vislumbrar as primeiras condições 

sistematizadas dessa organização. 

Por isso é que denominar a caatinga de sertão ou semiárido ou, simplesmente, de Nordeste, é uma 

atrocidade contra um socioecossistema que, de partida, é o único no mundo. E que, como já vimos, as 

razões para o seu silenciamento são de ordem de interesses externos e bem estruturados, cujas raízes 

ainda permanecem nos dias atuais. Por outro lado, o dar-se conta das riquezas da caatinga (que são, 

simplesmente, seus povos com suas formas singulares de conviverem entre si e a natureza), entendendo 

como se dá o poder simbólico aí instituído atuando com as forças invisíveis e aceitáveis pelos indivíduos 

é, conforme diz Bourdieu (1989), um passo importante para enfraquecê-lo e, quem sabe, aniquilá-lo. 

Diante das narrativas construídas, depois das análises demoradas de cada fotografia, os 

entrevistados, de forma geral, silenciaram-se e contemplaram por algum tempo aquele texto imagético. 

Viram-se neles, reconhecem-se na narrativa e, como já assinalamos antes, sentem-se mais caatingueiros 

(Santos, 2020). Verificamos como a fotografia é importante e, mais ainda, como a fotoetnografia o é. E 

como foi importante realizar uma investigação encharcada de vozes, cores, dores, sons, conceitos, ideias, 

incertezas, etc., 

  
Fechando o passaporte 

 

Ainda com resquícios de traços oligárquicos  (como o voto de cabresto, a prefeitura como cabide de 

emprego), poucas opções de divertimento, lazer, entretenimento para a juventude e adultos, a caatinga 

ainda carece de reconhecimento enquanto socioecossistema com maior propriedade pelos seus 

membros. Enquanto bioma, ensinou-nos muito: a sua vegetação sui generis nos mostra que, 

diferentemente dos estrangeiros de Bacurau, pode-se até conseguir entrar, mas dificilmente sairá sem 

marcas no corpo. O desconhecimento do bioma pelos estrangeiros e aventureiros transformou-se uma 

estratégia de sobrevivência do próprio; dificilmente suas plantas são destruídas, elas empinam mas não 

quebram; e isso pode ser visto no cotidiano quando a resiliência é um traço preponderante entre os 

caatingueiros e caatingueiras. Um olhar mais que o olho: as impressões marcantes e silenciosas dos 

caatingueiros como o esperar pela chuva, pelo “inverno”. Contudo, ainda carece de reconhecimento pelos 

seus: sempre quando mencionada a caatinga e sua biodiversidade física e humana como única no 

mundo, muitas pessoas não demonstravam qualquer interesse para  esse fato que é, no mínimo, 
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inusitado. Talvez  não se deram conta dessa constatação contracorrente: o Brasil conhecido pelo seu 

interior, inverso, reverso, da caatinga ao litoral. 

A caatinga, no entanto, continua um tanto silenciosa e parece invisível ao Brasil oficial. Ou é 

estratégia de se manter morta para continuar viva;  explode em exuberância abrupta e efêmera, porque 

dura pouco e volta a esconder-se em sua imobilidade prateada. A prata imóvel, bela, suporte para a 

metamorfose dos habitantes, se transforma em crepom: o mais leve dos papéis, ondulado, parafinado, 

colorido e efêmero. Quase uma quimera, mas é, como o sol de Hume, certo que venha. Manifesta-se em 

crepom e recolhe-se como prata. 

Mas, quando explode em verde e em festa do papel crepom, com a mesma potencialidade que usa 

para se esconder no prateado, recorda-nos sobre a missão enquanto brasileiros que, segundo Simas 

(2020), é a “de superar a exclusão e, ao mesmo tempo, a ideia da missão civilizatória que insiste 

exclusivamente nos padrões de representatividade, consumo e educação engessados pelo cânone. De um 

lado, é a morte física. Do outro, a morte simbólica da inclusão normativa, domesticada e 

impotente”.(Simas, 2020, p. 28).   

Se foi pelo olhar do colonizador que nossos povos colonizados começaram a ter a visão de sua 

identidade, dignidade e autonomia (Martins et all 2012, p. 275), é pela vivência de um Brasil profundo, 

cuja cultura é vista como um campo de emendas e rasuras, que podemos reconfigurar não só o olhar, 

mas todos os sentidos. Por isso nos propusemos a caminhar e a viajar, a  demorarmo-nos no tempo das 

coisas  e a deixar que elas se manifestassem: falassem, se mostrassem, se ritualizassem e, também, se 

silencenciassem. Não dava para ser investigador de escritório. 

A pedra atirada por exu, os ventos e tempestades comandadas por Iansã, a guiada e o chapéu de 

couro do caboclo boiadeiro, o mar da sereia com sal do Salgado, a bebida da jurema, cujo último gole 

deixam os ikus – orixá da morte – solicitarem à dona Carmelita seu caixão do caule de mandacaru, 

revestido com o plástico que simula um papel crepom e os adereços metálicos da prata, que fazem os 

caatingueiros e caatingueiras, junto com toda a encantaria, seguir em cortejo até o cemitério para o 

último descanso do corpo cujo espírito continua a trilhar novas veredas dessa grande caatinga... essa 

investigação se deu como um afoxé – cortejo de encantamento pelo ijexá – som sagrado e nobre dos 

orixás... 

Exu, que tem sido associado ao diabo, aquele que separa (dia/bolos), aqui, é um símbolo: uniu em 

seus caminhos, pessoas, palavras, ritos, mitos. Acompanhou-nos o caminho na investigação desta talha 

barroca; ajudou-nos a entender quão singular é o Brasil da caatinga. Um Brasil que é de papel crepom e 

prata . 
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26, p. 31-39, jun. 

Bourdieu, P. (1989). O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand. 

Bourdieu, P. (1987). A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção: Sérgio Miceli. 
São Paulo: Editora Perspectiva. 



Referências Bibliográficas	

269 

Brasil. Bahia. SEPLAN http://www.seplan.ba 

Brasil. Bahia. Secretaria do Planejamento. www.seplan.ba.gov.br 

Brasil. CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Português - Catálogos de 
teses e dissertações. https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 

Brasil. Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária.https://www.embrapa.br/ 

Brasil. Ibge – Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. Censo. Rio de janeiro, 2010. 

Bueno, E.  (2016.). Introdução in MOTTA, N, 101 canções que tocaram o Brasil. Rio de Janeiro: Estação 
Brasil 

Bulteau, V. (1993). Para uma antropologia do sertão: ecologia e sociologia do cotidiano. 1a. ed. São Paulo: 
PoloBooks. 

Cabecinhas, R. (2015). Representações sociais da história nacional. Estudos comparativos em contexto 
lusófono in l. In Martins, M. L. (Org.) Lusofonia e Interculturalidade - Promessa e Travessia. V. N. 
Famalicão: Humus 

Cajaíba, M. (2019). Cheiro rosa de poeira. In Espósito, E.; Ventura, P.C. (org). Diálogos do ser-tão: tecendo 
pegadas em finas tramas. Belo Horizonte: Rolimã. 

Camoes, L. V. (2018). Os lusíadas. 1 ed. São Paulo: Pé da Letra. 

Carneiro, G. de C. (2010). No rastro dos cangaceiros: em busca de novas trilhas para apreensão de um 
movimento social. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília. 

Carneiro, H. S. (2005). “Comida e sociedade: significados sociais na histo ́ria da alimentac ̧a ̃o”. Histo ́ria – 
Questo ̃es & Debates Revista do Departamento de Histo ́ria da UFPR. no 42. Curitiba: Editora da 
UFPR. 

Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil. (2003) Texto integral. São 
Paulo: Martin Claret. 

Carvalho , M.  R. de. (1987). Diciona ́rio tupi (antigo) português. Salvador: Gráfica da Bahia. 

Carvalho,  A. J. A. de. (2016). Manual do licuri. Programa Conca: Sustentabilidade, Saberes e Sabores da 
Caatinga). 100p. : il.  – Salvador (BA): A ́ttema. 

Carvalho, A. J. A. de, Troilo, G., Ferreira, M. H. dos, S.,  Gama E. V. S. (2020).  A caatinga e sua riqueza 
agrobiocultural. In Carvalho, A. J. A. de, Troilo, G., Ferreira, M. H. dos, S.,  Gama E. V. S (orgs) 
Comunidades tradicionais de fundo de pasto: territo ́rios de riqueza agrobiocultural e convivência 
com o semia ́rido  ilustraço ̃es Elisandra Simo ̃es Ribeiro. – Salvador, BA: A ́ttema. 

Carvalho, A. & Soares, A. M (org) (2011). Identidade: nacionalismo, estereótipos, representaçao, 
miscigenação, cultura. Coleção: Bizu temático/ Série Diálogo Interdisciplinar. Salvador: Fast 
Design. 

Cascudo, C. (1921). “O aboiador”. Revista do Brasil, N. 67, Julho, 1921, Editor: Monteiro Lobato & 
Comp., Sa ̃o Paulo. 

Cascudo, L. da C. (2012). História dos nossos gestos – Uma pesquisa mímica do Brasil. São Paulo: 
Global. Cascudo, L. da C. (1967). História da alimentação no Brasil. Cardápio Indígena, Dieta 
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nas cidades piauienses na contemporaneidade. Teresina. UESPI/SEDUC. Disponível em 
https://pt.scribd.com/document/323737355/comportamento-alimentar-como-simbolo-de-
distincao-social-nas-cidades-piauienses-na-contemporaneidade. Acesso em  26 de abril de 2020. 

 
Silva, D. R. da (2020) . Entrevista concedida a Marcos Cajaíba Mendonça para investigação de 

Doutoramento em Estudos da Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade em 03 de outubro 
- arquivo em formato .doc Andorinha. 

 
Simas, L. A. (2018). Almanaque Brasilidades – Um inventário do Brasil popular. Ilustrador Mateus Velasco. 

Rio de janeiro: Bazar do Tempo. 
Simas, L. A. (2020). O corpo encantado das ruas. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

Sobral, M., Santana, U. (2017). Viva São João, viva o milho-verde In Melchior, M. (org) Gastronomia, 
cultura e memo ́ria: por uma cultura Brasileira do milho . Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e 
Imagem. 

Sodré, M. (2017). Uma reorientação conceitual. In Martins, M. L (org)., A internacionalização das 
comunidades lusófonas e ibero-americanas de ciências sociais e humanas – o caso das ciências 
da comunicação. V.N.Famalicão, Humus. 

Souza Filho. (2020.) O cuscuz no Sertão. Livreto de Literatura de cordel, disponível em 
https://cearamotor.blogspot.com/2016/06/poesiao-cuscuz-no-sertao.html, acesso em 08 de 
fevereiro de 2020. 

Souza, M. A. (2019). Narrativas de vaqueiros: um estudo com diferentes geraço ̃es no Município  de 
Andorinha-BA.  Dissertação de Mestrado. Juazeiro: UNEB. 

Souza, R. L. de. (2015). “Padim Ciço -  As representaço ̃es imagina ́rias e as “virtualidades heréticas” do 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Termos de Autorização 
 

 
 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS (VOZ, IMAGEM, PALAVRAS, VÍDEO) 
 

 
 
Eu 
__________________________________________________________________________, 
portador do documento de identificação _________________ assumo livremente ser participante da 
pesquisa de doutoramento intitulada “De papel crepom e prata”: uma reflexão fotoetnográfica da 
caatinga brasileira na pós-modernidade, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos 
metodológicos da pesquisa bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 
depoimento, AUTORIZO ESPONTANEAMENTE a captação, o registro, a divulgação e o uso de minha 
imagem por fotos e/ou registros audiovisuais, bem como o teor dos depoimentos obtidos por 
entrevistas ou registros de voz ou palavras para a escrita da tese do doutoramento e dos demais 
produtos que possam originar desse trabalho. A presente autorização é concedida a título gratuito, 
abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, fins 
científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), artigos e demais produtos oriundos da 
investigação de Doutoramento FCT Estudos da Comunicação: Tecnologia, Cultura e Sociedade, 
Universidade do Minho. 
 Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 
nada haja a ser alterado ou reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, 
e assino a presente autorização, ciente que não se me aplicará o direito ao apagamento dos dados 
pessoais. 
 
 
 
 
 
 

 
Participante: _____________________ 

 
Pesquisador: ________________________ 

 
____________________, _____, _____ 
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Anexo 1.1. Termos de Autorização 1 
 

 
 



Anexos	

280 

Anexo 1.2. Termos de Autorização 2 
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Anexo 1.3. Termos de Autorização 3 
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Anexo 1.4. Termos de Autorização 4 
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Anexo 1.5. Termos de Autorização 5 
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Anexo 1.6. Termos de Autorização 6 
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Anexo 1.7. Termos de Autorização 7 
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Anexo 1.8. Termos de Autorização 8 
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Anexo 2. Guião das entrevistas semiestruturadas 

 

 
GUIÃO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

I. Preâmbulo: informações e procedimentos. 
 

1. Explicação sobre o processo de entrevista, sobre a participação do entrevistado e finalidades de 
recolhimento de dados 

2. Dados de Identificação 
Nome, idade, endereço, formação e atuação na sociedade. 

3. Consentimento de cessão de informações e assinatura do Termo de Autorização de uso de 
dados (voz, imagem, vídeo). 

  
II. As imagens (20 min): análise sensorial das fotografias: contato com a textura, cores, composição, 
elementos, etc. 

a) Fale sobre as suas impressões ao observar as fotografias: como são as texturas, as cores, as 
composições das imagens? 
b) Consegue identificar alguns elementos familiares (lugares, objetos, sinais, etc.)? 
c) Escolha uma imagem-representante de cada bloco (que pode ser mudada naturalmente). 
 

III Narrativa fotoetnográfica I: concepção de caatinga (20 min): 

• diálogo sobre a diferença entre caatinga-bioma (espaço geofísico) e caatinga-socioecossistema; 

 a) Como é a caatinga em seus aspectos geofísicos: clima, vegetação, relevo? Há uma 
organização natural deste bioma? 
 b) Fale um pouco sobre  as relações entre os habitantes e a caatinga: os hábitos, as festas, as 
crenças, o cotidiano, etc. 
 

• construção uma narrativa da caatinga sob sua concepção 

 a) Considerando que você tem a tarefa de contar a história da caatinga dispondo apenas dessas 
fotografias, que texto imagético você construiria? 
 

IV. Narrativa fotoetnográfica II: sistema simbólico da caatinga (20 min) 
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• Breve reflexão sobre o símbolo e construção de uma narrativa do sistema simbólico da caatinga. 

 a) Podemos recordar um pouco sobre o símbolo e sua importância para a organização da vida 
social? 
 b) Identifique alguns símbolos nas fotografias aí dispostas em sua narrativa. 
 b) Como construir uma narrativa que demonstre o sistema simbólico da caatinga? 
c) Quais as suas impressões sobre a narrativa fotoetnográfica construída? 
 
V. Aspectos avaliativos (20 min) 

• a participação como sujeito 

a) Como se sentiu fazendo parte do processo de pesquisa durante todo esse processo? 
 

• Importância da investigação para a caatinga 

a)Esta pesquisa representou algo para a caatinga, para você e para a comunidade? 
 

• A participação do investigador no processo da pesquisa. 
a) Como você viu a participação do investigador no processo de investigação? 

VI. Finalizando 

• Agradecimentos 
• Disponibilização dos áudios das entrevistas 
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Anexo 3. Alguns registros fotográficos 
 
Alguns registros fotográficos das caminhadas e viagens 

 

 

 

Anexo 3. Alguns registros fotográficos 
 
Alguns registros fotográficos das caminhadas e viagens 

 

 
A mata branca prateada – Andorinha, Bahia. 

Novembro de 2019 
 

 
Verde e amarelo: mandacaru e craibeira (ipê 

amarelo) – Comunidade Morros, Andorinha, Bahia. 
Maio de 2019 

 
Mandalas caatingueiras: cabeça de frades – 
Comunidade Carrancudo. Agosto de 2019 

 
 

 
“De papel crepom e prata”- por si. Monte Santo, 

Bahia. Setembro de 2019 

 
Quarto do Santo – Comunidade Poço do Boi. 

Março de 2019. 

 
Água de pote – Comunidade do Salgado 

Abril de 2019. 
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Traços coloniais – Brejões, Bahia. 

Junho de 2019. 
 
 

 
Atendimento em casa – Andorinha, Bahia. 

Outubro de 2020. 

 
Aquele retrato – Comunidade Penedo, Monte Santo, 

Bahia. 
Abril de 2019. 

 

 
Bocapiu – Comunidade Lagoa da Onça. 

Março de 2019. 

 
Segredo de Bacurau – Canudos Velha, Bahia. 

Novembro de 2019. 

 
Beijinhos de seda – Comunidade do Salgado. 

Novembro de 2019. 
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Capturando argolinhas – Corrida de argolinhas na 

comunidade Lagoa da Onça. 
Novembro de 2019 

 

 
Couro e compasso – confecção de chapéu de couro. 

Comunidade do Mandi. 
Maio de 2019. 

 
Vaso novo – Comunidade do Salgado. 

Agosto de 2019 
 

 
Estalar da caatinga – Pega de Boi, Comunidade 

Lagoa da Onça. 
Setembro de 2019 

 
Narciso – Casa Nova, Bahia. Abril de 2019 

 

 
Petrificando-se – Serra da capivara (uso do 

temporizador do telefone móvel). Abril de 2019. 
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Caatingueirando-se – Palestra para os jovens 
estudantes sobre a investigação em curso - Colégio 

Estadual de Andorinha. 
Agosto de 2019. 

 
Caminhada e viagem – Caminho para Monte Santo 

(uso do temporizador do telefone móvel). 
Outubro de 2019. 

 
Que venha a ciência – Sede da EMBRAPA, 

Pernambuco.  
(uso do temporizador do telefone móvel), setembro de 

2019 
 

 
Minha pele é de carnaval – Andorinha. 

Fevereiro de 2019. 

 
Anotações diárias – Serra das Confusões, Piauí. 

(uso do temporizador do telefone móvel) 
Abril de 2019. 

 

 
“E lá se vai mais um dia” - Por do sol em Andorinha 

novembro de 2019. 
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“Por entre fotos e nomes” - Construção da narrativa 
fotoetnográfica, Andorinha, Bahia, outubro de 2020 

 
Protetor da Caatinga – Missa do Vaqueiro, Andorinha, 

Bahia, agosto de 2019. 
 
 

Batuque das cores do batik – Maputo, novembro 
2018 

 
 

 
Coração da Mordoma – Romaria de Nossa Senhora 
da Agonia, Viana do Castelo, agosto de 2018 
 


