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A maneira como tu és e eu sou, o modo segundo o qual
somos homens sobre essa terra é o Buan, o habitar. Ser
homem diz: ser como um mortal sobre essa terra. Diz:
habitar. A antiga palavra bauen (construir) diz que o homem é
à medida que habita (HEIDEGGER, 2001, p. 127).
Poeticamente o homem habita esta terra. […] A poesia é a
capacidade fundamental do modo humano de habitar.
(HÖLDERLIN apud HEIDEGGER, 2001, p. 165/179).

9

MEIRELES. Mariana Martins de. Habitar o Sertão: ruralidades contemporâneas e
fenômenos educativos em Canudos Velho. 2018. 200p. Tese (Doutorado em
Educação e Contemporaneidade) – Programa de Pós-graduação em Educação e
Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2018.

RESUMO

Esta tese se insere no campo da pesquisa narrativa, centrando-se na análise de processos
de subjetivação dos sujeitos, suas relações com os modos de vida e os espaços por eles
habitados. Para tanto, buscou-se investigar as ruralidades e os fenômenos educativos que
insurgem nas experiências de habitar o sertão de Canudos Velho. A partir de uma leitura
fenomenológica da realidade, quatro dimensões teóricas assumem centralidade neste
estudo: habitar, lugar, ruralidades e fenômenos educativos; e três noções analíticas: tempo, topografia
e territórios existenciais. Neste trabalho, analiso as narrativas dos sujeitos e as inscrições de
suas formas de habitar para compreender dimensões da existência e suas correlações no
campo educativo. Optou-se pelo método (auto)biográfico, na perspectiva da pesquisa
narrativa, utilizando-se dos seguintes dispositivos de pesquisa: narrativas orais e
imagéticas, fotografia e observação. A análise deste corpus possibilitou a construção de
uma cartografia das ruralidades em Canudos Velho, a saber: bioprodutivistas,
contestatórias, inventivas, esgarçadas. Tais ruralidades protagonizadas pelos distintos
sujeitos dão formas às suas existências, desvelando modos de habitar o sertão. Em
Canudos Velho, os fenômenos educativos irrompem-se por muitos lados: o rio, o quintal,
a roça, a quadra, o museu, a biblioteca, a igreja, as associações, a casa, a escola. O lugar
enquanto realidade espacial afetiva, concreta, dinâmica e subjetiva, constitui-se como uma
abertura prenhe de um devir que lança os sujeitos para as possibilidades do ser. Neste
horizonte, o lugar se desvelou como possibilidade (sempre aberta e nunca acabada) de
“ser-no-mundo”. Nestas margens compreensivas, tem-se como argumento de tese que o
ser se elabora no lugar, neste caso, entre diversas ruralidades e múltiplos fenômenos
educativos. A educação comparece aí como elaboração e partilha do ser. Ademais, esta
investigação suscita questões e inquietações sobre à educação em contextos rurais a
tracejar outras margens, movendo-se nas fendas do ser e nos fluxos do lugar habitado.
Palavras-chave: Habitar. Ruralidades. Canudos Velho. Fenômenos educativos. Pesquisa
narrativa.
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ABSTRACT

This thesis is inserted in the field of narrative research giving prominence to the people,
their ways of life and the spaces inhabited by them. It was sought to investigate the
ruralities and the educational phenomena that insure in the experiences of inhabiting the
hinterland of Canudos Velho. From a phenomenological reading of reality, four
theoretical-analytical dimensions take center stage in this study: to inhabit, place, ruralities
and educational phenomena. I analyze the narratives of subjects and the inscriptions of
their ways of dwelling, to understand dimensions of existence and their correlations in the
educational field. The (autobiographical) method was chosen from the perspective of
narrative research, using the following techniques of data production: oral and imaginary
narratives and observation. The analysis of the data made possible the construction of a
cartography of the ruralities in Canudos Velho, namely: bioprodutivist, contestatory,
inventive, and fragmented. Such ruralities carried out by the different subjects give forms
their existences, revealing ways of inhabiting the sertão. In Canudos Velho, educational
phenomena erupt in many places: the river, the yard, the garden, the court, the museum,
the library, the church, the associations, the house, the school. The place as an affective
space reality, concrete, dynamic and subjective, constitutes as a pregnant opening of a
becoming that throws the subjects to the possibilities of being. On this horizon, the place
was unveiled as a possibility (always open and never finished) of "being-in-the-world". In
these comprehensive margins, one has as thesis argument that the being is elaborated in
the place; in this case, between several ruralities and multiple educational phenomena.
Education appears there as elaboration and sharing of being. This research raises
questions and concerns that lead to education in rural contexts to trace other margins,
moving in the crevices of being and flows of the inhabited place.
Keywords: Habitar. Ruralities. Canudos Velho. Educational phenomena. Narrative
research.
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Açude de Cocorobó
Foto: Acervo da Autora (2017)

Viagem dos olhos. Longitude 39°W1. Vejo uma terra árida no meio de um mar.
Não é mar. É a miragem de um rio. Serpenteia um açude, rompendo o sertão. Detenhome na vegetação rasteira, no voo dos pássaros, no sol do sertão. Escuto as águas, a batida
do remo, o lançar das redes, o jogar do anzol. Vejo pessoas. Ouço o chocalho das cabras.
Crianças brincam, escapa a “sonoridade do ser” (BACHELARD, 1993). Vislumbro cores:
azul, verde, marrom, rosa, amarelo, laranja. Casinhas coloridas, enfileiradas. Portas
entreabertas anunciam o vai-e-vem dos sujeitos. Abre-se uma janela. Afastam-se as
cortinas. Finda-se o dia. Miro um rural diverso, habitado.
Era dezembro de 2015 quando cheguei a Canudos Velho para realizar a pesquisa
de campo que compões esta tese. No centro do povoado, avisto a escultura do grande
Antonio Conselheiro, um monumento construído por Weliton Luiz, um artista da região.
Avisto também o Museu Histórico de Canudos. Enquanto caminhava pela comunidade,
deparei-me com filhos de descendentes da Guerra, pescadores e suas famílias. Neste dia,
coloquei-me em “posição de existência” para sentir o lugar, observar mais
demoradamente as casas, as pessoas, o cotidiano. Fui ao Açude de Cocorobó, onde

1

Coordenadas geográficas de Canudos Velho: 9° 54’07” S 39° 08’38” W.
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banhei os pés e contemplei o “mar do sertão”, uma paisagem geograficamente
deslumbrante e marcada pela memória, pelos contrastes de vida-morte, tristeza-alegria.
Este é um dia que especialmente gosto de lembrar e que aqui tento retratar: era
uma manhã ensolarada, de céu azul e nuvens definidas. Meu olhar de estranhamento
insistia em querer guardar tudo: a forma do lugar, o jeito das pessoas e o “imenso rio” que
se avistava. Sentei-me na calçada que fica defronte à escola. De lá, observava o entorno da
comunidade. Chamou-me atenção os seguintes enquadramentos nas lentes dessa
observação: 1) o arranjo espacial formado por casas-biblioteca-igreja-museu-cruzeiroescultura do Conselheiro; 2) uma senhora que tecia redes de pesca na sala de sua casa; 3)
pescadores que por ali passavam com materiais de trabalho; 4) canoas no vaivém das
águas “intermináveis” do açude de Cocorobó. Esta cena, composta por quatro planos
visuais, apresentou-se como recorte singular deste espaço, um mundo cotidianamente
vivido pelos habitantes de Canudos Velho.
Alguns meses depois, após a imersão em Canudos Velho, comecei, de modo
desconcertante, a apreender não simplesmente imagens do outro e as paisagens do lugar.
Aos poucos o distante tornava-se próximo, familiar, habitado. A cada experiência, era
possível ver a outra que me tornava, impactada pelo que via, ouvia e vivia durante esta
pesquisa. Ao caminhar pela comunidade, prestando atenção naquele sertão visto e vivido,
tornava-me uma típica flâneur2 rural. Nesse exercício de observação e significação, minhas
lentes foram atraídas por formas objetivas e movimentos subjetivos, procurando capturar
os sujeitos e suas formas de vida.
Nesta perspectiva, a fotografia, enquanto elemento originário de conhecimento,
compareceu como uma forma de comunicar sentidos, um outro modo de experimentar e
anunciar as formas de habitar Canudos Velho. Vista assim, nesta tese, a fotografia aparece
localizada no entrecruzamento entre informação e arte, desvalando sultilmente nuances de
uma realidade experienciada. De certa maneira, os registros aqui apresentados buscam
revelar como “o habitar humano pode fundar-se no poético” (HEIDEGGER 2001, p.
166), evocando um traço inaugural e topofílico dos sujeitos com o lugar.
A captura das imagens revelou-se, para mim, como possibilidade de registar e
sentir o cotidiano da comunidade, tornando-se conteúdo de investigação, um corpus
A figura do flâneur nos convida a desenvolver um olhar atento sobre o mundo, sobre nós, sobre a vida. Segundo
Benjamin (2000, p. 56) ele seria aquele que “vê a cidade sem disfarces”.
2
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analítico desta pesquisa. Nesta tarefa, os detalhes foram disparadores de sentidos e
mobilizadores de compreensões, deixando entrever, também, suspensão, silêncios e
vazios. Durante o caminho percorrido, valendo-me de distintas narrativas, procurei
compreender as interconexões entre lugar, sujeitos, existência e fenômenos educativos na
experiência de habitar Canudos Velho.
No percurso desta investigação, fui compreendendo a porosidade das fronteiras
entre as biografias daqueles sujeitos e o espaço onde se teciam suas histórias. O habitar
não se limitava a localização espacial, desdobrava-se nas possibilidades das existências
narradas. Esses fluxos entre sujeitos e espaço instauram modos específicos do habitar,
conjecturando a legitimidade ontológica do espaço, que se desvela no envolvimento do
homem com a terra. Essa relação denominada por Dardel (1952/2015) de
“geograficidade”, aparece intimamente ligada aos modos de ser e estar no mundo.
Nesta chave de leitura, o habitar seria, então, uma espécie de “ponta de lança, onde
tudo converge”. Esta expressão em realce elege o lugar como centro de
circunstancialidade do “ser-no-mundo”3 (HEIDEGGER, 2002), o que implica, portanto,
em uma relação originária e inquebrável, circunscrita no encontro entre sujeito e espaço.
Essa compreensão ontológica da espacialidade do ser, defendida por Heidegger (2002),
constitui-se como uma abertura, neste caso, uma possibilidade para pensar conjuntamente
ruralidades e fenômenos educativos na experiência de habitar o sertão de Canudos Velho.
Neste trabalho, as ruralidades são entendidas como um modo de vida, um modo
de habitar, elas resultam, portanto, da relação entre os homens e suas possibilidades de
“ser-no-mundo”. Tais ruralidades constroem o espaço que circunda os sujeitos,
traduzindo-se em suas formas de habitar a terra. Nesta perspectiva ontológica, sociológica
e geográfica, o conceito de ruralidades, enquanto construção social contextualizada e
espacializada, é fluído, aberto e dinâmico, em função das diversificações do rural
manifestadas no contexto brasileiro. As reelaborações dessas ruralidades têm a ver com as
disposições materiais, os fixos e os fluxos (SANTOS, 1994) que o atravessam, além de
estarem diretamente associadas a um universo simbólico a que se referem.

Esta expressão será sempre usada nesta tese tendo como referência Heidegger (2002). Em alguns trechos, aparecerá
sem a devida referência, mas entre aspas para demarcar que a ideia é do autor mencionado.
3
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A compreensão das ruralidades, tal como temos empreendido no Grafho4,
extrapola a noção de um rural excepcionalmente agrícola (CARNEIRO, 1998), uma vez
que as experiências engendradas em Canudos Velho, por exemplo, nutrem-se de uma
diversidade social e cultural. Nesse processo, consolidam-se identidades pessoais e sociais,
alimentadas pelo sentimento de afetividade e pertencimento a esse lugar, onde ocorre a
produção e organização da existência. A noção de ruralidades distanciou-se de um rural
petrificado como inferior e inóspito e avizinhou-se daquelas que ensejam enxergar os
modos de vida do rural enquanto fenômeno da existência, ou seja, um conjunto de ações
e experiências do homem na dobra espaço-tempo.
Do mesmo modo, a concepção de sertão ultrapasa a dimensão física e multiescalar
(perto/longe, cento/margem, sertão/litoral) historicamente difundida em estudos de
cunho mais deterministas. Para além da questão física/material, da localização espacial e
das polaridades fixas, o lugar-sertão possui um valor humano e subjetivo, de maneira que
não pode ser compreendido somente na perspectiva de uma realidade exterior, uma vez
que é vivido, imaginado e recordado, usando termos de Bachelard (1993).
Essas considerações introdutórias contribuem, de certo modo, para me lançar à
frente, no sentido de demarcar posicionamentos teóricos nos quais estão assentados a
noção de habitar utilizada nesta tese. Ao enveredar por diferentes perspectivas, distintos e
convergentes caminhos, considerei relevante situar cada um deles, a fim de delimitar suas
aproximações e distanciamentos. O primeiro deles, em função da minha condição de
geógrafa, foi trilhado levando em consideração os construtos da Geografia
fenomenológica, que toma como referência analítica a experiência do homem com o
espaço, ou seja, o vivido existencialmente no lugar.
Para consolidar tais reflexões, aproximei-me dos escritos de Eric Dardel
(1952/2015), especificamente na obra “O homem e a terra: natureza da realidade
geográfica”. Nesse livro, ao elaborar uma ontologia do espaço, o autor demarca uma
geografia existencial que se desdobra, analiticamente, na interação do homem com a terra.
O espaço, nesta chave de leitura, assume um caráter fundante e revela-se como
Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral (GRAFHO). Para aprofundamento ver trabalhos
resultantes das pesquisas: “Diversas ruralidades–ruralidades diversas: sujeitos, instituições e práticas pedagógicas nas
escolas do campo Bahia-Brasil” (FAPESB/CNPq) /2010-2014 e “Multisseriação e trabalho docente: diferenças,
cotidiano escolar e ritos de passagem” (FAPESB/ MCTI/CNPq), esta última ainda em andamento. Links:
http://www.grafho.uneb.br/novo/pesquisas/ http://www.grafho.uneb.br/novo/publicacoes/
4
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possibilidade do “ser-no-mundo”. Numa perspectiva fenomenológica, é o mundo
existencial, ou seja, o lugar das ações no mundo vivido, marcado por sentimentos
afetivos, realidades simbólicas e valores humanamente significantes.
A preocupação com o espaço construído e habitado pelo homem aproximou os
geógrafos da fenomenologia de Heidegger (2002), nessa vertente, o espaço geográfico
passa a ser concebido na dimensão existencial do vivido. Assim sendo, recorro aos
escritos de Heidegger, especificamente a obra “Ser e Tempo” (2002); e as conferências:
“Construir, habitar, pensar” e “Poeticamente o homem habita” (2001). Em “Ser e
Tempo”, o autor apresenta considerações sobre a expressão “ser-no-mundo”, um
fenômeno de unidade que se refere ao modo de ser da presença no mundo. Nessas
conferências, Heidegger (2001) dedica-se a esclarecer que o habitar está para além das
formas materiais, afirmando-o como um modo de ser e estar no mundo. A existência e a
experiência comparecem aí de maneira indissociáveis e, numa miragem poética 5, o habitar
desvela a dimensão humana experienciada no mundo.
Neste debate, também me aproximo dos escritos de Bachelard (1993)
especialmente da obra “A poética do espaço”. O “olhar geográfico” do filósofo, que por ora
também se faz poético, apresenta uma relação sensível entre o homem e o espaço, na qual
desponta o subjetivo, o essencial. Nesse sentido, a filosofia abre-se como um componente
poético da vivência do ser no espaço. Com essas referências de base fenomenológica 6,
Bachelard (1993) inaugura o termo topofilia7, mais tarde difundido pelo geógrafo Yi-Fu
Tuan (1983). Em a poética do espaço, prioriza-se o espaço íntimo, o espaço do ser. A referida
obra pode ser considerada como um “tratado sobre o ser”, uma vez que encaminha para
um mergulho nas entrelinhas sensitivas que atravessam as relações entre homem e espaço.
No âmbito da perspectiva fenomenológica do habitar, inspiram-me, ainda, os
estudos de Certeau (1994, 1996) que ao narrar um cotidiano urbano apresenta uma noção
de habitar a partir de uma poética da cidade. Ao lançar um olhar inquietante sobre o
urbano, constrói uma noção de espaço vivido. Para tanto, apoia-se na fenomenologia
distinguindo o espaço antropológico do espaço geométrico. A partir dessa compreensão,
No sentido de fonte originária da revelação de sentidos (HEIDEGGER, 2001).
A obra nos coloca face às possibilidades do espaço e, nesse sentido, Bachelard (1993) sugere a fenomenologia dos
elementos mais surpreendentes: “fenomenologia da imaginação” (p. 2); “fenomenologia da imagem” (p. 4);
“fenomenologia da expressão” (p. 12); “do verbo habitar” (p. 21), “do devaneio” (p. 44), “da concha habitada” (p.
119), “do imenso” (p. 190); “da palavra” (p. 201), “do encadeamento das ideias” (p. 237).
7 Expressão derivada do grego philia (amor) topos (lugar). Lugar de vida, afeto e pertença.
5
6
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elabora uma noção espacial que tem a ver com uma relação singular do sujeito no mundo,
referindo-se, portanto, a uma dimensão existencial. O espaço passa a ser compreendido
como lugar habitado, praticado. O lugar habitado, por sua vez, relaciona-se com os
modos de apropriação espacial e com a polifonia de sentidos atribuídos pelos seus
habitantes. Desse modo, o lugar habitado revela-se nas práticas, nos gestos, ele existe no
movimento de seus habitantes, nas narrativas que produzem sobre seus cotidianos. Muito
embora Certeau (1994, 1996) tenha se dedicado a estudar o habitar a partir de práticas
urbanas, neste trabalho seus escritos tornaram-se uma abertura para pensar o habitar na
perspectiva das ruralidades. A noção teórica de modos de habitar, desenvolvida pelo
referido autor, inspirou-me a observar traços da experiência inscritos no cotidiano e nas
formas de apropriação do lugar habitado pelos sujeitos rurais de Canudos Velho.
Nessa conjuntura, o habitar abarca o modo como somos e estamos no mundo, de
maneira que essa forma de estar no mundo constrói a realidade que nos circunda. Habitar
seria, então, o modo pelo qual os sujeitos são e estão sobre a terra, conciliando uma
relação espaço-temporal. Com isso, a essência humana vai sendo construída, à medida que
o ser habita, o que permite afirmar que o habitar constitui o traço fundamental do serhomem. Ontologicamente falando, seria o modo próprio do “ser-no-mundo”
(HEIDEGGER, 2002). Essa relação espacial e existencial do ser, vinculada à noção de
habitar, tem a ver como a ideia de um demorar-se, um deter-se junto ao mundo.Esse
mundo seria o mundo onde estamos e somos. A partir destas significações, constroem-se
o entendimento de que o mundo é o lugar onde se manifestam as possibilidades do ser.
Por sua vez, aquilo que se manifesta enquanto formador do “ser-no-mundo”
(HEIDEGGER, 2002) alojaria o sentido de fenômeno educativo, categoria analítica que
atravessa e constitui esta tese. Desse modo, aproximo-me da noção de educação como
possibilidade de compreensão e reinvenção, ou seja, como disposição de “crescimento” e
elaboração do “ser-no-mundo”. A educação, a qual me refiro, não está situada
exclusivamente no campo da escolarização ou da aprendizagem de conteúdos formais.
Parte-se, então, do pressuposto de que educar é fazer conhecer, fazer emergir modos de
“ser-no-mundo”, neste caso, o mundo da vida.
A concepção de educação configura-se enquanto fenômeno educativo que incide
da convivência humana. Na base desta compreensão, a educação relaciona-se com
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aspectos associados ao mundo vivido pelos sujeitos, através de processos de significação
da experiência. A noção de experiência tem a ver com a reflexividade das histórias
narradas e (re)significadas pelos sujeitos que as vivem, portanto, ancora-se em um devir,
no qual se delineiam processos de (trans)formação.
Muito embora o feixe conceitual desta tese esteja embasado e delimitado
teoricamente, não significa que tais definições tenham ocorrido de forma consensual, sem
indagações. Em postura investigativa, indago-me: afinal, a que habitar me refiro nesta
tese? Esse questionamento perpassou a construção deste trabalho, a partir de dois
movimentos analíticos que especificamente buscaram: 1) produzir uma reflexão sobre a
existência espacialmente presentificada no lugar – ruralidades habitadas; 2) apreender
fenômenos educativos que se inscrevem nas práticas espacializadas em Canudos Velho.
Desse modo, adotei uma noção de habitar pautada numa leitura fenomenológica da
realidade que, nesse caso, está direcionada à observação do mundo rural 8 e ao exercício de
sistematizar reflexões sobre a existência dos sujeitos de Canudos Velho.
Para tanto, esta investigação orientou-se pela seguinte questão de pesquisa: Que
ruralidades e fenômenos educativos insurgem na experiência de habitar Canudos Velho?
Tal questão de pesquisa desdobrou-se nos seguintes objetivos: 1) Mapear as ruralidades
contemporâneas que se manifestam em Canudos Velho; 2) Compreender fenômenos
educativos decorrentes da experiência de habitar Canudos Velho.
Durante a pesquisa, aproximando-me da vida dos sujeitos e das significações de
suas experiências, caminhei sob um horizonte de compreensão sobre os modos de habitar
Canudos Velho, transitando entre uma abordagem fenomenológica e autobiográfica. À
primeira vista, esta tarefa pareceu-me simples e mobilizadora do que se mostrou visível,
objetivo e concreto, mas durante o processo de pesquisa, mostrou-se limosa, complexa e
permeada por subjetividades.
Para empreender esta investigação, analiso narrativas de dez colaboradores
buscando compreender dimensões da existência e suas correlações no campo educativo.
A partir do trabalho com as narrativas de vida me aproximei dos mundos pessoais e
sociais vividos pelos sujeitos de Canudos Velho, seus lugares e suas experiências. Assim
O termo “mundo rural” decorre da compreensão de aspectos ligados ao modo de viver e se organizar dos que
habitam o campo. A irrupção do termo é marcada por lutas/tensões, sendo nele estampado a proposta contrahegemônica a um projeto de sociedade que eleva o urbano como superior (MARTINS, 2000).
8
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sendo, a vida dos sujeitos, em sua dimensão experiencial, dotada de sentidos, desvela-se
como contexto basilar onde se manifestam os fenômenos educativos. Desse modo, “a
narrativa aparece como a manifestação mais significativa dessa escritura do vivido”
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 42), tornando-se uma via para a compreensão da
experiência. Além do trabalho com as narrativas, utilizei nesta investigação dados
resultantes da observação do cotidiano da comunidade e fotografias produzidas no
referido contexto.
Algumas razões justificam a minha implicação com essta pesquisa. A primeira delas
vincula-se à uma dimensão pessoal, minha condição de sertaneja, geógrafa, professora e
pesquisadora das ruralidades. Destaca-se, nessa trajetória, minha inserção Grafho desde
2011. Inicialmente, durante o mestrado, quando realizei pesquisas no âmbito do Projeto
“Diversas ruralidades–ruralidades diversas: sujeitos, instituições e práticas pedagógicas nas escolas do
campo Bahia-Brasil” (FAPESB/CNPq). E posteriormente no período do doutoramento,
quando integrei a equipe de pesquisa do projeto “Multisseriação e trabalho docente: diferenças,
cotidiano escolar e ritos de passagem”9 (FAPESB/MCTI/CNPq). Atualmente, as atividades da
docência desenvolvidas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e os
estudos realizados no âmbito do Observatório em Educação do Vale do Jiquiriçá
(OBSERVALE) têm permitido o aprofundamento de questões teórico-empíricas no que
se refere à educação em contextos de ruralidades.
Do ponto de vista acadêmico-social, esta investigação justifica-se em função da
relevância dos estudos contemporâneos sobre as ruralidades, implicando-se com a defesa
de um rural múltiplo e diverso. Nesse sentido, o rural desponta não somente como
espaço de produção material, mas também como um lugar de produção da existência,
lugar do acontecer da vida. Assim, o movimento analítico sobre o rural tem extrapolado
dimensões produtivistas, avizinhando-se de questões em torno das condições existenciais
de seus sujeitos. Nisto insurge a preocupação com a educação/escolarização ofertada em
contextos de ruralidades. No cerne deste debate, tenciona-se o reconhecimento da

Como resultado desta pesquisa foram publicados dois Cadernos Temáticos e um Roteiro Didático: SOUZA, E. C et
al. Multisseriação, seriação e trabalho docente. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2017. v. 1. 104p. / SOUZA, E. C, et
al. Escola rural: diferenças e cotidiano escolar. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2017. v. 2. 110p. / SOUZA, E. C, et al.
Roteiro didático: identidades e singularidades, nossa gente, nosso espaço, nossa vida. 1. ed. Salvador:
EDUFBA, 2017. v. 1. 72p.
9
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heterogeneidade que marca os modos de vida dos sujeitos nos projetos educativos
escolares, legitimando, nesse ínterim, seus conhecimentos, saberes e práticas.
A presente investigação, portanto, ao preocupar-se com os modos de vida
vinculados ao contexto das ruralidades, tomou como referência questões ontológicas,
espaciais e experienciais dos sujeitos para tecer reflexões sobre a educação,
especificamente a educação no âmbito rural. Após um longo caminho de pesquisa,
chegou-se a compreensão que em Canudos Velho os modos de habitar o rural são
constitutivos dos modos de ser dos sujeitos, fazendo insurgir fenômenos educativos.
No que se refere ao conteúdo desta tese, este encontra-se organizado em quatro
capítulos. O primeiro capítulo narra o percurso metodológico da investigação. Apresenta
o campo de pesquisa e seus sujeitos; a perspectiva metodológica, a constituição do corpus,
bem como as dimensões para a análise utilizada na pesquisa.
O segundo capítulo apresenta um debate sobre as ruralidades contemporâneas,
tomando-as como um modo de vida, um modo de habitaro mundo. Para tanto, delineiase uma cartografia das Ruralidades em Canudos Velho, a saber: bioprodutivistas,
inventivas, esgarçadas e contestatórias.
O terceiro e o quarto capítulo abordam as relações dos sujeitos com o lugar e os
fenômenos educativos advindos da experiência de habitar Canudos Velho. Nestes
capítulos ganham relevo as narrativas dos sujeitos, suas práticas, experiências e memórias,
deixando entrever aprendizagens circunscritas nos processos de ser e tornar-se quem se é
em suas relações com o habitar o espaço e por ele ser habitado.
Por fim, as notas finais suscitam questões e reflexões relacionadas à educação em
contextos rurais a tracejar outras margens. É quando um horizonte se anuncia: reconduzir
à educação ao ser-no-lugar-habitado.
A tese demarca-se pela apresentação de elementos imanentes da realidade vivida,
experienciada e observada. Traços de um habitar que se desvelou no cotidiano vivido,
narrado e significado em contextos de ruralidades. As paisagens, as imagens e as
narrativas representam recortes de um contexto investigado, cuja finalidade não foi
abarcar a totalidade ou compor um desenho único e imutável, mas antes traçar uma
cartografia diversa e volúvel das ruralidades e dos fenômenos educativos que insurgem na
experiência de habitar Canudos Velho.
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I
_____________________________________________

MOVIMENTOS EPISTÊMICO-METODOLÓGICOS:
tempo, topografia e territórios existenciais
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Canudos Velho
Foto: Acervo da Autora (2015)

1.1 Pesquisa narrativa e imersão em campo

Canudos Velho, dezembro de 2015. Um sol daqueles típico de verão, aqueceu
minha chegada. A placa com letreiro grande na entrada da comunidade, como se pode
notar na fotografia, anunciava o término de uma viagem longa e exaustiva. Eu havia
cruzado a BR324 e parte da BR116-norte, por mais de sete horas. Foram precisamente
473 quilômetros, cronometrados do litoral ao sertão, ou melhor dizendo, de Salvador até
Canudos Velho. A caatinga, o “cordão” de serras, a simplicidade das casas, o ressoar do
chocalho dos animais e uma certa aridez no solo foram os elementos observados em um
primeiro lance de vista, naquela manhã de quarta-feira. Até então, não havia pessoas
circulando por ali, não se ouvia vozes, havia um silêncio quase sagrado. Essa foi a
primeira, das dez viagens que fiz durante a pesquisa de campo, realizada entre dezembro
de 2015 e outubro de 2017.
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Canudos Velho é uma comunidade rural do município de Canudos 10, cuja história
possui relevo no cenário nacional e internacional. A Guerra de Canudos abalou o sertão
da bahia, trágica e desumana, registrou a violência sangrenta e perversa da República
Brasileira, repercutindo na memória da nação. Canudos faz parte da formação da
identidade cultural brasileira, sua história se constitui como um legado que, desafiando os
algozes da república, se fez humano, revolucionário e transgressor. Foi um experiencia
política, utópica de organização popular e, por isso, subversiva.
A primeira Canudos, onde se instalou Conselheiro reuniu sertanejos de toda parte
em função da ideologia da “Terra Prometida”, foi destruída com fogo, em nome da
ordem e do progresso (1896-1897), postulando uma contradição entre ‘rebeldia’ sertaneja
e o orgulho patriota da nação. Morreu por resistência. Constituindo memórias em disputa,
o Arraial do Belo Monte torna-se a primeira referência de organização camponesa do
Brasil, movimento pioneiro de reforma agrária do país.
Mas a guerra não destruiria Canudos, ainda que marcasse brutalmente aquelas
paragens tristes. Segundo Cunha (2002), “os sertanejos invertiam toda a psicologia da
guerra: enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, empedernia- os a derrota” (p.
766). Assim sendo, por volta de 1909 os primeiros sobreviventes começam a recuperar as
terras ao redor das ruínas do Belo Monte, erguendo a segunda Canudos. Alguns anos
depois, por ordem do presidente Getúlio Vargas, construiu-se uma barragem que
inundaria o vilarejo. Essa segunda Canudos encontra-se sob os 250 milhões de metros
cúbicos de água do Açude Cocorobó.
Todavia, de fato, o pequeno arraial não pode existir em sua completude, afinal, a
república não permitiria a existência de um território onde não foi possível dominar nem
os corpos, nem as ideologias de seus sujeitos que, de forma imponente, bradavam por
uma vida digna. Esquecer Canudos sempre foi uma preocupação da república, tais
mecanismos de dominação e controle manipularam a memória coletiva, engendrada pelo
discurso ideológico de ordenamento nacional. De um lado, no imaginário coletivo, esta
representação está associada a barbárie, a um ato de desobediência e anarquia. Do outro,
o movimento é reconhecido como messiânico e precursor das lutas pela reforma agrária,
um combate corajoso contra as formas de exploração e dominação do povo sertanejo.
Localizado no sertão da Bahia, distante 410 km da capital, Canudos é uma cidade pacata, com traçado
planejado e ruas retas. Segundo o censo do IBGE (2014), possui uma população de 17.070 habitantes.
10

27

Durante esse tempo, a história de Canudos tem se desvelado nos muitos modos de
lembrar e narrar, encampados pelas narrativas oficiais, mas sobretudo pelos seus
moradores, artistas e pesquisadores. Observa-se que esses modos de lembrar Canudos se
materializam em dois movimentos: o primeiro pelos “vencedores”, o segundo pelos
“Vencidos”. Aqui a narrativa dos vencedores é compreendida pela memória oficial
(POLLAK, 1989), de conotação patriota que coloca Canudos como uma ameaça, uma
rebeldia para a velha república, donde nasce o conflito, a guerra e a destruição.
Esta face histórica da guerra sacralizou-se documentalmente como narrativa única
por quase cem anos. Todavia, por volta de 1970/80, os vencidos ocupam lugar na história
reconfigurando outros modos de lembrar a Guerra de Canudos. Assim sendo, os
“vencidos”, também conhecidos como os “descendentes da dor”, insurgem com
narrativas que revelam outra face da guerra, desta vez: desumana, perversa e covarde.
Esses deslocamentos surgem como resultado de mudanças no enfoque de estudos sobre a
guerra de Canudos marcado por outras fontes que fundam distintos lugares de memória.
Ao assumir contornos conselheiristas, este movimento propõe à (des)construção de
pensamento e a insurgência de uma história vivida e narrada por tantos outros.
Duas razões me levaram a escolher Canudos Velho como lócus de investigação. A
primeira razão decorre dessa visibilidade proporcionada pelo acontecimento histórico da
guerra. Considerando, então, esse laivo histórico, Canudos Velho despertou interesse
primeiro por ser um lugar geograficamente mais próximo das ruínas da antiga Canudos, e
depois por apresentar mais viabilidade no acesso e disponibilidade da comunidade e da
escola para a realização deste estudo.
A segunda razão decorre de minha vinculação, desde 2015, como voluntária no
Projeto Canudos, desenvolvido há oito anos na comunidade, através de ações no âmbito
da saúde, educação e sustentabilidade. Antes vinculado às atividades de extensão e
pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo, hoje o projeto integra parte das ações
do Instituto Brasileiro de Expedições Sociais (IBES), da qual me tornei embaixadora no
estado da Bahia em 201711. A aproximação com Canudos Velho, através desta
experiência, constitui-se como uma abertura para a realização desta pesquisa, incidindo
sobre a escolha da comunidade como campo empírico do presente estudo.

11

Conforme documento presente no anexo I desse trabalho.
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A formação de Canudos Velho iniciou no final da década de 1960, mais
especificamente em 1969, quando concluíram as obras do Açude de Cocorobó. Após a
inundação da segunda Canudos, muitas famílias se deslocaram para a comunidade como
uma das formas de preservar a própria existência. Atualmente, o povoado é composto
por aproximadamente 129 famílias, conforme dados fornecidos durante uma conversa
com Agente de Saúde da Comunidade, em 2017.
A comunidade abriga o Museu Histórico de Canudos, construído a partir do
acervo particular de seu Manoel Travessa. Há uma biblioteca comunitária, arquitetada em
parceria com o Instituto Brasil Solidário (IBS); uma capela ligada à Igreja católica e uma
Igreja Evangélica. Também há uma sede onde se reúnem as mulheres artesãs, uma sede
da Colônia de Pescadores Z45 e uma escola organizada em classes multisseriadas, que
atende estudantes da Educação Infantil, do 1º a o 5º ano. Segundo o censo escolar de
2017, 54 crianças frequentavam a Escola Municipal Alto Alegre. Além das crianças da
comunidade a escola recebe também crianças de localidades circunvizinhas.
Entretanto, na comunidade rural faltam estruturas básicas que garantam qualidade
de vida: não há saneamento básico, coleta de lixo e tratamento de esgoto. Não existe
serviço de transporte público em Canudos Velho, que conta apenas com ônibus escolar,
cujo funcionamento e transporte para a sede do município ocorre apenas durante o
período letivo. A economia local é movida pela pesca artesanal, pela pequena agricultura e
as famílias contam com a assistência de programas sociais para auxiliar a renda. Apesar de
toda essa escassez, há luz elétrica e, em algumas residências, sinal de internet. A
comunidade possui água potável para uso doméstico, além da água do açude utilizada para
a criação de animais e agricultura.
A ausência de perspectivas de trabalho, renda, estudos e melhores condições de
vida tem mobilizado a migração de jovens, homens e mulheres para centros urbanos do
país e fora dele12. Mesmo com o número de residentes diminuindo, bem como a
quantidade de habitantes e o trânsito de pessoas na comunidade, Canudos Velho possui
dois importantes períodos de festividades que ocorrem ao longo do ano, a saber: a Festa
de São Pedro, que acontece dia 29 de julho, e a Celebração pelos Mártires de Canudos, em
Para ilustrar cito o seguinte exemplo: em 2012, três moradores de Canudos Velho migraram para África, em
função de emprego oferecido pela Queiroz Galvão, entre idas e vindas, ficaram por lá aproximadamente 4 anos. A
experiência rendeu a estes homens o contato com outras culturas e acúmulo de bens financeiros.
12
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outubro. A manutenção de tais festas enuncia outra marca da comunidade: o destaque dos
seus artistas musicais, ligados a uma Banda de pífano e a sanfona.
Durante o trabalho de campo, costumava visitar Canudos Velho a cada dois
meses. Nesse período, optei por me instalar na comunidade, a fim de estabelecer vínculos
com os sujeitos e o lugar. Desse modo, tornou-se um hábito passar o dia e parte da noite
a observar o cotidiano das pessoas. O dia amanhece e começam as movimentações: lá
estão os pescadores; chega o ônibus escolar; abre-se a escola; crianças e adultos circulam
no centro do povoado, a esta hora, pequenas mercearias já estão abertas. As noites são
mais silenciosas e há pouca movimentação. Alguns moradores costumam ficar nas
calçadas de suas casas, numa espécie de “reunião” entre a família e vizinhos.
Sumariamente, este foi o cotidiano observado na comunidade.
Quando a noite chegava, parte das pessoas costumava se reunir na frente de suas
casas, de onde soam conversas e relatos, momentos sempre acompanhados de um café. É
costume do povo sertanejo de Canudos Velho se reunir com familiares e amigos para
contar histórias e compartilhar o cotidiano, pois, com uma temperatura um pouco mais
amena, típica do sertão, a reunião fora de casa tende a se estender. Eu estava ali, sempre
tomando notas.
À medida que conversavam sobre a vida, alguns “causos” tocavam-me de modo
particular, a exemplo das migrâncias no sertão e as escolhas pelos lugares de paragens
para morar/habitar. Inquietavam-me as histórias que narravam o deslocamento das
pessoas, inclusive crianças, de um lugar para o outro, buscando melhores condições de
vida em outras partes da Bahia e do Brasil. A cada encontro fui sendo invadida,
subjetivamente, por aqueles mundos vividos e narrados. Na posição de ouvinte,
garimpava histórias, buscando desvendar maneiras de como os sujeitos habitavam o
mundo, habitavam aquele lugar.
Durante as conversas, descortinavam-se para mim suas existências e o modo como
superaram as durezas e agruras do sertão para garantir a existência, criar os filhos e
produzir a vida, desde que chegaram até a comunidade. Nesse ínterim, tornaram-se
relevantes os relatos sobre a doação de terras, construção das casas através de mutirões
solidários, das pescarias, do trabalho com a agricultura e caprinocultura. Logo percebi que
muitos dos moradores foram atraídos a Canudos Velho em função de melhores
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condições de vida, oportunizadas pelas águas do Açude de Cocorobó. Nos relatos,
impactou-me o modo como o açude transita entre o lugar de sustento da vida, que
permite aos moradores habitar Canudos Velho, e, por outro lado, como lugar de memória,
onde a velha Canudos está ali submersa. Foi através desse movimento de “pensarsentindo, cuja estética cotidiana tem uma potência deflagradora” (MARANDOLA JR,
2016, p. 146) que realizei a presente pesquisa.
Nesse sentido, a imersão em campo e o circular de vozes dos sujeitos me levaram a
escolher a pesquisa narrativa, enquanto dispositivo epistêmico-metodológico. Uma vez
que a pesquisa narrativa se constitui de histórias vividas e contadas, sua escolha justifica-se
pela possibilidade de, no encontro entre pesquisador-sujeito, acessar a vida das pessoas,
crianças, homens e mulheres que vivem, estudam, trabalham e produzem suas existências
em Canudos Velho, prestando atenção às (re)significações das experiências, às relações
com o outro e com o contexto social. Tal abordagem metodológica faz parte de um
universo de pesquisas que utilizam as vozes dos sujeitos para valorizar a singularidade de
suas vidas, “[...] através da tomada da palavra como estatuto da singularidade, da
subjetividade e dos contextos dos sujeitos” (SOUZA, 2006, p. 27).
Este olhar que incidiu sobre as narrativas foi conduzido também por uma noção
particular de “narrativa”, assentada nos pressupostos da abordagem (auto)biográfica. A
despeito da amplitude e, às vezes, do uso impreciso do conceito de “narrativa”, é aqui
compreendida como um subterfúgio organizador da vida, que atua na sua constituição,
corporificação e (re)significação a partir da linguagem humana. É a experiência narrada,
transformada em linguagem, que dá sentido e coesão à existência de uma vida. Ou, em
outras palavras, a narrativa assume um “lugar onde a existência humana toma forma, onde
ela se elabora e se experimenta sob a forma de uma história” (DELORYMOMBERGER, 2012, p. 40).
A noção de pesquisa narrativa, a partir das teorizações empreendidas por Goodson
(2007), busca explicar o sentido da aprendizagem narrativa e do capital narrativo. Dessa
forma, a aprendizagem é concebida como algo vinculado às histórias de vida, que estão
situadas em um contexto pessoal ou comunitário. É nesse sentido que se desenvolve a
aprendizagem narrativa, que, de certo modo, possui relação com a valorização das
histórias vividas, experienciadas e compartilhadas pelos sujeitos.
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Além disso, justifica-se a escolha da pesquisa narrativa para empreender este
estudo por esta vertente ser associada a uma dimensão flexível quanto aos itinerários
biográficos, extrapolando os traçados rígidos, fechados e quantificáveis da ciência
moderna. Por isso, o argumento central que mobiliza o uso da narrativa, enquanto
perspectiva de pesquisa, ancora-se na possibilidade privilegiada de compreender tais
experiências, que entrecruzam o pessoal e o social, num movimento singular de produção
de conhecimento.
Com o advento dos métodos (auto)biográficos nas ciências sociais em meados do
século XXI e, posteriormente, nas pesquisas educacionais, anuncia-se um período de
ressignificação da subjetividade humana, onde as pessoas passam de estatuto de objeto
das análises para o de sujeito protagonista da investigação. Desse modo, o sujeito passa a
"produzir um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, o qual revela-se
através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes, ao narrar com
profundidade” (SOUZA, 2006, p. 54).
Assim, tendo em vista as demandas dos sujeitos sociais em seus diversos
contextos, consolidou-se, no início do século XXI, a perspectiva de pesquisa qualitativa,
possibilitando a emergência de outros métodos e diferentes abordagens, usando as
palavras de Bachelard (1993) “um alargamento dos quadros de conhecimento”. Atrelado a
essas novas demandas das ciências surge, no campo da pesquisa qualitativa, o método
(auto)biográfico cuja epistemologia respalda o trabalho com a pesquisa narrativa, esta por
sua vez, insurge como uma tentativa de recolocação do sujeito no centro das
interpretações das ciências humanas (CANTANI, et al, 1997).
Nesse sentido, tal perspectiva metodológica alinha-se aos estudos de vertente
qualitativa, desenvolvidos no âmbito das ciências sociais. Assim sendo, por considerar
fenômenos eminentemente humanos e situados em um contexto, o campo da pesquisa
narrativa demarca outros movimentos epistemológicos e paradigmáticos, que envolvem
princípios ontológicos, éticos e subjetivos. Tais princípios têm origem no paradigma
emergente que, segundo Santos (2006), assumiu a subjetividade e os dados qualitativos
como perspectiva mais adequada para compreender os sujeitos e contextos sociais.
No âmbito do Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral
(GRAFHO) o trabalho com a pesquisa narrativa tem se desenvolvido na perspectiva de
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ouvir, compreender e apreender experiências de vida de uma diversidade de sujeitos
implicados em contextos educacionais e sociais. Ancorada no método (auto)biográfico, a
opção pela pesquisa narrativa advém justamente da possibilidade de acessar mundos
pessoais e sociais, através das experiências narradas – proporcionada, diga-se de
passagem, por esse tipo de investigação. A opção teórico-metodológica pela pesquisa
narrativa tem possibilitado acessar experiências de vida-formação, através dos modos
próprios como os sujeitos narram, significam e dão sentido às suas experiências. E nisto, a
narrativa torna-se fecunda, ou seja, ao narrar suas histórias e tecer redes de significação de
suas experiências, os narradores são capazes de produzir um “conhecimento de si”
(SOUZA, 2006) e de seus mundos sociais.
Através deste método de pesquisa, por conseguinte, de suas perspectivas
epistêmico-metodológicas, compreende-se a experiência humana e suas (re)significações
como estrutura fundante do processo de narrar. Nesse sentido, a produção da narrativa
torna-se um ato, uma disposição ontológica, pois os sentidos produzidos pelos sujeitos
sobre si e sobre seus mundos revelam modos de apreensão e interpretação do vivido. Tais
narrativas colocam em evidência a experiência humana, marcada por motivos, escolhas e
princípios que orientam as ações dos narradores, estes, ao assumirem a “condição
biográfica”13, anunciam compreensões de si, circunscritas numa dimensão socioespacial.
Conforme destaca Delory-Momberger (2012), a pesquisa biográfica ocupa-se com
os processos de gênese e de devir dos sujeitos vinculados a um espaço social. Para tanto,
busca compreender os modos como os sujeitos dão forma às suas experiências e como
significam os acontecimentos de sua existência, sendo que o vivido e o narrado são
atravessados pelo tempo, instaurando uma “temporalidade biográfica” (DELORYMOMBERGER, 2012). Neste trabalho, a pesquisa narrativa constituiu-se como uma
perspectiva peculiar de investigação, permitindo capturar, compreender e interpretar
experiências humanas, inscritas numa realidade espaço-temporal.
Segundo Clandinin, Connelly (2011), a pesquisa narrativa organiza-se a partir de
um espaço tridimensional, disposição metodológica que se torna condição para a
compreensão das vidas e experiências narradas. Desse modo, tomando como referência as
“Num sentido antropológico, remete a uma das dimensões constitutivas da experiência humana: a capacidade que
tem o ser humano de configurar narrativamente sua existência e de biografar sua experiência singular do mundo
histórico e social” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 17).
13
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teorizações de Clandinin, Connelly (2011) e de Delory-Momberger (2012) construo uma
perspectiva tridimensional para orientar o movimento analítico das narrativas:

Figura 01: Metáfora dos 3Ts

TEMPO
organizador da
narrativa

Elaboração da Autora (2017)

As noções conceituais que organizam o esquema, apropriadas através da metáfora
de um espaço tridimensional (tempo, topografia e territórios existenciais), fundamentam-se em
movimentos epistêmico-metodológicos e atuam no desvelar de questões relacionadas à
organização temporal da narrativa, à produção de sentidos que insurgem das experiências
com o lugar e os processos de subjetivação dos sujeitos manifestados na percepção de si e
de seus mundos sociais.
As noções de tempo, topografia e territórios existenciais, em articulação com questões
epistemológicas e teórico-metodológicas configuram-se como dimensões analíticas que
emergiram no processo da pesquisa, possibilitando problematizações das narrativas, ao
tomar como referência o material empírico produzido durante a pesquisa de campo,
realizada no período de dezembro de 2015 a outubro de 2017 em Canudos Velho. A
compreensão dessa teia narrativa tornou-se relevante na constituição de sentidos conexos
ao objeto de estudo desta investigação e a perspectiva de análise proposta.
Assim, cada sujeito, entendido neste trabalho como narrador 14 (BENJAMIN,
2000) valendo-se dos próprios dados biográficos, possui um motivo que organiza e elege
Walter Benjamim (2000) em seu texto “O narrador” baseia-se na obra do escritor russo Nikolai Leskov para fazer
uma reflexão acerca do desaparecimento do narrador. Ao se debruçar sobre a figura do narrador para defender essa
tese, o autor distingue dois perfis de contadores de história, representados pelo camponês sedentário e pelo
marinheiro comerciante (narrador que vem de longe) que, apesar de distintos, possuíam papel significativo para a
difusão da arte de narrar na sociedade.
14
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os acontecimentos que dão forma a sua narrativa, tornando-a subjetivamente única e
irrepetível pelos significados pessoais contidos em cada uma das histórias narradas. As
narrativas (auto)biográficas, “centram-se nas trajetórias, percursos e experiências dos
sujeitos, são marcadas por aspectos históricos e subjetivos frente às reflexões e análises
construídas por cada um sobre o ato de lembrar e narrar” (SOUZA, 2014, p. 43).
Nesta pesquisa, considero as narrativas orais e imagéticas como modos de registrar
sentidos e experiências dos sujeitos e suas correlações com os fenômenos educativos e
modos de habitar o lugar, significando-os através de suas experiências e narrativas. Para
pensar o sentido da experiência, narrativamente composta neste corpus, busquei organizálo de modo a considerar o objeto em estudo. Neste caso, considerei na composição desse
tecido narrativo, recortes das experiências narradas por diversos sujeitos (professor,
artesã, pescador, músico, político, representantes de associações e as crianças) que
produzem a vida e a existência no sertão de Canudos Velho.
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Narrativa imagética (Emili)
Foto: Acervo da Autora (2016)

1.2 Sujeitos narradores
Quem são os sujeitos narradores desta tese e por que se tornaram os narradores?
Nesta seção conheceremos os homens, as mulheres e as crianças que narraram com
modos próprios suas experiências de habitar Canudos Velho. Tomo emprestado de
Benjamin (2000) a noção de narrador, enquanto aquele que conta experiências de vida.
Assim, a narração seria resultado dos acontecimentos vivenciados e compartilhados pelos
sujeitos. Para Benjamin (2000, p. 198), “a experiência que passa de pessoa a pessoa é a
fonte a que recorreram todos os narradores”. Desse modo, a figura do narrador, como
sujeito da experiência, atravessa a compreensão de narrador assumida neste trabalho.
Nesse encontro, sob a forma de compartilhamento do saber, o conhecimento que o
narrador possui sobre si e seus mundos sociais manifesta-se em fenômenos educativos.
Em contraposição à ideia de que a figura do narrador está prestes a desaparecer, tal
como destacou Walter Benjamin (2000), tomo os narradores e suas narrativas para pensar
fenômenos educativos que insurgem de suas experiências de vida, de seus modos habitar
o rural. A possibilidade de construção de conhecimento a partir da experiência vivida
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pelos sujeitos, insere-se na perspectiva de conceber a educação como um modo de
(re)aprender a ver o mundo no intercambiar de experiências que passam de pessoa a
pessoa (BENJAMIN, 2000). Vista assim, a educação toma forma de interação social,
desvelando-se, subjetivamente, na partilha do ser, no compartilhamento do que se é.
Os narradores apresentados neste estudo são homens, mulheres e crianças com
pés “fincados” na comunidade rural de Canudos Velho. As histórias que esses sujeitos
tecem, por sua vez, se entretecem ao habitar em contextos de ruralidades, atribuindo
sentidos às experiências de vida espacializadas neste lugar. Nessa perspectiva, a narrativa
aparece como uma forma artesanal de comunicação, onde os narradores deixam suas
marcas, imprimem sentidos e dão forma à narrativa contada (BENJAMIN, 2000).
Do ponto de vista da escolha dos narradores, cabe ressaltar que alguns critérios
foram necessários para orientar o processo de seleção, a saber: 1) Residir em Canudos
Velho; 2) Ser estudante da escola da comunidade; 3) Ser membro de organizações sociais
ou atuar em instituições da comunidade; 4) Ser representante de categorias sociais
identificadas no lugar. Assim sendo, considerando esses critérios, iniciei a caminhada pela
comunidade, adentrando espaços coletivos e as residências dos colaboradores.
Para esta empreitada, contei com o conhecimento e a disposição de dona Maria de
Lourdes, uma das lideranças da comunidade, para chegar aos seguintes colaboradores:
Manoel Travessa15 (líder político), Landinho (artista), Antonio (pescador profissional),
Adailson (professor), Madalena (membro da Colônia de Pescadores Z45), Elísia (artesã,
membro da Associação Local de Moradores), Maria de Lourdes (Presidente da
Associação de Mulheres Artesãs). Além dos papéis sociais correlacionados, todos os
sujeitos da pesquisa, são ou já foram pescadores. Já as crianças Emili, George e Raiane
foram selecionadas em função da escolha primeira do professor da turma em que
estudavam, uma classe multisseriada com estudantes do 4º e do 5º ano. No período da
pesquisa, Adailson era o único professor da escola que morava na comunidade, e as três
crianças, as únicas da turma que residiam em Canudos Velho, razões que também
justificam tais escolhas. Todos os sujeitos a quem me dirigi aceitaram integrar o grupo de
colaboradores da pesquisa. A seguir, apresento um perfil biográfico de cada um deles.
Tendo em vista as questões de ética e rigor que envolvem as pesquisas com humanos, nesta investigação, o uso
dos nomes reais, bem como as fotografias (adultos e crianças) e outros materiais produzidos foram autorizados pelos
mesmos e seus respectivos responsáveis, mediante termo de esclarecimento livre e esclarecido, e termo de
autorização de uso de imagem e entrevista, como constam nos apêndices desse trabalho.
15
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Figura 02: Manoel Travessa

Foto: Acervo da Autora (2016)

Manoel

Alves, conhecido como “Manoel
Travessa”, foi pescador e vereador. Até
hoje é líder político da comunidade. Nasceu
em 1940, na zona rural de Monte SantoBA. Após muitas andanças pelo sertão,
chegou em 1971 a Canudos Velho. Nesse
período, conforme narra, só havia três
casas no local, só depois de algum tempo
conseguiu construir a sua, onde vive até
hoje com “Dona Miúda” (Rita Alves), sua
esposa. Ele foi atraído a Canudos Velho
pelas águas do Cocorobó, de modo que,
através da pesca, sustentou sua família por
quase trinta anos. Já foi pedreiro,
carpinteiro e vereador, hoje está
aposentado. Ele escolheu o Museu como
lugar para a realização da entrevista. Talvez
porque este espaço seja representativo para
pensar as histórias do lugar que se
entrecruzam com a história de vida de seu
Manoel. Durante a entrevista, mostrou-me
objetos históricos e memorialísticos da
Guerra de Canudos que são constitutivos
do acervo do museu, a saber: armamentos,
fotografias, chaves, utensílios domésticos,
artefatos religiosos, objetos pessoais, etc.
Seu Manoel Travessa é um dos fundadores
do povoado, onde encontramos muitos dos
seus feitos. Destacam-se, nesse sentido, o
conjunto
monumental
(museu-igrejaescola-conselheiro-cruzeiro) que integra a
“praça” de Canudos Velho, onde se
materializam as iniciativas de seu trabalho
junto à comunidade. Ele é o criador e
mantedor do Museu Histórico de Canudos.

Figura 03: Landinho

Foto: Acervo da Autora (2016)

Enevaldo

Anselmo, conhecido como Seu
Landinho, é pescador e artista. Nasceu em
Canudos Velho em 1935, onde vive há 82
anos com sua família. “Nasci e me criei
aqui”, disse seu Landinho enquanto tocava
sanfona na varanda de sua casa, durante a
entrevista. Atualmente aposentado, afirma
que foi através da pesca e da música que
sustentou toda sua família, hoje formada
por esposa, três filhos, seis netos e oito
bisnetos. Desde os 12 anos toca sanfona,
arte aprendida com o pai (Justino
Anselmo), que, por sua vez, aprendeu com
seu avô (Anselmo da Cruz). Filho de
descendente da Guerra, já viajou para
muitas partes do país para se apresentar
artisticamente e tem muitos CDs gravados.
Ele é integrante do “Projeto Sons de
Canudos”, que visa à continuidade das
tradições culturais existentes no sertão da
Bahia. Em 2010, Sr. Landinho foi nomeado
"Mestre da cultura popular", prêmio do
Ministério da Cultura do Brasil, por sua
contribuição para a manutenção da música
tradicional de sua terra. Participou do filme
“O Mar de Antonio Peregrino” dirigido e
idealizado por Mendel Hardeman.
Landinho Pé de Bode, com é
popularmente conhecido, é um dos últimos
músicos que tocam com maestria um “oito
baixo”, arte que herdou de seu pai seu
Justino Anselmo. Homem simples do
sertão que, pelos seus acordes tem sido
reconhecido internacionalmente.
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Figura 04: Madalena

Figura 05: Maria de Lourdes

Foto: Acervo da Autora (2017)

Foto: Acervo da Autora (2017)

Madalena

Antônia, mulher das águas,
conhecida como dona Madalena, é filha de
Canudos. Nasceu na Fazenda Umburana,
local onde foi enterrado o Coronel Moreira
César, um dos militares que liderou a Guerra
de Canudos em 1897. Dona Madalena tem
68 anos, foi pescadora e parteira, atualmente
é comerciante. Aposentou-se da pesca aos 55
anos. Casada com pescador, teve dois filhos,
mas criou um total de seis. Mora em
Canudos Velho desde pequena. Veio para o
povoado em função das águas do Cocorobó
e da possibilidade de vida oferecida pela
pesca. É membro da Associação de
Pescadores, atuando como representante
local da Colônia de Pescadores Z45. Através
dessa militância já representou os
pescadores, lutando pela garantia de direitos
em eventos ocorridos em Salvador, em
outras cidades da Bahia, e mesmo em
Brasília. Dona Madalena narrou a sua
história e experiência em Canudos na
varanda de sua casa, com vista privilegiada
para o açude. De sorriso largo e firmeza na
voz, em sua entrevista, nos revelou suas lutas
na comunidade, a favor do trabalho coletivo,
uma marca de sua trajetória de vida. É uma
mulher envolvida com a arte, sobretudo com
a arte musical, com a qual os laços são mais
estreitos a ponto de participar e promover
eventos de valorização da música tradicional
de Canudos Velho.

Maria

de Lourdes, conhecida como
Tonton, é uma das filhas de seu Manoel
Travessa e dona Miúda (Rita Alves), tem
38 anos. Veio ao mundo pelas mãos da
parteira dona Madalena, em maio de 1979.
Nasceu em Canudos Velho onde, desde de
sempre, vive junto à sua família. Casada
com um pernambucano (Nenê), é mãe de
dois filhos. No que diz respeito às suas
ocupações, é pescadora, já foi vendedora
de hortaliças e legumes, chegando a
assumir o cargo de vice-prefeita do
município de Canudos no período de
2008-2009. Mulher do sertão, Tonton
demonstra ser incansável: a todo tempo se
movimenta e trabalha, se divide ente os
afazeres de casa, a pesca e o cuidado com
sua família. Ela é símbolo de força, possui
um espírito maternal que oscila entre
severidade e brandura. É a atual presidente
da Associação de Mulheres Artesãs,
membro da Colônia de Pescadores Z45 e
da Associação de Moradores de Canudos
Velho, além de líder comunitária da Igreja
Católica. Militante das causas coletivas,
coordena e propõe, ao longo do ano,
diversas atividades que acontecem na
comunidade. Ela escolheu as margens do
Cocorobó, em função da significância
dessas águas em sua existência, para narrar
sua história de pertencimento, resistência e
resiliência em Canudos Velho.
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Figura 06: Elísia

Foto: Acervo da Autora (2017)

Elísia da Silva, nasceu em Monte Santo, na

Fazenda Jurema. Tem 66 anos e vive em
Canudos Velho desde os 20 anos, onde
casou e teve nove filhos. Os filhos já estão
longe de casa, se dividem entre a
comunidade e outras cidades brasileiras
(Salvador, São Paulo e Luís Eduardo
Magalhães). Dos trezes netos que possui,
apenas Emily vive com ela. Quando
chegou a Canudos Velho, já existia uma
pequena capela onde aconteciam novenas
e festividades, especialmente a tradicional
Festa de São Pedro, das quais participava.
Já foi pescadora e professora leiga da
escola da comunidade. Atualmente está
aposentada, mas exerce a função de artesã
e membro da Associação Local de
Moradores e da Associação de Mulheres
Artesãs de Canudos Velho. Seguindo o
mesmo tom de suas expressões, amálgama
entre a força e a ternura, dona Elísia nos
contou parte de sua história de maneira
leve e sorridente. Enquanto concedia
entrevista, na sala de sua casa, mostrou-me
álbuns de fotografia da família. Em
seguida, iniciou o trabalho de tecer redes
de pesca, ofício que desenvolve há anos
como forma de ajudar na renda da casa.
Entre a puxada da linha e o movimento da
agulha, ela tecia, literalmente com arte, os
fios de suas experiências de vida em
Canudos Velho.

Figura 07: Antonio

Foto: Acervo da Autora (2017)

Antônio Silva, conhecido como Totonho,
tem 37 anos. É natural de Cansanção-BA
mas vive em Canudos Velho, desde 2001,
com seus três filhos e esposa. Veio para a
comunidade em função do açude. Filho de
pescador, começou a pescar aos sete anos,
ofício que aprendeu com seu pai no Açude
de Camandaroba. Já foi agricultor e
pedreiro,
atualmente
é
pescador
profissional. Tem como especialidade a
pesca artesanal do peixe e do camarão. Sua
residência é uma casa de pescadores:
quando sua família não o acompanha para
açude, dedicam-se a construir “covos”
(uma espécie de vasilhame plástico com
furos nas laterais utilizado para pescar
camarão) ou tecer redes de pesca. Seu
Antônio, concedeu sua entrevista no rio,
sobre as águas tranquilas do Cocorobó.
Era um final de tarde de primavera,
quando me levou para conhecer o açude
via barco. Enquanto remava, narrava suas
experiências do cotidiano pesqueiro e de
vida. Ao som da batida do remo na água,
ecoavam processos de subjetivação,
anunciando a partilha do ser. “Eu me sinto
feliz em ser pescador, a pesca, tudo isso
aqui, é a minha vida”, disse seu Antônio,
em tom emocionado ao término de sua
entrevista.
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Figura 09: George

Figura 08: Adailson

Foto: Acervo de Adailson (2016)

Adailson de Santana, tem 37 anos, nasceu na

Fazenda Calumbi, zona rural do município
de Canudos-BA. Quando chegou a Canudos
Velho, tinha 10 anos e, desde essa época,
vive na comunidade. Estudou na escola da
comunidade, em classe multisseriada e, mais
tarde, precisou fazer a travessia, utilizando
bicicleta, para continuar seus estudos no
distrito de Bendegó. Esse rito se estendeu
para a conclusão do ensino médio, quando
Adailson precisou migrar, diariamente, para
sede do município de Canudos. Para isso,
chegou a utilizar bicicleta, até determinado
trecho, para pegar o ônibus escolar. Fez
magistério, é o único professor da escola que
mora na comunidade, é proprietário de um
bar, também se dedica à criação de caprinos e
ovinos. Há 15 anos trabalha na Escola
Municipal Alto Alegre, exercendo a docência
em turmas de classes multisseriadas.
Funcionário público, integra a rede de
professores do município de Canudos, com
carga horária semanal de vinte horas.
Durante a pesquisa, Adailson foi o professor
da turma na qual realizei atividades com os
estudantes. Tem dois filhos, Mirele e
Mathias. Quando concedeu a entrevista,
relatou a experiência de viver e trabalhar em
Canudos Velho, demarcando razões para
habitar o lugar e as relações de sociabilidade
estabelecidas com a escola e a comunidade.

Foto: Acervo da Autora (2017)

George

Alves, vive em Canudos Velho
com seus avós, seu Manoel Travessa e dona
Miúda (Rita Alves). Seus pais e irmãos
moram no distrito de Bendegó, pertencente
ao município de Canudos-BA. Em 2016,
durante o período da pesquisa de campo na
escola, George tinha 10 anos, estudava em
uma classe multisseriada e estava cursando
o 4º ano do Ensino Fundamental na Escola
Municipal Alto Alegre. Era aluno do
professor Adailson, juntamente com mais
17 crianças. Durante o período em que
estivemos juntos, observei que ele é menino
estudioso e preocupado com as atividades
escolares. Sempre solícito com os colegas,
tem muitos amigos na turma. Quando não
está na escola, ajuda seus avós com a
criação de galinhas e outras atividades
domésticas, além de participar de
brincadeiras ao ar-livre com outras crianças
da comunidade. Na “rua” quase sempre
está acompanhado de sua bicicleta. Neto de
pescador, George aprendeu a pescar com
sua tia Lena. Também aprendeu a fazer
redes de pesca, oficio ensinado por sua avó
dona Rita. Durante uma das rodas de
conversa, ele disse: “meu sonho é que o rio
fique sempre cheio, assim a gente vai poder
pescar sempre. […] que o parquinho seja
melhor e que Canudos Velho cresça”.
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Figura 10: Raiane

Foto: Acervo da Autora (2017)

Raiane

Abreu, mora em Canudos Velho
com seus pais e mais dois irmãos. Menina
de sorriso largo, cabelos cumpridos e mãos
de artesã, gosta de estar na “rua” para
brincar e encontrar os amigos. Ela é a filha
mais velha de dona Reginalda, por isso,
quando não está na escola, auxilia sua mãe
em tarefas domésticas e no cuidado com os
irmãos. No período da pesquisa de campo
na escola (2016), Raiane tinha 11 anos, era
colega de turma de George e estava
cursando o 5º ano do Esnino Fundamental.
Filha de pescadores, a pesca faz parte de
seu cotidiano, ofício que vem sendo
ensinado por seu pai. Além disso, Raiane
também tece rede de pesca, arte que
aprendeu com sua tia Lena. Na “rua” gosta
de brincar de corda, esconde-esconde e
pega-pega,
brincadeiras
coletivas
e
tradicionais da comunidade. Ela tem alma
brincante, saltitante. Durante a semana,
Raiane participa de atividades ligadas à
igreja católica, como a catequese e as
celebrações que acontecem na capela de
São Pedro. No período da novena, ela
participa das missas, envolvendo-se em
atividades litúrgicas que utilizam a música e
o teatro. Além disso, Raiane é uma das
crianças que estão a frente dos tradicionais
“leilões”, evento que ocorre todas as noites
durante novenário de São Pedro.

Figura 11: Emili

Foto: Acervo da Autora (2017)

Emili de Souza, menina esperta, sorridente,
feliz. Tem sonhos “agigantados” quer ser
professora e modelo. Vive em Canudos
Velho desde que nasceu. Neta de
pescadores, mora com seus avós maternos,
tendo amor e atenção por parte deles,
sobretudo, de dona Elísia sua fiel
companheira. No período da pesquisa de
campo na escola (2016), Emili tinha 10
anos, era colega de turma de George e
Raiane e estava cursando o 4º ano do
Esnino Fundamental. Como as crianças do
sertão, ela preza pela liberdade. Gosta de
correr livremente, pular, brincar de
bicicleta, corda, pega-pega, escondeesconde. Gosta de viver sua infância, de
preferência na “rua”, ao ar-livre. Mas a
tecnologia também a fascina, o celular, a
internet. Porém, isso não substitui a
necessidade de estar com outras crianças,
de brincar com seu próprio corpo. Emili é
uma daquelas crianças que nunca está
sozinha, ela tem o poder de atrair para si
outras crianças. Destaca-se na comunidade
pela sua generosidade e empatia. Tem os
braços sempre abertos para um abraço, é
respeitosa e afetuosa com todos que se
aproximam. Assim como Raiane, participa
ativamente da liturgia e atividades da igreja
católica: catequese, missas, procissões,
romarias e “leilões”.

42

Raiane tecendo rede de pesca
Foto: Acervo da Autora (2017)

1.3 Constituição do corpus e os modos de analisar
Conforme abordou-se nas seções anteriores, esta investigação, de base qualitativa,
ancora-se em pressupostos da pesquisa (auto)biográfica, especificamente na vertente da
pesquisa narrativa. Como uma das etapas empreendidas, aproximei-me de Canudos
Velho, dos sujeitos narradores e do campo empírico deste estudo. Posto isso, faz-se
necessário elucidar por ora as fontes de recolha de dados e os modos de análise que
constituíram o tecido metodológico. Desse modo, o corpus, constituído por narrativas
orais e imagéticas, compreende: entrevista narrativa, rodas de conversa, oficina temática,
observações e fotografia, que serão abordados detalhadamente nos subtópicos a seguir.
Do ponto de vista da análise, priorizou-se a perspectiva “interpretativacompreensiva” de base hermenêutica (RICOER, 1976), operando com princípios da
pesquisa narrativa. A análise consistiu em movimentos de idas e vindas, aprofundando-se
entre as estruturas significativas das narrativas e as experiências vivenciadas em campo,
através das noções conceituais de tempo, topografia e territórios existenciais. Pode-se inferir que,
neste trabalho, a análise do corpus narrativo, composto por vozes, imagens e textos,
instalou-se no hiato entre o narrado e o vivido, ecoando em suas fendas sentidos e
subjetividades imanentes da pesquisa. Isso permitiu o desvio de rotas e o desvelar de
miragens, ampliando sensivelmente os modos de apreensão do objeto investigado.
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1.3.1 Entrevista narrativa
O trabalho com a pesquisa narrativa conduziu-me para escuta das histórias dos
habitantes de Canudos Velho. Para obter um aproveitamento do material coletado, optei
pela técnica da entrevista narrativa, justamente pela contribuição ao processo de
apreensão e transbordamento das experiências narradas. Por meio da entrevista, os
sujeitos narradores (crianças, professor, artesã, pescador, músico, políticos e
representantes de associações) foram mobilizados a compartilhar elementos de suas
histórias pessoais e sociais, (re)significando-as de maneira particular. Tal modo singular de
mirar a própria existência deve ser creditado à própria natureza da elaboração biográfica
que seleciona, organiza e coloca acentos em alguns eventos, sem perder de vista o
contexto no qual as narrativas foram elaboradas.
O princípio que orienta e funda a entrevista narrativa é de que toda experiência
humana pode ser anunciada, elaborada sob a forma de uma narrativa, visto que, desde
sempre, o homem encontrou maneiras de contar histórias, de falar da vida. Nesse tipo de
entrevista, os sujeitos falam de si e de seus percursos com detalhes, disponibilizando
informações importantes sobre suas existências. Desse modo, as narrativas “[...] coletadas
em processo de pesquisa centram-se nas trajetórias e experiências dos sujeitos, são
marcadas por aspectos históricos e subjetivos frente às reflexões e análises construídas
por cada um sobre o ato de lembrar” (SOUZA, 2014, p. 43).
Ao narrar experiências pessoais e coletivas, os sujeitos elaboraram conhecimentos
sobre si e sobre seus mundos sociais, possibilitando por meio de suas experiências a
construção de um conhecimento singular. Nesse sentido, “a narrativa perspectiva uma
forma autêntica de revelar coisas sobre a vida humana. As histórias são narradas com
palavras e sentidos, revelados a partir da experiência [...] de quem conta sua história”
(MEIRELES, 2015, p. 288). Essa partilha de sentidos, “testemunha algo que só o sujeito
conhece” (ARFUCH, 2010, p. 72). Ao analisar as narrativas, busquei apreender os
sentidos sobre o habitar em Canudos Velho e suas possibilidades enquanto fenômeno
educativo, em articulação com princípios conceituais de tempo, topografia e territórios
existenciais.
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A entrevista narrativa é reconhecida como um gênero de pesquisa sociolinguístico
e se constitui como um dos corpus fundantes deste estudo. Nesse tipo de entrevista, o
sujeito possui um tempo necessário para responder às provocações, com poucas
interrupções do entrevistador, o qual o deixa livre para expor sua história, a partir de um
recorte significativo de sua experiência de vida (JOVCHELOVITCH e BAUER, 2010).
Numa dimensão heurística, funda um movimento fronteiriço, “que age sobre cada um
dos envolvidos: o espaço do entrevistado na posição de entrevistador de si mesmo; o
espaço do entrevistador, cujo objeto próprio é criar as condições e compreender o
trabalho do entrevistado sobre si mesmo”. (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 527).
Desse modo, ao tomar a narrativa dos sujeitos como corpus de pesquisa, considerei
relevante, para a realização das entrevistas, as histórias e as experiências particulares
vividas pelos sujeitos em Canudos Velho. A entrevista narrativa foi concebida como um
dispositivo vinculado à pesquisa qualitativa, configurando-se como uma entrevista
específica não estruturada, de profundidade. Nesse ínterim, tornou-se necessária a
organização de eixos que orientaram, de modo não-linear, o desencadeamento da
narração. Nesse tipo de entrevista, “a pessoa em contexto é o que interessa”
(CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 66), interessam ainda suas histórias e os sentidos
que lhes são atribuídos.
Figura 12: Eixos biográficos da entrevista narrativa

Elaboração da autora (2017)
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As histórias vividas e contadas pelos sujeitos, por meio da entrevista narrativa,
permitiram que os narradores (re)significassem o próprio percurso existencial. Tal
processo ocorreu a partir de uma seleção dos eventos existenciais que os sujeitos
escolheram narrar, permitindo acessar seus mundos pessoais e sociais, atribuindo-lhes
significação através de um trabalho hermenêutico de (re)significação das experiências e
(re)existências. Numa virada epistêmico-política, a narrativa é tomada, neste trabalho,
como um modo particular de produção de conhecimento sobre a vida, sobre o rural e
sobre os modos de habitar o sertão.
Isso significa que as disposições temáticas não seguem uma hierarquia na elaboração
das narrativas; ao invés disso, aparecem de maneira relacional e transversais às
experiências narradas. Os dados produzidos através da entrevista narrativa foram
registrados em áudio, com auxílio de um gravador, depois passaram por um processo de
transcrição, transformando-se em textos escritos. Após transcritos, por motivos éticos, os
textos foram disponibilizados e compartilhados com os colaboradores através da
oralidade. Assim, após conferir e avaliar o conteúdo de sua própria narrativa, cada sujeito
autorizou, mediante “Termo de Autorização” e “Termo de Consentimento Livre
Esclarecido”, a utilização e publicação do referido material.
Numa perspectiva fenomenológica de compreensão dessas experiências, procurei
identificar as realidades construídas socialmente pelos sujeitos e o modo como cada um se
(re)inventa no confronto com as situações narradas no contexto das ruralidades, sob a
forma de uma “injunção biográfica”16. Nesse sentido, a narrativa deixa de ser vista como
uma mera repetição de histórias e passa a ser compreendida como parte da biografia do
narrador que, ao dotá-la de sentido, a transforma em experiência. Nesse ponto de vista, a
entrevista, enquanto processo inacabado de sintetização da experiência, figura “um texto
narrativo que apresenta e explicita de forma continuada o processo social de
desenvolvimento de uma identidade biográfica” (SCHÜTZE, 2010, p. 213), resultante de
um texto vivido.
Uma narrativa de vida não é um discurso qualquer: é um discurso narrativo que
se esforça para contar uma história real e que, além disso, diferentemente da
autobiografia escrita, é improvisada durante uma relação dialógica [...]. Pode-se
argumentar que toda biografia traz a marca da subjetividade do seu autor.
(BERTAUX, 2010, p. 89-94).

16

Quando o sujeito assume o comando de sua própria vida (DELORY-MOMBERGER, 2014).
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Dessa maneira, as narrativas tornam-se relevantes, pois, como reitera Goodson
(2000, p. 71), “as experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente
ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu”. A narração da
experiência, imersa em estruturas de significações produzidas, insere-se em campo de
realidade fronteiriça, implicando, de um lado, o sujeito que narra e, do outro, o sujeito que
escuta. Nesse sentido, “as histórias vividas e contadas educam a nós mesmos e aos
outros” (CLANDININ e CONNELLY, 2011, p. 27), ao permitirem uma reflexão dos
itinerários biográficos vividos pelo narrador e acompanhados discursivamente pelo
pesquisador-interlocutor.
Nessa perspectiva, a experiência narrada constitui-se como um processo de
“autotransformação do sujeito que envolve e provoca aprendizagens em diferentes
domínios da existência [...] traduzindo-se na dinâmica que estrutura ou é estruturada por
cada um no seu modo de ser, estar” (SOUZA, 2014, p. 48). Nesta pesquisa, o movimento
de narrar a experiência produziu, nos colaboradores, sentidos sobre suas (re)existências
em Canudos Velho, permitindo a elaboração de pistas significativas para a compreensão
do habitar em suas correlações com o fenômeno educativo.
As entrevistas narrativas ocorreram durante o período de julho de 2016 a outubro
de 2017, com dia, horário e local agendados previamente e definidos pelos sete sujeitos
narradores, especificamente com os adultos17. Cada entrevista iniciava com uma breve
conversa, por meio da qual a pesquisadora informava os objetivos da pesquisa e os eixos
biográficos orientadores da narração. Durante a fase da narração, ou seja, no
desenvolvimento da entrevista, cada sujeito narrou livremente sua história, com poucas
intervenções da pesquisadora. No momento das entrevistas coloquei-me em postura de
escuta, atenta às palavras, aos gestos, às expressões e aos silêncios. Em alguns momentos,
foi necessário anotar perguntas e observações inspiradas pela narrativa em andamento.
Assim, em um momento oportuno, ou mesmo próximo ao término da entrevista, recorria
ao caderno de notas e lançava as perguntas aos entrevistados, a fim de aprofundar os
dados ou burilar sentidos sobre as histórias narradas. A conclusão das entrevistas
acontecera de modo consensual entre os interlocutores.
No quadro a seguir, constam informações técnicas sobre as entrevistas:
Com as crianças, utilizei outras técnicas para a produção das narrativas, conforme explicito em
subtópicos posteriores.
17
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QUADRO 01 – ENTREVISTAS NARRATIVAS
Nome

Papel(is) Social(is)

Local

Duração

Adailson
(37 anos)

Professor

Escola Municipal
Alto Alegre

1h03min

Antônio
(37 anos)

Pescador

Açude de Cocorobó

1h58min

Elísia
(66 anos)

Artesã
Pescadora
Representante da Associação
Local de Moradores
Pescador
Músico

Enevaldo
(Landinho)
(82 anos)
Madalena
(68 anos)
Manoel
(78 anos)
Maria de
Lourdes
(38 anos)

Pescadora
Representante da Colônia de
Pescadores Z45
Pescador
Líder Político
Artesã
Pescadora
Presidente da Associação de
Artesãs

2h42min
Residência
Residência

Residência

2h42min
2h55min

Museu Histórico de
Canudos

2h58min

Margens do Açude
de Cocorobó

2h57min

Elaboração da Autora (2018)

Do ponto de vista das narrativas e histórias produzidas através das entrevistas, esta
pesquisa consistiu em escutar sete sujeitos [adultos] moradores de Canudos, a saber: Seu
Manoel, dona Elísia, seu Landinho, dona Madalena, dona Maria de Lourdes, seu Antônio
e o professor Adailson, que narraram suas histórias sob a forma de uma entrevista aberta.
Este trabalho gerou aproximadamente 19 horas de áudios gravados. Após transcritos, os
áudios transformaram-se em textos escritos, originando um arquivo de 127 páginas.
Posteriormente a esta etapa, foi realizada uma leitura generalizante, buscando em primeiro
instante apreender a totalidade dos dados, e em segundo, delimitar categorias e unidades
de sentidos presentes nas narrativas. Esse trabalho de mapeamento possibilitou a
sistematização das narrativas, resultando na construção de mapas analíticos individuais,
conforme modelo presente nos apêndices deste estudo.
Para a elaboração dos mapas analíticos realizei uma leitura minuciosa das
entrevistas, buscando aprofundar o conteúdo narrado, entender os contextos sócio-
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históricos, bem como compreender as significações tecidas pelos narradores na
construção de uma “figura de si”18. Nesta trama, levei em consideração as linhas da vida e
os domínios da existência circunscritos nas experiências, manifestados na relação com o
lugar e nas realidades subjetivas e intersubjetivas vivenciadas pelos sujeitos.
Desse modo, as entrevistas coletadas tornaram-se objeto de um processo de
análise particular. Esse procedimento tomou como referência a perspectiva compreensiva
de base hermenêutica, centrando-se nos pressupostos da pesquisa narrativa. De certa
maneira, também foram utilizadas as teorizações de Souza (2014) e Meireles (2015),
especificamente no que tange aos modos de analisar dados biográficos produzidos via
entrevista. Assim sendo, nesta investigação, em diálogo com a perspectiva interpretativacompreensiva (RICOUER, 1976) e ancorada na tridimensionalidade da narrativa (tempotopografia- territórios existências) foi possível realizar uma leitura dinâmica e operativa,
burilando sentidos e significados imanentes das narrativas dos sujeitos.
Cabe destacar que a análise de narrativas ainda representa um desafio no campo
das pesquisas (auto)biográficas, visto que, ao buscar compreender os itinerários
biográficos, abrem-se diversas e complexas possibilidades de interpretação. Por essa
razão, os pesquisadores têm buscado, a partir de uma virada hermenêutica, realizar uma
análise na perspectiva de vislumbrar os sentidos que são postos pelos próprios narradores
no processo de contar e interpretar as histórias enunciadas. Por isso, o trabalho analítico
não se ocupa em interpretar o evento biográfico, enquanto transitório, busca, por sua vez,
compreender a sua significação (RICOUER, 1976).
Na análise das entrevistas priorizei o conhecimento hermenêutico produzido pelos
narradores, articulando experiências narradas, dimensões heurísticas e suas subjetividades.
Depreendeu-se, a partir deste percurso, três dimensões analíticas: 1) ruralidades que se
manifestam em Canudos Velho; 2) o ser no mundo que se elabora no lugar e, 3) os
fenômenos educativos que se inscrevem nas experiências narradas. No caso do espaço
tridimensional, constituído pela metáfora dos 3Ts (tempo-topografia-territórios existenciais),
configurou-se como uma disposição metodológica, possibilitando o trabalho de

“Na narrativa de si, como ato autopoiético, o autor vai construindo uma figura de si, no exato momento em que se
anuncia como sujeito e se enuncia como autor de sua história. [...] Trata-se de um trabalho biográfico como ação
heurística, constitutiva da constituição do que se sabe sobre si” (PASSEGGI; et al, 2001, p. 381).
18
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compreensão das experiências. Portanto, o que apresento nesta tese resulta de um
trabalho interpretativo que foi se constituindo artesanalmente na análise das narrativas.
Na apreciação de dados de base hermenêutica, compreende-se que é o próprio
sujeito que seleciona os elementos biográficos narrados, é ele que, cuidadosamente,
organiza as estruturas de significação dos acontecimentos. Assim, os modos de produção
e compreensão de sentidos, deslocam-se subjetivamente a partir de um exercício
propriamente hermenêutico

[...] que ordena cada um dos elementos de sua experiência segundo a percepção
totalizante que ele tem de si mesmo e do desenrolar de sua vida: como no
círculo hermenêutico onde o todo e partes estão numa relação de significação
recíproca. O Eu da narrativa põe em forma os acontecimentos e as
experiências, e entre eles, os outros e a pluralidades de seus discursos, e torna
visível o processo de individuação e de formação pelo qual o sujeito constrói
seu ser social singular (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 291).

Nessa conjuntura, cada sujeito, ao tomar a si mesmo como objeto de reflexão,
opera com o fenômeno figurativo de perspectiva hermenêutica, a partir de um trabalho de
reflexividade biográfica. Tal movimento de autoanálise permitiu que cada um dos sujeitos
da pesquisa construísse um ponto de vista particular sobre si e sobre o mundo. De certo
modo, nas entrevistas que ensejavam o desvelamento de si, cada narrador tornou-se seu
próprio hermeneuta, explicitando, através de processos de subjetivação, suas próprias
compreensões sobre a existência. Assim sendo, a entrevista narrativa se configura, pois,
como uma possibilidade epifânica de revelação de si. Quanto ao pesquisador, talvez “não
possa fazer nada a não ser “contar” por sua vez aquilo que lhe “contam” os relatos dos
outros. É pouco e é muito, é o preço de uma ciência “humana” – e é seu tesouro”
(DELORY-MOMBERGER, 2012, 535).
Durante a realização das entrevistas, a aproximação entre os sujeitos e a
pesquisadora deu-se de forma respeitosa e colaborativa. Além disso, na busca por
apreender dimensões fundadoras de seus modos de habitar Canudos Velho, me empenhei
em ouvir a polifonia de sentidos que ecoavam de suas narrativas – também em respeito à
vida ali organizada em linguagem. Tomo, portanto, a fotografia a seguir, registrada em
julho de 2016, para demonstrar essa interação face a face, desse encontro entre-as-vistas. É
importante dizer que, antes de realizar as entrevistas narrativas e mesmo depois desse
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procedimento, vínculos foram sendo tramados a fim de constituir uma relação de
confiabilidade e respeito entre a pesquisadora e os colaboradores da pesquisa. Vínculos
que estão para além da pesquisa, eles se alargam também para vida.

Figura 13: Entrevista com seu Manoel

Foto: Acervo da Autora (2016)

Nessa fotografia, estamos seu Manoel e eu no Museu Histórico de Canudos. Nesse
momento, seu Manoel, emotivo, concluía sua entrevista, enquanto eu o agradecia pelo
compartilhamento da experiência. Cabe ressaltar que o encontro com os narradores
[adultos] não aconteceu apenas no momento pontual da entrevista. Ao longo do trabalho
de campo fui sentindo a necessidade de acompanhá-los em seus cotidianos.
Dessa forma, durante o período da imersão em campo (2015-2017), procurei estar
próxima dos sujeitos em diversos momentos e em distintos espaços. Para tanto, visitei-os
em suas residências, sedes das associações, espaços religiosos, em seus locais de trabalho e
lazer. Durante essa etapa da pesquisa fiz, observações dos sujeitos e do cotidiano da
comunidade, gravei conversas mais informais, registrei notas e fiz fotografias. Tal
aproximação com o contexto investigado possibilitou a construção de um corpus de
pesquisa assentado na experiência vivida e narrada pelos sujeitos, bem como nas
experiências da pesquisadora vivenciadas em campo – o que de certa forma particulariza
este estudo.
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1.3.2 Oficina temática e rodas de conversa
Na pesquisa com as crianças, os dados foram produzidos através de duas
atividades distintas, mas que dialogaram entre si, a saber: Oficina temática e Rodas de conversa.
O tema que inspirou a produção das narrativas nas respectivas atividades foi “O lugar
onde vivo”. Assim sendo, Emili, George e Raiane elaboraram narrativas orais e
imagéticas, tomando como referência Canudos Velho, enquanto lugar habitado, praticado,
vivido. Para melhor explicitar o trabalho, traço a seguir o detalhamento das atividades.
No quadro a seguir seguem informações sobre sobre estas atividades
QUADRO 02 – OFICINA TEMÁTICA E RODAS DE CONVERSA

Oficina
Temática

Rodas de
conversa

1h18min
Duração

1h23min
duração

Nome

Idade

Ocupação

Emili

10 anos

Estudante

Raiane

11 anos

Estudante

George

10 anos

Estudante

Local
Escola
Municpal
Alto Alegre

Elaboração da Autora (2016)

A oficina temática ocorreu no dia 14 de dezembro de 2016, na Escola Municipal Alto
Alegre, com início às 10:20h e término às 11:38h. A atividade teve como finalidade
representar o lugar vivido a partir da pintura em tela. No primeiro instante, com as
crianças em círculo, ocorreram as apresentações entre pesquisadora e colaboradores. Para
fins de aproximações, conversamos sobre a pesquisa, especialmente, sobre o objetivo
daquela atividade. Após o entendimento e concordância das crianças, passou-se para o
passo seguinte. Nesse momento, as crianças receberam uma tela medindo 30cmX20cm,
pincéis variados e tintas coloridas. Na confecção da tela deveriam considerar a temática
“O lugar onde vivo”, nesse caso, Canudos Velho.
A produção ocorreu de modo livre, respeitando as escolhas, a criatividade e os
traços artísticos das crianças. Inicialmente, elas utilizaram lápis para a construção de um
esboço do que pretendiam realizar na tela, só depois de concluído esse passo iniciaram o
trabalho com tinta e pincel. Essa experiência, de caráter artesanal, possibilitou que Emili,
George e Raiane desenvolvessem uma representação sobre a comunidade onde vivem, de
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modo, a considerar elementos históricos, geográficos e religiosos presentes em seus
cotidianos. A seguir, fotografias registradas durante a realização da referida atividade.

Figura 14: Emili na construção da tela

Figura 15: Materiais da Oficina

Foto: Acervo da Autora (2016)

Foto: Acervo da Autora (2016)

Essas fotografias explicitam o momento da oficina. À direita, Emili aparece
construindo o esboço da sua tela, o que fica perceptível pela utilização do lápis com
borracha. À esquerda, em destaque, tintas e pincéis utilizados. Na perspectiva mais ao
fundo, aparecem George e Emili concentrados na atividade artística. As telas elaboradas
apresentam uma espécie de “cartografia do lugar”, cujo traçado reuniu elementos da
comunidade, desvelando, também, processos de subjetivação das crianças a partir da arte.
A escolha dessa atividade justifica-se em razão da insurgência de uma poética
visual presente na construção das telas, possibilitando, assim, que expressões objetivas e
subjetivas fossem “pintadas” nos processos de criação das crianças. As telas produzidas
são tomadas, neste trabalho, como narrativas imagéticas, visto que as imagens retratadas
pelas crianças comunicam elementos da comunidade, entrecruzando aspectos
constitutivos do lugar e de suas histórias pessoais. Nessa perspectiva, as narrativas
imagéticas se configuram como espaço criativo de reconstrução identitária, ao colocar no
centro do narrado Canudos Velho e suas marcas históricas, memorialísticas, religiosas,
geográficas, sociais e culturais.
Do ponto de vista da análise das telas, priorizou-se a tridimensionalidade das
narrativas (3Ts), a observação dos aspectos retratados, considerando as cores, o traçado, a
escolha dos elementos, bem como as nuances subjetivas dos objetos cartografados pelas
crianças. Assim como as narrativas orais, as narrativas imagéticas foram analisadas a partir
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de principios da hermenêutica, especificamente através da “dinâmica de leitura
interpretativa” (RICOUER, 1976), que em interface com os pressupostos da pesquisa
narrativa, buscou apreender os sentidos e as significações dos elementos retratados a
partir da compreensão das crianças sobre as telas produzidas. Para tanto, tornou-se
necessário escutá-las, sob o ponto vista da experiência vivida e das representações
construídas sobre o lugar. Ao ouvir suas narrativas e observar as minudências das telas,
fui constituindo subsídios para compreender o já compreendido, interpretar o já
interpretado, de certo modo, pelas crianças.
Esse movimento hermenêutico, associado à tridimensionalidade da pesquisa
narrativa, a partir da metáfora dos 3Ts (tempo-topografia-territórios existenciais) orientou o
caminho interpretativo das narrativas orais e imagéticas, possibilitando o desvelar de
questões centradas no conhecimento e pertencimento ao lugar. De modo geral, as
crianças retrataram Canudos Velho sob a perspectiva histórica, religiosa, social e cultural,
atualizadas a partir da experiência de habitar o lugar. Tais perspectivas manifestaram-se na
representação de elementos como a igreja submersa nas águas do Cocorobó, presente na
tela de Emili e no contemporâneo conjunto monumental do povoado: escola-bibliotecaigreja-museu-cruzeiro-conselheiro, que aparece nas telas de George e Raiane.
. rodas de conversa, por sua vez, aconteceram nos dias
As
15 e 16 de dezembro de 2016. Cada roda de conversa durou

Figura 16: Boneca Tatá

em média 40-42 minutos e tinha como finalidade escutar as
crianças sobre seus cotidianos e espaços de convivências. As
rodas de conversa se organizaram em função da presença de
uma boneca de palha colorida, brinquedo tradicional do
sertão. Desse modo, inspirando-me no trabalho de Passeggi,
Nascimento e Oliveira (2016), a intenção com o brinquedo
era provocar distanciamento e aproximação das crianças com
as questões que envolviam a escola e a comunidade. A boneca
desempenhava, assim, a função de mobilizadora

da

construção narrativa e uma interlocutora fictícia, aproximando
a pesquisadora do “mundo” e da linguagem das crianças.

Foto: Acervo da Autora (2016)
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No primeiro dia da roda, as crianças escolheram o nome para boneca. Receberam
a informação de que ela não tinha nome e que morava em um lugar distante, onde não
havia escola. Por isso, precisavam dizer para boneca como era a escola e o que mais
gostavam de fazer por lá. Se fosse possível mudar, o que eles mudariam na escola. Depois
de intensa negociação, as crianças deram à boneca o nome de Tatá
No segundo dia da roda de conversa, agora que a boneca já se tornara uma
“amiga”, as crianças apresentaram parte da comunidade, situando espaços, pessoas e as
atividades realizadas em seus cotidianos fora da escola. À medida que narravam seus
cotidianos, questões surgiam retroalimentando a partilha da vida na roda. Observei que
Emili, George e Raiane narraram com detalhes situações e práticas vivenciadas no
contexto das ruralidades. Nesse sentido, podemos citar as brincadeiras, a pesca, as
atividades ligadas à agricultura e à caprinocultura, a relação com a religiosidade e a cultura
local. Em seus modos de “praticar o lugar” (CERTEAU, 1994), as crianças teceram
significações sobre um cotidiano ordinário, literalmente atravessado pelas águas do
Cocorobó. Pode-se inferir que as rodas de conversa foram especialmente férteis para
pensar, sob a perspectiva das crianças, questões que envolvem os modos de habitar em
Canudos Velho e os fenômenos educativos que emergem dessa experiência.
As narrativas produzidas durante as rodas de conversa permitiram uma
aproximação com as crianças e seus mundos vividos, narrados e significados. Nessa
perspectiva, tornou-se uma atividade importante no decurso da pesquisa, uma vez que
possibilitou a elaboração e a circulação de narrativas orais que traziam em seu bojo, as
experiências vivenciadas pelas crianças no contexto das ruralidades. Nas rodas, as crianças
foram consideradas “sujeitos da experiência”19 que, ao narrem seus modos de habitar,
partilharam maneiras singulares de ser e estar no mundo.
A roda de conversa constitui-se, neste trabalho, como um espaço potente de
diálogo e compartilhamento do vivido e experienciado. A narrativa de cada criança, se
tornou, em certa medida, uma “forma artesanal de comunicação” (BENJAMIN, 2012, p.
221) revelando, pois, processos de subjetivação nas relações estabelecidas com o lugar,
consigo mesmo e com outros sujeitos da comunidade. Durante a roda, enquanto
pesquisadora, assumi uma postura que transitava entre a compreensão e a indagação.
“O sujeito da experiência seria algo como território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que
acontece afeta de algum modo, inscreve algumas marcas, alguns efeitos” (LARROSA, 2002, p. 24).
19
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Assim sendo, em alguns momentos, tendo em vista aprofundar o que era narrado, foi
necessário utilizar, junto às crianças, as expressões “o que” ou “por que”, buscando
fomentar discussões voltadas para o “como”, “de que modo”. Por meio dessas
intervenções, foi possível escutar, de maneira mais detalhada e ampliada, as situações
cotidianas vivenciadas pelas crianças em Canudos Velho.
Do ponto de vista da análise das narrativas produzidas durante as rodas de
conversa, cabe dizer que foram gerados 80min de áudios gravados, posteriormente
transcritos e textualizados. Após esse procedimento, os dados foram organizados e
analisados na perspectiva “interpretativa-compreensiva” (RICOUER, 1976). Tal
“empreendimento hermenêutico” (RICOUER, 1976, p. 24) tomou como princípio a
tridimensionalidade da pesquisa narrativa (tempo-topografia- territórios existenciais) forjada
nesta tese. De algum modo, os trabalhos de Souza (2014) e Meireles (2015) também
inspiraram o trabalho com as narrativas das crianças. Este movimento analítico buscou
compreender os sentidos e as significações elaboradas por Emili, George e Raiane sobre
os modos como praticam o lugar e elaboram suas formas de habitar Canudos Velho.
1.3.3 Observações e fotografias

De modo paralelo à realização das entrevistas narrativas, das rodas de conversa e
da oficina temática, ocorram as observações do cotidiano na comunidade, cuja experiência
possibilitou a produção de notas de campo e a constituição de um acervo fotográfico.
Esses instrumentos, associados às narrativas, tornaram-se uma força geradora para a
compreensão da existência manifestada nos modos de habitar Canudos Velho.
A observação ocorreu durante todo período da pesquisa de campo. Pode-se
demarcar temporalmente o início em dezembro de 2015 e o término em outubro de 2017.
Para tanto, em função dos 380 quilômetros que separa Canudos Velho de Salvador, optei
por fazer a pesquisa de campo a cada dois meses, totalizando em média dez viagens
realizadas. O período na comunidade se estendia entre dois ou três dias. Com a finalidade
de estabelecer vínculos com o lugar e os sujeitos, bem como constituir uma experiência de
pesquisa com a imersão em campo, optei por ficar instalada na comunidade, durante os
dias que passava em Canudos Velho. Sendo assim, hospedava-me em uma pequena
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pousada, propriedade de moradores locais. Outro ponto de apoio, localizado no centro
do povoado, era a casa de dona Maria de Lourdes, uma das colaboradoras desta pesquisa.
Nas observações, dediquei-me a fazer um exercício não-sistemático de analisar o
cotidiano da comunidade, acompanhando algumas rotinas. A título de exemplificação, as
observações foram realizadas na escola, na quadra que fica à sua frente, no parque infantil,
no Açude de Cocorobó. Também fiz observações na sede da Associação de Mulheres
Artesãs e na sede da Colônia de Pescadores Z45. Cabe ainda, citar as observações nas
residências dos colaboradores, no Museu, na igreja e nas imediações da comunidade.
Enfim, meu olhar e meu corpo estiveram em espaços públicos e privados, transitando
entre distintas formas de sociabilidades, por meio das quais a realidade investigada se
manifestava. Em alguns momentos, houve interação com os interlocutores, em outros,
distanciava-me procurando capturar, sob outras nuances, as sutilezas do cotidiano.
Nessa perspectiva, as observações ocuparam-se com o desvelamento de gestos
diários, prestando atenção nas miudezas que se deslizavam no olhar atento aos sujeitos e
aos contextos. Na potência do vivido, emergiam sentidos manifestados ali, na mais
profunda banalidade cotidiana. As aprendizagens constituídas nesse exercício foram
permeadas por subjetividades. Nesse ponto, foi preciso alcançar o observado, prestando
atenção nas práticas dos sujeitos, na polifonia de vozes e na justaposição de imagens. Em
alguns momentos, tornou-se necessário ajustar o olhar, fixando especificamente
elementos pertinentes para a compreensão do fenômeno em estudo. Com o olhar em
movimento, coloquei-me em postura atenta, para observar as estruturas (in)visíveis da
existência e as camadas de sentidos que despontavam no lugar habitado.
Durante as observações, registrei impressões, informações, fiz descrições e análises
preliminares em uma pequena caderneta, onde escrevia as notas de campo. Por essa razão,
a utilização desta caderneta tornou-se relevante durante as observações e na realização das
entrevistas, porque assumiu funções importantes frente aos registros marcados pela
descrição e pela reflexividade, possibilitando a produção de um conhecimento
experiencial sobre o observado. Assim, nesta pesquisa, a observação constitui um
exercício de olhar (devagar) o outro com suas vidas cotidianas, com suas “artes de viver”.
No período das observações, além da caderneta de notas, também utilizei uma
câmera fotográfica. A fotografia tornou-se indissociável do trabalho de campo,
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configurando-se como outra maneira de captar o cotidiano da comunidade e dos sujeitos.
Ao tomar a forma de narração, as imagens extrapolam a função ilustrativa, assumindo
relevância no processo de apreensão e análise do objeto em estudo, como é possível notar
ao longo da tese. A propósito, cabe ressaltar que optei por utilizar as fotografias em preto
e branco por uma questão meramente estética. Apenas as fotos das telas produzidas pelos
estudantes foram mantidas coloridas, para resguardar a autoria das crianças.
Nesta pesquisa, a fotografia, enquanto escritura da realidade: “representa uma
categoria de experiência que permite, ao lado de outras formas de percepções vividas [...],
interpretar situações e acontecimentos” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 114)
experienciados pelos sujeitos num contexto público e privado, pessoal e social. Essa
experiência narrada visualmente coloca em jogo diferentes instâncias enunciativas,
figurativas e perceptivas, apresentando desdobramentos polissêmicos e heurísticos. Nesse
sentido, a fotografia não se configura como uma representação da vida, ela escreve a vida,
à medida que, ao operar a máquina e registrar determinada imagem, a pesquisadora
biografa o cotidiano, e, depois, no outro momento, ao examinar a fotografia, ela a
biografa de novo, atualizando a relação que possui com tal imagem (DELORYMOMBERGER, 2006).
De certo modo, ao capturar “mundos sensíveis”, o acervo fotográfico, constituído
por 657 registros, produzido durante o trabalho de campo, permitiu um alargamento
sobre o objeto investigado, instaurando outros sentidos e interpretações sobre os modos
de habitar Canudos Velho. Ao possibilitar a escritura do cotidiano, as fotos apreenderam
traços mais sensíveis não captados pela narração escrita. Sendo assim, a fotografia, ao
(des)articular o olhar e o trabalho investigativo, tornou-se uma força potente,
desestabilizando, em alguns momentos, reflexões fixas e desvelando sutilmente novas
indagações sobre o pesquisado.
Do ponto de vista da técnica utilizada para a captura das fotografias, não foram
obedecidos padrões, afinal de contas, como diria Barthes (1984, p. 120) “não se travava de
exatidão, mas de realidade: [...] o fato estava estabelecido sem método”. Para tanto,
priorizou-se por cuidados estéticos, primando por enquadramentos espontâneos e por
sentidos imanentes das imagens. Cabe ressaltar que, para a construção desse olhar
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fotográfico, inspirei-me no trabalho do fotógrafo-etnógrafo Pierre Verger20. Ao utilizar a
linguagem fotográfica, Pierre Verger registrou a realidade social/cultural de distintos
povos que vivem ao redor do mundo, incluindo em suas narrativas o sertão de Canudos.
No que se refere ao trabalho de análise das fotografias, produzidas em campo e
utilizadas na tese, ancorei-me especificamente em ideias apresentadas por Barthes (1984).
O autor desenvolve uma semiologia da fotografia, procurando saber o que a fotografia é
“em si”, e o que a distingue das outras imagens. Esse caminho, sensivelmente traçado por
Barthes, tornou-se relevante para a leitura das fotografias utilizadas neste trabalho,
porque, em suas análises, o autor busca chegar, a partir de detalhes, à essência da
fotografia através de ações que são movidas por sentimentos: “vejo, sinto, portanto noto,
olho e penso” (BARTHES, 1984, p. 39). Ademais, diante dos desafios que se impõem na
análise de fotografias, digo ao modo de Barthes (1984, p. 42), que neste trabalho “a
fotografia é apenas contingência, singularidade e aventura”.
Assim como na escolha, a análise das fotografias presentes nesta tese considerou a
sensibilidade da pesquisadora, priorizando sujeitos, contextos e impactos revelados pelas
imagens que, de alguma maneira, buscaram captar as experiências circunscritas nos modos
de habitar Canudos Velho. Nessa perspectiva, as fotografias, imersas em sentidos e
significados particulares, auxiliaram na elaboração de reflexões suscitadas pelos elementos
apresentados, articulando-se com as práticas cotidianas e as histórias narradas pelos
sujeitos. Como resultado insurgem fotografias carregadas de significações acerca de
Canudos Velho, desveladas, sobretudo, pela subjetividade de quem as observa.
Este percurso de pesquisa, a partir dos dados produzidos e suas disposições
analíticas, possibilitou uma comprensão das ruralidades e dos fenômenos educativos
inscritos na experiência de habitar Canudos Velho, conforme apresento nos próximos
capítulos.

A obra de Pierre Verger é multidisciplinar. Possui um acervo de mais de 64.000 fotografias construído a partir das
viagens que ele fez aos cincos continentes entre 1932-1970. Pierre Verger esteve em Canudos em 1946 para
fotografar os velhos, homens e mulheres, que haviam ouvido a palavra consoladora de Antônio Conselheiro,
elaborando em sua uma narrativa, uma história dos sertões contada a partir dos traços da vida cotidiana dos
sertanejos. Neste trabalho reuniu 67 fotografias relativas ao sertão de Canudos pós-euclidiano, imagens que são
constitutivas do seu modo de ver o sertão. O acervo publicado na revista O Cruzeiro, foi pioneiro em registrar uma
revisão histórica importante da Guerra de Canudos, relatando a versão dos sobreviventes ou remanescentes do
conflito (SÁ, 2010).
20
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II
__________________________________________

RURALIDADES CONTEMPORÂNEAS EM
CANUDOS VELHO
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Açude de Cocorobó
Foto: Acervo da Autora (2017)

2.1 Cartografia das ruralidades em Canudos Velho
A fotografia que abre esta seção apresenta, sob um lance de vista, alguns elementos
do rural habitado, especificamente, no sertão de Canudos. Fiz este registro em outubro de
2017, durante o processo de pesquisa de campo. Esta foi a primeira vez que conheci o
açude por barco, guiado por seu Antonio, pescador e conhecedor dessas águas. Neste
registro, compartilho uma experiência vivida: estou exatamente no local onde as águas
invadiram a antiga Canudos.
Em um dos planos da imagem, registrada com uma lente opaca e desfocada,
Canudos permanece ali, uma força a atravessa. Noto, olho, penso e escrevo: esta água
dormente e anônima sabe todos os segredos (BACHELARD, 2013). Segredos de um
habitar interrompido, submerso. Segredos de um habitar insistente, (re)inventado pelas
águas do Cocorobó. A partir dessa ambivalência, pode-se afirmar com base em Bachelard
(2013) que estas águas de morte transformam-se em águas de vida que, ao tragar a velha
Canudos em sua profundidade, torna a pari-la, contraditoriamente, em suas margens.
Por isso, nesta imagem, a extensão do açude anuncia uma paisagem com
justaposição entre o velho e novo. O velho materializa-se na destruição da antiga
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comunidade, manifestada no aparecimento de parte de suas ruínas. Neste enquadramento
posso dizer que, ao ressurgir das águas, Canudos Velha revela a sua insistência em ser, em
existir, se fazer lembrar. Quanto ao novo, aparece representado pelo foco no barco de
pesca. São, pois, essas águas moventes, desde de sua (in)esperada chegada, que organizam
a vida por lá: Canudos tornou-se uma comunidade rural de pescadores artesanais. A pesca
artesanal assume centralidade na vida da comunidade, ajuda a forjar o sentido de lugar,
avizinhando-se das ruralidades enquanto um modo de habitar o mundo. Em Canudos
Velho, não conheço ninguém que não viva das águas, do remo, da pesca, ora como ofício,
ora como lazer. Nesse ínterim, há uma abertura de sentido para pensar o habitar humano
e sua relação com o espaço. Pertencer a um lugar, este lugar da existência, onde tudo
converge, seria a condição de espacialidade originária do “ser-no-mundo”.
Além da pesca, nota-se que a arte de tecer redes é uma das práticas cotidianas da
comunidade, sobretudo, para as mulheres. Esse trabalho prioritariamente se espacializa na
varanda ou na sala da casa, o que torna possível receber as pessoas para uma conversa
enquanto se trabalha. Narro uma cena: É início da noite e dona Elísia tece redes. No meio
de uma de nossas conversas, exclama: “é um sossego morar aqui, é seguro. Não penso em
sair daqui”. Entre o diálogo de ficar e partir, sentadas no sofá, compartilhamos um café.
Este é também um gesto comum: entramos, sentamos e logo nos trazem um café. Escuto
narrativas sobre a migração de alguns de seus filhos que foram “tentar a sorte” fora dali.
Há saudade na voz embargada de dona Elísia, entremeada de afeto materno e com olhos
fitados em fotografias da família na estante, ela diz: “mas eles estão bem onde estão,
graças a Deus. Tenho filhos que moram aqui também. Quer mais café?”
Habitar não seria também isto: receber um café numa xícara esmaltada, neste lugar
de confiabilidade, intimidade, familiaridade, sob o abrigo de um lar, de um lugar? Esse
habitar escapa à verticalização das formas, à materialização da casa. Tem a ver com as
significações do entorno, com a vida que pulsa e nos acolhe nesse espaço vivido. Aloja-se,
portanto, na dimensão da existência, no humano modo de ser-no-mundo. É neste sentido
que Bachelard (1993) e Heidegger (2001) anunciam uma poética instalada na noção de
habitar, tal como será abordado ao longo deste trabalho.
Observo práticas cotidianas inscritas ali, algumas delas se produzem sem uma
necessária capitalização, ou seja, sem a preocupação exagerada de dominar, controlar o
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relógio, o tempo. Tecer redes é uma delas, sair para pescar também. O que se estende,
ainda, nas brincadeiras das crianças, na caminhada até a casa de vizinhos, na visita a um
compadre adoentado, no toque da sanfona. Esse tempo, sentido, por vezes, não
“medido” cronologicamente, constitui a noção de habitar o rural. São práticas espaciais
que remetem a outras “maneiras de fazer” (CERTEAU, 1994), outras maneiras de ser-nomundo. Tem a ver com outras espacialidades, práticas significantes circunscritas numa
experiência de comunialidade e pertencimento. É um vigor próprio que marca esse tempo
vivido, atravessado por uma poética que se exprime num habitar que se demora, faz sentir
a si mesmo, o lugar e os outros.
Todavia, não se trata de essencializar as formas de habitar o rural. Há também
tempos acelerados por lá, há luta e resistência para permanecer no sertão. Isto porque, de
algum modo, este sertão rural encontra-se na contramão da urbanização do mundo, do
aceleramento das relações, das práticas espaciais desenraizadas, da captura dos lugares. É
preciso dizer que não é só o tempo, mas também o espaço e a vida que são capitalizados
nessa era da globalização. Ou como diz Rolnik (2015), nessa “guerra dos lugares” pelos
lugares, onde a moradia e as formas de vida sujeitam-se perversamente à colonização da
terra pelo capital.
Para Rolnik (2015), os sujeitos são os protagonistas do habitar, impetrando nessa
lógica dimensões políticas e existenciais do morar. Nesse sentido, no morar encontram-se
concepções de mundo, movimentos de vida, sistemas de referências e valores sociais e
culturais. O espaço da moradia e suas formas de vida extrapolam a condição de suporte
espacial, tornando-se elemento de significação do mundo. Embora o debate sobre a terra
e mercantilização da moradia proposto por Rolnik (2015) esteja alocado no espaço
urbano de muitos países ao redor do mundo, aproximo-me da problemática em torno da
habitação a partir da América Latina. Detenho-me não precisamente aos arranjos
inseguros da posse da terra, mas nos modos de permanência dos sujeitos, preocupandome com condições existenciais no contexto das ruralidades.
Do ponto de vista do rural em análise, o que está em jogo, como identificou
Rolnik (2015), são os processos coletivos de autoconstrução da moradia, a criação de
contra-espaços, os movimentos de resistências, a luta por direitos, as experiências
alternativas e os futuros possíveis que se manifestam nas dinâmicas do habitar. Se há
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meios de “expulsão” dos sujeitos, tentativas de esvaziamento do rural, há também a
construção de mecanismos contra-hegemônicos dos que insistem em ficar. Alguns
elementos marcam a transitoriedade e as permanências que constituem o habitar em
Canudos Velho. Com a destruição da antiga comunidade, uma outra ressurge e novos
espaços de vida são organizados, construídos, ocupados, habitados. É neste movimento
que se tecem, portanto, as ruralidades contemporâneas.
A apreensão das ruralidades em Canudos Velho deu-se por meio da observação do
cotidiano, manifestou-se em práticas sociais e nas narrativas dos sujeitos da pesquisa.
Conforme abordo na introdução desta tese, a concepção de ruralidades distanciou-se de
uma perspectiva conservadora, ou seja, uma leitura estereotipada sobre o rural que o
coloca como inferior, ou ainda um lugar “sem condições” para viver. Sob outra ótica,
compreendo as ruralidades como um modo de vida, um fenômeno social e espacial.
As ruralidades em Canudos Velho são atravessadas pela pesca, pelas águas, por
suas gentes. E nesse sentido, tem a ver com o modo de vida, os rituais, as celebrações.
Trata-se de um rural que está para além da atividade agrícola, para além do trabalho
produtivo, configura-se como um espaço socialmente vivido e compartilhado, palco de
tantas outras atividades. A noção de ruralidades, enquanto eixo analítico e contextual,
adotada neste estudo, define-se a partir da dinamicidade que permeia o rural e seus modos
de vida. Transita entre a significação do espaço pelos sujeitos e as territorialidades por eles
construídas. O rural é compreendido como espaço físico e de vida social; lugar onde se
vive e produz a vida, onde o sujeito vê e apreende o mundo (MOREIRA, 2005). Trata-se,
portanto, de uma categoria socioespacial, simbólica e subjetivamente ancorada nos modos
singulares de ser e existir dos sujeitos que o habitam.
O rural, donde emanam as ruralidades, diz respeito a um lugar geográfico, social e
de vida “onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade de quem tem o
seu lugar, a sua identidade cultural” (FERNANDES, 2004, p. 137).

Assim sendo,

ruralidades resultam de um mundo vivido e materializam-se à medida em que os sujeitos
singularizam seus modos de habitar, usar e organizar o lugar. Esse rural apresenta-se
como um mundo dinâmico de sociabilidades, marcado também por disputas e assimetrias
no campo das questões políticas e culturais. Na comunidade de Canudos Velho, as
sociabilidades manifestam-se no cotidiano e estão relacionadas a um núcleo de
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significação, associada à tríplice: espaço-sujeito-existência. Tais categorias, por sua vez, são
protagonizadas pelos próprios sujeitos, representando movimentos empíricos de suas
ações (SASTOQUE, 2010).
Para Souza (2012, p. 18), “o estudo das ruralidades se dá, também, pelo valor
heurístico do rural, para a compreensão dos dinamismos locais”. Nesse sentido, enquanto
construção social e cultural, a noção de rural passa a ser compreendida “como um artifício
metodológico para revelar o caráter heterogêneo, móbil e dinâmico dos processos sociais”
(CARNEIRO, 2005, p. 10). Tais processos marcados por uma diferenciação espacial,
elege o rural como espaço distinto do acontecer da vida. Assim sendo, os indicadores de
ruralidades, ainda que não sejam claramente definidos, assumem a diversidade e a
heterogeneidade no bojo de suas definições.
Do ponto de vista da sociologia rural, ao integrar parte de uma construção social
da realidade (MARTINS, 1981), o rural é reconhecido para além de um apêndice urbano,
como espaço geográfico e sociocultural de produção da vida. Nestas relações
socioespaciais manifestam-se as ruralidades que inauguram outras funções e imprimem
outras dinâmicas ao espaço rural. De certo modo, um “novo rural” surge a partir da
inserção de novos objetos no espaço agrário brasileiro, expandidos em meados de 1990
com a emergência do período técnico-científico-informacional21 que culminou nos
processos de modernização agrícola. Com essa abertura e contestando as investidas do
capital que elege o rural, prioritariamente, como espaço de produção agrícola surge o
fenômeno da pluriatividade (GRAZIANO DA SILVA, 1998).
Tal conformação do rural, a partir pluriatividade relaciona-se com a diversidade de
suas funções e a diversificação de suas atividades, ampliando assim o olhar sobre suas
potencialidades: econômica, social, cultural, ambiental e patrimonial. Essa nova realidade
nos permite afirmar que, no contexto brasileiro, não há apenas um rural, mas vários
rurais. Esta diversidade é a marca fundante das ruralidades que se expressam por meio de
um rural heterogêneo, diverso, móvel, dinâmico, ultrapassando os limites de uma
espacialidade física e alojando-se no íntimo da produção do ser que habita este espaço.

O meio técnico-científico-informacional é um conceito desenvolvido por Milton Santos (1994) para teorizar o
fenômeno espacial da globalização e suas relações mediadas pelo capital, pela técnica e pela informação nas
sociedades contemporâneas.
21
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Dada a sua importância, reafirmo a necessidade de alargamento da produção
científica sobre o rural e seus sujeitos, na perspectiva de pensar sobre as suas condições de
existencialidade, seus conhecimentos e saberes. Ao ressignificar o conceito de rural,
questiona-se a ideia de espaço atrasado que, atendendo aos ditames de uma
“modernidade”, precisa sucumbir em função do modelo urbano e industrial de sociedade.
Com isso, relativiza-se aquele rural destruído, fracassado e amordaçado pela urbanização
homogeneizadora e defende-se outras epistemologias sobre o rural e suas ruralidades na
contemporaneidade.
Cabe destacar as tensões que marcam atualmente a realidade agrária brasileira,
visto que a presença de políticas neoliberais, alavancadas pelo capital, têm instaurado um
rural exclusivamente produtivista, ligado aos interesses do agronegócio e de seus velhos
atores (ruralistas, latifundiários, grileiros etc.). Nesse cenário, marcado pela modernização
agrícola, intensificação do latifúndio e a ausência de direitos básicos, por vezes, esgarçamse as condições de existência no espaço rural e, consequentemente, ocorre a migração das
pessoas. Esse movimento de “empurrar” as pessoas para fora do rural acarreta na
violação de modos de vida, o que se estende também para os modos de habitar.
Sem a pretensão de cristalizar a imagem do “fim do rural” associado ao seu
esvaziamento, compreendo que o rural não deixará de existir (ALENTEJANO, 2000). O
mito do desaparecimento do rural no Brasil estaria alojado em duas vertentes: a primeira
instalada na lógica material e espacial que tem a ver com as relações de produtividade
estabelecidas entre rural e urbano, sobretudo, com a hegemonia do agronegócio, e a
segunda que estaria vinculada a uma perspectiva simbólica de existência desse espaço.
Aqui o argumento central toma como exemplo a dinâmica da migração, que não extingue
as referências socioculturais do mundo rural, o ser rural migra com os seus sujeitos,
imprimindo outros modos de habitar o urbano, como assistimos contemporaneamente
nas periferias e comunidades urbanas.
O presente e o futuro do rural podem ser vislumbrados nas novas dinâmicas e
conformações socioespacias engendradas pelas formas de organização dos atores sociais.
A criação de condições de permanência através da pluriatividade e do associativismo,
manifestados em atividades de base artesanal e comunitária, vinculados às potencialidades
do lugar, aparecem como um sinal sensível de resistência e (re)invenção desse rural e de
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suas ruralidades. Assim, a captura de territórios, os projetos de desenvolvimento em
disputa, a expulsão e a colonização dos espaços e das formas de vida, podem ser
contestados com movimentos de resistência que se erguem na construção de espaços de
esperança e de futuros possíveis (ROLNIK, 2015).
Na busca por identificar tais movimentos empíricos que expressassem as
ruralidades em Canudos Velho, busquei desvelar vestígios dessa experiência de habitar o
rural. De certo modo, esse exercício analítico não se constitui como a totalidade da
expressão das dinâmicas sociais em curso, mas pelo vivido e experienciado, torna-se uma
síntese possível das ruralidades que se dispõem em Canudos Velho. A ruralidade, tal
como anunciada por Abramovay (2000, p. 26-27) não se caracteriza por ser “uma etapa
do desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização.
Ela é e será cada vez mais um valor para as sociedades contemporâneas”, donde insurge
novas tipologias do rural.
É neste contexto que vejo insurgir ruralidades em Canudos Velho. Nesse exercício
atrevo-me a esboçar estas tipologias a partir da elaboração de uma cartografia das
ruralidades, composta por diversos atores, múltiplos espaços e distintas intenções. Em tal
cartografia há uma coexistência de ruralidades, há uma porosidade em suas fronteiras. Ao
captar as ruralidades nas formas de habitar o sertão de Canudos, o faço também a partir
das significações elaboradas pelos moradores que experienciam o rural. Nessa trama de
sentidos, brotam olhares diferenciados e outras conjecturas sobre o rural.
Esta cartografia da existência, revelada por meio das ruralidades, apresenta
contornos variados inscritos no entrelaçamento de processos socioespaciais, identitários e
culturais. Nas aberturas do rural, em seus espaços cheios e vazios, definidos e indefinidos,
desdobram-se as possibilidades existenciais do ser. Num movimento de ressignificação
pela emergência das ruralidades, algumas perspectivas se entrecruzam na elaboração de
outros sentidos sobre o rural, a saber: espacial (lugar), produtivista (trabalho/renda),
sociocultural (modo de vida) e ontológica (modo de ser-no-mundo).
Durante o mapeamento das ruralidades em Canudos Velho, por diversas vezes,
senti a necessidade de voltar até a comunidade e respirar o lugar, visualizar as paisagens,
conversar com as pessoas e assim o fiz. Dessa forma, encontrava resposta para algumas
inquietações, e novas interrogações surgiam, assim fui tracejando esse mapa e percebendo
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a mobilidade de suas fronteiras. A cada imersão em campo percebia que as ruralidades
estão dentro e fora dos sujeitos, forjadas no íntimo e no exterior, o que produz o seu
desenvolvimento e o delineamento poroso de seus contornos.
Para melhor compreender as ruralidades contemporâneas que insurgem em
Canudos Velho, realizei um mapeamento considerando as especificidades do contexto em
estudo. Tais ruralidades, cujas fronteiras dissolvem-se sob uma perspectiva analítica,
formam uma cartografia complexa e diversa, reunindo os seguintes elementos:

Figura 17: Cartografia das Ruralidades em Canudos Velho

Elaboração da Autora (2017)

No mapeamento dessas ruralidades, as categorias bioprodutivistas, contestatórias,
inventivas e esgarçadas - são como traços de uma cartografia que mobiliza diferentes arranjos
socioespaciais e distintos atores. Os atores criam e recriam cotidianamente a existência das
ruralidades em Canudos Velho. O traçado delimitado, além de apresentar elementos
convergentes e divergentes entre as ruralidades, caracterizando formas de conceber e
atuar sobre rural, referencia, de certo modo, as ruralidades como experiência de habitar.
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Cada uma das referidas categorias e, por conseguinte, as experiências às quais se conjugam
são discutidas nas seções a seguir.

O pescador
Foto: Acervo da Autora (2017)

2.1.1 Ruralidades bioprodutivistas
As ruralidades bioprodutivistas dizem respeito às atividades responsáveis pela
produtividade local; relacionam-se às questões socioeconômicas que entrecruzam
sobrevivência, rentabilidade, condições pessoais e existenciais. Tal categoria equivale
expressivamente, em sua primeira instância, à territorialização da atividade de pesca e,
secundariamente, à caprinocultura/ovinocultura e à agricultura. O que justifica o
detalhamento e a centralidade da discussão da pesca nesta seção.
Em Canudos Velho, a pesca artesanal relaciona-se com produção da vida e social
do espaço, é por ela e através das águas que a existência se move. Por sua força geradora
escolho esta fotografia capturada em outubro de 2017, para representar imageticamente as
ruralidades bioprodutivistas. Na observação da foto, o olhar se rende frente à imponência
do barco e do pescador, eles encarnam a simbologia desse viver junto às águas. Nas águas
do Cocorobó, numa “inventividade artesanal” (CERTEAU, 1994) todos os dias, sob o sol
do sertão, seu Antonio e os muitos pescadores lançam as redes que esperançam o habitar,
(re)inaugurando a existência e outras possibilidades do ser.
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Como um ímã, uma força, uma energia, Canudos sempre atraiu caminhantes. Seu
Antonio é um deles, foi atraído por suas águas, como assim narrou: “resolvi vir morar
aqui por causa do açude”. De certo modo, em seu relato, a água surge como um tipo de
destino (BACHELARD, 2013) e o açude como parte de seu mundo circundante. Assim,
sua experiência de ser-no-mundo se elabora, [...] “Ser pescador é a nossa vida”, exclamou
ele durante a entrevista. A pesca aparece como condição existencial, como diria Heidegger
(2002), ela é o centro da circunstancialidade, potência fundante do lugar e de sua
manifestação ontológica: o habitar.
Mas o açude não esteve sempre ali. Da noite para dia nasceu, arrebentando casas e
inundando vidas, foi como um dilúvio no sertão. Era 1968 quando se concluiu, por meio
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOC’S), a construção da
barragem que culminaria no Açude de Cocorobó. Seu desenho geográfico é composto
por 23km de extensão e 250 milhões de metros cúbicos de água movendo-se em seus
meandros, irrompendo o sertão. Atualmente o açude divide-se entre sítio histórico e
arqueológico e seu potencial hídrico que garante a vida humana, animal e vegetal de
Canudos. Nesse contexto, a água pode ser significada como um elemento doador de vida
e dispensador de morte22 (BACHELARD, 2013).
Parafraseado Bachelard (2013), pode-se dizer que para os sertanejos, a água doce,
como força escavando o fundo do ser, sempre foi o maior dos seus desejos. Vejamos o
relato de dona Madalena, quando recorda sobre a chegada da água no açude de
Cocorobó:
Ah! Foi muito bonita a chegada da água aqui. Eu presenciei a primeira água, a
primeira vez. Foi bonito, água foi tomando devagarzinho a rua. E o povo todo
com medo, ainda tinha muita gente por aqui. O açude encheu quase da noite
para o dia. [...] Encheu numa trovoada só. Ah! Minha filha, pense! Foi bonito
enchendo! Parecia as ondas do mar. Muito bonito! Muito bonito! (Madalena,
Entrevista, 2017).

Dona Madalena narra, detalhadamente, a chegada das primeiras águas no açude.
Nota-se um estágio de felicidade e um tom de ineditismo no retrato anunciado. É possível
imaginar o movimento das águas e a submersão da antiga Canudos. Por ora, há
22 Com a inundação da segunda Canudos em 1969, a cena que se formava, anunciava vida e morte. Morte em
virtude do desaparecimento geográfico da velha Canudos, de sua submersão. Mas não do esquecimento – de sua
história, da memória de seu povo, de existências novamente violadas pelo governo. Vida, pelo fato de o Açude de
Cocorobó insurgir como esperança de reconstrução, onde a extrema seca, dispensando forçosamente o “apego” à
memória de uma guerra atroz, acolheu a imensidão daquelas águas, aflorando outros modos de existir em Canudos.
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duplicidade de sentidos no relato, por exemplo, quando observamos as significações
relacionadas ao tempo. Quando dona Madalena se refere à invasão das águas no povoado
o passado é narrado lentamente, possibilitando, talvez, uma experiência de transposição
de quem ouve a narrativa, uma espécie de chamamento para o local do acontecimento.
A captura da cena narrada, através de câmara lenta, permite reunir elementos de
percepção deste momento, tais como: o barulho e o movimento de irrupção das águas e
os sentimentos (alegria e medo) daqueles que assistiam ao episódio e dos que precisaram
sair para dar lugar à impetuosidade do rio. Por outro lado, o tempo também é narrado
com rapidez, quando a pescadora afirma que o açude encheu em uma única trovoada, da
noite para o dia. Há uma conotação de velocidade e do volume de água: “parecia as ondas
do mar”, fazendo lembrar a profecia de Antonio Conselheiro: “o sertão vai virar mar”.
Dona Madalena parece feliz ao recordar aquele dia, talvez pelo significado que tenham as
águas em sua história de vida, em sua cotidianidade, em seu modo de ser-no-mundo.
Com o advento das águas no Açude de Cocorobó foi preciso reaprender a habitar
Canudos Velho. Vista por esse ângulo, a água do açude torna-se [...] “tão valorizada que
nada, parece, poder pervertê-la. É uma substância do bem” (BACHERLARD, 2013, p.
147). Nas palavras de seu Manoel e de seu Antonio, o açude, associado à atividade da
pesca, aparece como mantedor da vida:
[...] Foi através da pesca que construi minha vida, foi por causa dela que
vim e por causa dela que eu fiquei. Por isso eu digo que o açude é como
uma mãe. [...] Hoje o canudense vive aqui por causa do açude (Manoel
Travessa, entrevista, 2017).
[...] Deixei minha terra para vim para cá. O açude significa tudo para
mim. Ele é como uma mãe, porque se não fosse o açude a gente não
viveria, praticamente nem aqui eu estava (Antonio, Entrevista, 2017).

Nos relatos dos pescadores, o açude não é simplesmente uma realidade geográfica,
no sentido de suas características físicas. Suas águas guardam um certo peso sentimental,
dispersam-se como um elo afetivo e visceral, conectando homem e terra, ser ao lugar. As
águas marcam suas histórias de vida, atravessam suas trajetórias; é perto delas e, através da
pesca, que eles constroem e significam a vida. Seu Manoel e seu Antônio são dois
caminhantes, migraram para Canudos pelas possibilidades de vida que se anunciava,
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movendo um “de-morar-se” (HEIDEGGER, 2001) junto às águas. Nas narrativas
podemos dizer que eles acionam três sentidos do habitar impetrados por Heidegger
(2001): a permanência, a construção e o abrigo23.
Chama-me atenção a imagem materna do açude projetada pelos pescadores. A
água enquanto “símbolo maternal” (BACHELARD, 2013, p. 75) é capaz de gerar,
resguardar e nutrir a vida. Assim como em Bachelard (2013), a imagem das águas dispõese a partir de uma projeção de mãe. A ideia de símbolo maternal associado à água tem a
ver com a sua constituição enquanto um dos elementos vitais da natureza. De modo
metafórico, a água é lembrada pelo autor como leite nutritivo, colo materno. No sentido
de valorização substancial, também as águas do açude são significadas pelos habitantes de
Canudos Velho como sendo “o maior dos valores materiais elementares”
(BACHELARD, 2013, p. 129). Por isso, ganha relevo na experiência de habitar.
Nessa representação provedora, transitando entre o biológico e o subjetivo, a água
com seu símbolo e vida substancial constitui-se alimento para existência. Com um olhar
sensível sobre o cotidiano e escutando as histórias dos moradores, que foram
maternalmente acolhidos pelas águas do açude, percebo uma dispersão de sentidos
afetivamente atribuídos ao Cocorobó. A pesca, embora seja compreendida analiticamente
numa perspectiva bioprodutivista, não está simplesmente associada à produção de renda,
seus sentidos são ampliados e, literalmente, ela aparece, como uma condição existencial.
Enquanto atividade bioprodutivista, a pesca na comunidade é artesanal, ou seja,
caracterizada por uma produção de pequena escala, reunindo membros da família,
configurando-se como a principal fonte de renda local. Para realizar tal atividade, utilizamse pequenas embarcações e aparelhamento simples, sem uso de tecnologia sofisticada, tais
como: anzol, redes e materiais sustentáveis como os “covos”, uma espécie de vasilhame
plástico, com furos nas laterais, utilizados na pesca do camarão. Na pesca artesanal,
muitas vezes, o trabalhador é produtor e proprietário de seus meios de produção: o barco,
a rede, o anzol, as linhas, os apetrechos e a técnica de pescar (SILVA, 2014).
Segundo seu Antonio, o uso de “covos”24 para pesca de camarão, foi uma
experiência aprendida com outros pescadores baianos. Essa é uma de suas especialidades,
mas com os problemas no açude tem diminuído o volume de camarão e de peixe.

23

Estes sentidos aparecem ampliados e melhor explicitados no capítulo posterior deste trabalho.
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[...] Meu negócio aqui é pescar de covo, mas agora não está dando muito
camarão. Aprendemos a fazer o cofo com um pessoal de Santo Estevão
e de Feira de Santana, utilizando garrafas de refrigerante. Aprendemos a
fazer olhando, eu mesmo faço os meus. Mas a verdade é que a pesca
aqui não está boa, em tempos bons se pescava 30kg de peixe por dia,
mas hoje, o dia que se tem sorte, se faz 10kg arrastado. O açude baixou
muito, tem muito barranco e não tem fiscalização na pesca, o açude está
meio que abandonado (Antonio, Entrevista, 2017).

Nesse excerto, seu Antonio destaca sua especialidade na pesca de camarão com
cofo, ao tempo que revela saberes advindos da produção de materiais sustentáveis para tal
atividade. Na perspectiva de Certeau (1994), esse “homem ordinário” é, pois, produtor de
um saber construído através de um cotidiano praticado, forjado pela “arte” de resolver a
vida. Assim, o ser pescador, constituído por um devir, é formado significativamente pela
experiência, pela oralidade, pelo trabalho compartilhado25 e pelas formas como são tecidas
as suas sociabilidades. Por outro lado, percebe-se um tom de desânimo na narrativa
quando seu Antonio fala sobre as condições físicas e a ausência de fiscalização do açude.
Com voz contida, relata as dificuldades na pesca, o que tem impactado nas condições
econômicas e de sobrevivência dele e da comunidade.
No que diz respeito à ictiofauna do reservatório, identifica-se, além do camarão, a
presença de tilápia, carpa, tambaqui e tucunaré. Este último trata-se de uma espécie
exótica e predatória, constituindo-se, junto à pesca de batida26, uma das principais
preocupações ambientais locais. Durante a pesquisa, identifiquei alguns desafios que
permeiam a atividade pesqueira, bem como a condição do açude cujo nível de suas águas
tem diminuído progressivamente em função dos períodos de estiagem na região. Nota-se,
ainda, um estágio bastante elevado de assoreamento do açude, dificultando a atividade de
pesca em alguns locais. A ação antrópica e a presença de dejetos domésticos, além de
possíveis de agrotóxicos resultantes das práticas de agricultura desenvolvidas nas margens

Os covos são artefatos pesqueiros de origem índigena que permitem a captura de peixes/camarão. Eles
possuem design específico, considerando particularidades territoriais e culturais.
25 A pesca, na maioria das vezes, é uma atividade que se faz acompanhada. Observei que há sempre duas
24

pessoas em cada barco que avistava no açude. Nota-se que os pescadores atuam em regime de parceria, quase sempre
envolvendo relações familiares e de solidariedade.
26 De acordo com os pescadores, a pesca de batida, proibida pelos órgãos ambientais, é uma prática desenvolvida
pelo uso de rede, onde os peixes são presos e chicoteados. Esta prática de tortura tem afastado os peixes do local.
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do açude tem adensado os conflitos socioambientais locais. Tal cenário exige atenção da
população e dos poderes públicos, a fim de solucionar tais problemas.
Conforme relato dos pescadores, os problemas relacionados à fiscalização da pesca
tem sido algo discutido junto à Colônia de pescadores.

Já falamos na reunião da colônia, se tivesse fiscalização, não faltava peixe
nesse rio nunca mais. Tá faltando é fiscalização, porque tem pescador
ousado, fica pescando com a malha pequena, fazendo pesca de batida.
[...] O problema é esse: falta fiscalização; peixe tem. E todo mundo
pescando direitinho dava para comer. Por isso, para impor respeito seria
bom que colocasse pelo menos quatro guardas efetivos. [...] Ah! Minha
filha, quando começou aqui era bom demais, não saía um peixe daqui se
não fosse pesado, se não passasse pela fiscalização (Dona Madalena,
Entrevista, 2017).

Dona Madalena também reitera a necessidade de fiscalização apontada por seu
Antonio. Para a pescadora, este é um dos principais problemas vivenciados por eles,
sobretudo pela constância das seguintes práticas: a retirada de peixes ainda bem pequenos
do açude, através de redes com passagens largas e a pesca de batida, também destacada
anteriormente, como uma técnica que dispersa os peixes dos principais locais de pesca.
Há um tom de saudosismo no relato, anunciado pelos tempos em que existia fiscalização
da atividade pesqueira. Atualmente, a fiscalização da pesca no Brasil tem sido atribuída,
prioritariamente, ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Além destes órgãos federativos, a Colônia de Pescadores Z45, com sede em
Canudos Velho, tem feito um trabalho de acompanhamento mediado pelo diálogo com
os pescadores sobre a necessidade de cuidados com a pesca e o respeito ao açude, tendo
em vista que a natureza é o principal meio de sobrevivência na comunidade. A Colônia de
Pescadores Z45 de Canudos foi regulamentada e fundada em 17 de janeiro de 1997, tendo
como finalidade a defesa de direitos sociais dos pescadores. De acordo com dados
produzidos durante a pesquisa de campo, a referida colônia tinha em média 166
associados que se reuniam mensalmente, sendo que cada associado colaborava com
quatorze reais ao mês.
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Quando vinculados à associação, os pescadores são considerados, pelo Estado,
como pescadores profissionais. A partir do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP),
documento emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, têm acesso ao auxíliodefeso27, bem como aos direitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). Com isso, evidencia-se, por um lado, o controle do Estado sobre as comunidades
pesqueiras e, por outro, o compartilhamento de poderes (Estado/Pescador) na instituição
de mecanismos mais justos e democrático na gestão da pesca.
O pescador artesanal, na concepção do Estado, é considerado um trabalhador
rural, visto que sua renda é obtida pela extração de recursos naturais. Aliado ao trabalho
de pesca, identifica-se em Canudos Velho a criação de caprinos e ovinos. Estes são
animais que sobrevivem na caatinga, são criados em pequenas extensões de terras
geralmente uma parte que se estende ao redor da casa. É comum encontrar tais animais
também soltos e circulando pela comunidade. Tanto a produção pesqueira, como a
produção advinda da criação de animais é escoada na feira livre da cidade de Canudos e
de cidades circunvizinhas. A feira constitui-se, historicamente, como um espaço
privilegiado de circulação de mercadorias produzidas pela agricultura familiar.
No trabalho com a terra é possível encontrar pequenas hortas, outras plantações
localizadas nos quintais de algumas residências dos moradores. A agricultura aparece de
forma bastante tímida, a isso atribui-se a presença de um solo enfraquecido, escassez de
chuvas e a ausência de projetos de irrigação para um melhor aproveitamento das águas do
açude nas práticas rotineiras de uso da terra. Eis aí um potencial adormecido do lugar, isto
porque, geograficamente, Canudos Velho é uma das comunidades mais próximas das
águas. Investimentos nesta perspectiva da agricultura seria mais uma via de
desenvolvimento local. O potencial agrícola seria um mundo possível, mas ainda não
vislumbrado pela maioria dos moradores, tão pouco pelo poder público.
Nas atividades desenvolvidas na tipologia rural em análise, a dimensão do capital e
do produtivismo exacerbado cumpre o papel de mobilizar a sobrevivência e encontra-se
na fronteira com a experiência de uma rural marcado também por elementos que colocam
27 A concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso está prevista pela Lei nº
10.779/2003. Nestes termos, consta na lei, artigo 1º: “O pescador profissional que exerça sua atividade de forma
artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, fará jus
ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade
pesqueira para a preservação da espécie”. Período que se estende de novembro a fevereiro de cada ano.
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o sujeito em uma relação de vínculo afetivo e de manutenção de sua existência. Assim
sendo, as ruralidades bioprodutivistas incorporam também uma dimensão subjetiva que
vai além de sua base instrumentalista, econômica e materialista. Não se pesca, por
exemplo, em Canudos Velho apenas por uma questão financeira, pesca-se pela
manutenção da vida, para manter a existência.
Os principais atores dessas ruralidades são pescadores e pescadoras, além de
homens e mulheres que se dedicam ao trabalho com caprinos/ovinos e com uma
pequena agricultura doméstica. Em síntese, as ruralidades bioprodutivistas acionam um
rural a partir das seguintes perspectivas: o rural como espaço socioprodutivo; o rural,
mediado pelo trabalho, como espaço dinamizador da vida; o rural como essência do
habitar, distanciando-se do ordenamento exclusivo das questões que envolvem o capital,
o lucro e a rentabilidade.
As ruralidades bioprodutivistas, tais como aparecem em Canudos Velho, tornamse símbolos de sobrevivência, viabilizam o acesso ao trabalho e dinamizam a renda local.
Elas asseguram, de certo modo, condições existenciais básicas, sem deslocar-se das
subjetividades e das relações que envolvem o lugar, a vida e a existência de seus sujeitos.
Pescar, cuidar dos animais e cultivar plantações seriam atividades cotidianas que
compõem as formas de vida do lugar, e a constituição de identidades dos sujeitos.
A prática da pesca, nesse contexto, parece distanciar-se de uma lógica produtivista
ligada à capitalização das formas de vida nesta era da globalização dos lugares. Para o caso
de Canudos Velho, o fato de ainda manter-se afastado da dinâmica econômica do
mercado ligada à produtividade e aumento do lucro, a produção do cotidiano rural não
tem sido orientada pela “racionalidade econômica do ganho” (SASTOQUE, 2010, p. 57).
Ao contrariar as lógicas do capital e sem estruturas para competir, a comunidade desponta
com seus modos próprios de pensar, viver, ser e habitar o rural. Nesse ínterim, os atores
que compartilham das ruralidades bioprodutivistas dinamizam suas relações em princípios
e práticas que estão associados à solidariedade, à coletividade, à vida em comunidade, ao
respeito à natureza, à cultura e às tradições. Há em Canudos Velho, uma contestação,
instaurando outras formas de habitar. No cerne da produção econômica que premia as
ruralidades, também, se produz a existência, a vida e o ser, forjados entre alegrias e
agruras.
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Mulheres Artesãs
Foto: Acervo da Autora (2016)

2.1.2 Ruralidades contestatórias
Do ponto de vista das ruralidades contestatórias, Canudos Velho é concebido sob
duas perspectivas que se encontram estreitamente associadas: o rural como espaço de
exclusão social e o rural como espaço de resistência (SASTOQUE, 2010). Analiticamente
como espaço de exclusão social, refuta-se a imagem de um campo exclusivamente
mercantilizado onde as pessoas e a natureza são meros instrumentos do mercado.
Contesta-se a perspectiva de um rural que está a serviço do capital, orientando os
investimentos e as lógicas mercantilistas do campo, mas que não se importa com
qualidade de vida e a permanência dos sujeitos nesse espaço, excluindo da noção de rural
o conceito de espaço de produção da existência.
Era outubro de 2016 quando capturei esta cena que retrata o cotidiano de
mulheres artesãs em Canudos Velho. A fotografia que abre a seção parece acompanhar o
movimento das mãos das artesãs que se divide entre o corte da tesoura e o tecer de um
tapete mais ao fundo. Pode-se inferir que há um diálogo entre os dois ângulos da imagem.
Na ordem do (in)visível, a primeira parte da fotografia destaca o corte da tesoura sobre o
tecido, estas tiras, numa espécie de continuidade, constituem a segunda parte da cena,
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visto que o tapete tecido mais à frente resulta das tiras primeiras. De certo modo, ao
contestar valores da modernidade, tais como o trabalho fragmentado, individual e em
série, as mulheres artesãs resistem, produzindo um trabalho artesanal que se tece no
âmbito da coletividade.
É nesse sentido que se instala a contradição e a busca por outras formas de
organizar a vida, nas quais o rural aparece como “campo de resistência” (SASTOQUE,
2010). Constituem-se exemplos de “campo de resistência” as redes de luta e as iniciativas
contestatórias em Canudos Velho representadas pelo trabalho de organização
comunitária, instituído pelos seus moradores com a finalidade de construir estratégias
para garantir a vida e a permanência na comunidade, despontando um rural como “ator
coletivo”. Tais iniciativas se materializam, sobretudo, na Associação de Mulheres Artesãs
de Canudos Velho, na Colônia de Pescadores Z45 e na Associação Local de Moradores.
O relato a seguir evidencia as ações da colônia de pescadores como espaço de luta:

[...] Minha filha, nós começamos primeiro numa dificuldade braba. Nós
fazíamos reunião nas casas que não tinha onde fazer, não tinha sede.
Hoje já temos sede própria. Fizemos através de mutirão, todo mundo
ajudava, isso foi uma conquista. [...] através da colônia conseguimos
alguns de nossos direitos enquanto pescadores, além de outros
benefícios. Estou lembrando aqui, que no ano de 2009 a gente foi para
uma reunião no Memorial Antonio Conselheiro, a convite do presidente
da colônia, o Evaldo. Este foi um dia importante, participamos de um
projeto para fazer em grupo uma cartografia sobre o açude e a pesca,
onde falamos sobre o que temos e as dificuldades que enfrentamos. Foi
bom para mostrar para todo mundo nossas necessidades, nossa vida,
nossa cultura e nossa luta. [...] eu acredito que se formos organizados a
gente consegue muita coisa, inclusive respeitar melhor o açude. Para isso,
seria bom que todos os pescadores fossem sócios da colônia, tem muitos
que ainda não são. Eu faço parte desde que começou, já fui secretaria,
tesoureira e hoje eu sou do conselho fiscal (Madalena, Entrevista, 2017).

Nesse fragmento narrativo, dona Madalena situa a relevância da Colônia de
Pescadores enquanto organização que possibilita o acesso a direitos sociais e a outros
benefícios. Chama atenção o modo como se recorda da produção de uma cartografia 28
elaborada pelos pescadores, projeto desenvolvido através da Colônia, com a finalidade de

28 Documento produzido pelos pescadores: http://www.cppnac.org.br/wp-content/uploads/2013/08/Cartografiados-Pescadores-de-Cocorob%C3%B3.pdf
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retratar dificuldades, necessidades, conquistas, lutas, além da valorização da cultura. A
relevância deste tipo de mapeamento, também conhecido como cartografia social 29, reside
na legitimação de identidades coletivas e espacialidades cotidianas. Além de deflagrar
novas questões sociais que ecoam das vozes e dos diálogos de seus mapeadores.
Dona Madalena destaca, também, a força da organização dos pescadores e a
necessidade de estarem associados à colônia. Esse coletivo de pescadores torna-se um
caso emblemático no que tange à representação das ruralidades contestatórias pois, ao
refutar o isolamento, o trabalho individual e o produtivismo exacerbado, buscam nas
formas coletivas estratégias de sobrevivência, esboçando um habitar engendrado na luta,
na resistência e no cuidado com o meio ambiente, neste caso, especificamente no respeito
ao açude, com seus modos e tempos de pesca.
Outro exemplo de ruralidades contestatórias é a Associação Local de Moradores,
cuja criação se deu em 2015. Contando com 32 associados, em 2017, que se reúnem
periodicamente a cada mês. É a organização social mais recente da comunidade, seu
pequeno número de associados se configura como uma das suas fragilidades. Segundo
Maria de Lourdes, membro da referida associação, a organização tem como objetivo
melhorar a qualidade de vida, ao estruturar a coletividade por meio da qual podem pensar
em estratégias e buscar recursos para o desenvolvimento local. O desafio atual que se
impõe à associação é a adesão de novos moradores, tendo em vista o alargamento do
debate comunitário e a consolidação da estrutura coletiva. Para tanto, é importante que
cada morador compreenda sua importância e os motivos que porventura os unem.
Na luta por fortalecimento das relações sociais, é preciso destacar que a
organização coletiva não deve ser compreendida como um fenômeno natural, mas como
uma construção social (LISBOA, 2001), vinculada às demandas e aos desejos coletivos.
Aqui as ruralidades contestatórias se manifestam na presença do associativismo que,
contrapondo-se às circunstâncias existenciais e aos esforços individuais movimentam-se
através de um agrupamento, no sentido de buscar alternativas para as dificuldades,
conjecturando outras possibilidades de existência. Nessa perspectiva, podemos dizer que a
noção de habitar o rural tem a ver com os modos e com as possibilidades de ser, de existir
29A Cartografia Social, enquanto mapeamento coletivo, não delimita o espaço tão somente pelos objetos
geográficos, mas pelos conhecimentos associados ao seu uso, a defesa do território e de suas identidades culturais.
Por isso, nesse processo, legitimam-se as vozes das populações na construção de uma cartografia que busca
consolidar direitos sociais e instabilizar formas de dominação de seus territórios (ACSELRAD, 2010).
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em Canudos. Por isso, vai muito além da posse de um domicílio, está relacionado a um
“de-morar-se” (HEIDEGGER, 2001) junto as coisas, as pessoas e aos lugares,
atravessado pela construção e o cultivo de outras formas de vida.
Quanto à Associação de Mulheres Artesãs, esta foi criada em 2012, através de
incentivos do Instituto Solidário. Durante o trabalho de pesquisa em 2017, havia seis
mulheres vinculadas que se reuniam semanalmente nas tardes de segunda e quinta. A sede
da associação, bem como a lojinha de artesanato que fica ao lado, são espaços
emprestados, propriedade de uma das associadas. Observa-se uma escassez na estrutura,
há poucos instrumentos e equipamentos e são bastante reduzidos os materiais utilizados
para a produção das artes, distribuídas nos seguintes trabalhos: tecer tapetes com o
reaproveitamento de malhas; produzir e personalizar sandálias, canecas, panos de pratos,
camisetas; além de outras “lembranças” que remetem ao lugar e à guerra de Canudos. O
sentido de contestação aparece no relato de dona Elísia:

Quem incentivou a gente fazer artesanato aqui foi o Instituto Brasil Solidário.
No início o projeto deles era mais voltado para escola. Aí depois eles trouxeram
uma moça, para fazer o projeto ensinando a fazer arte na escola, daí fez esse
grupo e começamos a pensar sobre o artesanato, porque aqui é um lugar
turístico e não tinha nada para oferecer aos visitantes, o que também poderia
ajudar na nossa renda. Era um meio de sobreviver, não só da pesca. [...] Às
vezes, não dá para viver só da pesca, por isso buscamos outras alternativas. O
primeiro trabalho do Brasil Solidário, ele trouxe uma moça para ensinar a gente
a fazer estampa em camisa com a técnica da xilogravura, através de uma
capacitação. Ele trouxe essa moça, daí incentivou e deu umas camisas para
gente começar. Aí como a gente não tinha espaço, tinha esse quartinho aqui
fechado. Espaço mesmo do nosso trabalho ainda não tem. Esse espaço aqui é
tipo emprestado, estamos lutando para ver se a gente consegue pelo menos um
espaço nosso. [...] Você tá vendo essas tiras aqui? A gente ganha doação delas.
[...] Quando começamos éramos doze, porém algumas desistiram, acredito que
pela questão do dinheiro. Mas não estamos aqui somente pelo dinheiro.
Estamos aqui por nós, até porque a renda é pouca. Vendemos alguma pecinha,
quando aparecem os turistas, aí gente ajunta aquele dinheiro. Assim, quando
vende seus duzentos ou trezentos reais, dividimos. Mas nem todas às vezes,
porque a gente precisa comprar materiais, por exemplo, essas cadeiras, essas
prateleiras, a máquina, material para gente trabalhar. Tudo que temos aqui foi
comprado com o artesanato. Esse também é um espaço de luta, luta de
mulheres (Elísia, Entrevista, 2016).

Nessa narrativa, dona Elísia retrata o início da associação e o papel fundante do
Instituto Brasil Solidário para este começo. Observa-se que a justificativa para o trabalho
das artesãs está ligada ao fomento de outras rendas locais para além da pesca. Dona Elísia
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alega que o artesanato seria outra possibilidade, visto que, em períodos difíceis
(diminuição de peixe e período-defeso), a renda da pesca não é suficiente para atender às
necessidades da comunidade. A criação da associação, através da geração de trabalho e
renda, sugere também a potencialidade turística do local, o que indica que a produção do
artesanato é destinada, prioritariamente, aos visitantes.
Sem sede própria, com dificuldades para aquisição de equipamentos e materiais e
contando com a criação artística, as artesãs investem, muitas vezes, a renda provinda do
artesanato na própria associação. Tais circunstâncias evidenciam a ausência de políticas
públicas e de financiamento; a precariedade na estrutura física, nas condições de trabalho
e na comercialização dos produtos. Com esse cenário, a geração de renda e
desenvolvimento socioeconômico local, vislumbrados por meio do artesanato, perdem
parte de suas forças, constituindo-se, talvez, como miragem de um futuro próximo para
Canudos Velho, ao menos é o que se insinua no campo do visível.
Pelo relato, é possível inferir que o coletivo inicia-se como experiência provedora
de mais uma renda para a comunidade. Porém, sua permanência parece estar atrelada à
força que emana das mulheres “estamos aqui, por nós, até porque a renda é pouca. [...]
Esse também é um espaço de luta, luta de mulheres”. De certo modo, nesse espaço, a luta
pela sua existência parece ser física e simbólica, porque a criação e manutenção da
associação, ligada às suas dificuldades, têm exigido de suas mulheres muita força para
continuar. O fragmento narrativo “estamos aqui por nós” possui camadas de sentidos:
uma delas está associada à importância subjetiva que o espaço coletivo, de partilha e
empoderamento tem representado nas histórias de vida das artesãs.
O artesanato, enquanto gesto banal, inaugura outras “maneiras de fazer”, sendo
atravessado por um cotidiano inventivo e desafiador. Pode ser compreendido, sob o olhar
de Certeau (1994), como um tipo de tática gestada pelas mulheres e elaborada para
aproveitar ocasiões. Ao refutar determinismos e burlar prognósticos de um cotidiano
marcado por difíceis condições existenciais, a associação faz com que o artesanato
conteste também a escassez e a regulação das possibilidades de ser e existir no sertão. As
mulheres resistem e transgridem, deixando escapar uma inquietante presunção de que o
habitar em Canudos Velho pode também se manifestar na construção, na criação, na arte,
nas cores e na vida.

81

Habitar sob as artes é também uma forma de ser-no-mundo para as artesãs. As seis
mulheres sertanejas trabalham em colaboração e cooperação, ensinando e aprendendo
uma com as outras. Ao repartirem a renda, compartilham outras formas de vida e
vislumbram outras possibilidades de existência. Fora do “ateliê”, são domésticas,
costureiras, mães, avós, produtoras de rede de pesca, pescadoras, antigas professoras da
comunidade (Elísia e Zefinha). Desse modo, trabalhando com algo que dá prazer, no
tempo delas, conciliam atividades domésticas, trabalho e outros papéis sociais. Durante as
tardes que estive com as mulheres artesãs, ouvi algumas histórias de vida, narrativas de
seus cotidianos. Enquanto fazem arte, elas tecem a vida. No entremear de linhas donde
ressoam suas vozes femininas, também se (re)elaboram enquanto “presença no mundo”
(HEIDEGGER, 2002).
As ruralidades contestatórias são acionadas por grupos e organizações forjados
coletivamente na comunidade de Canudos Velho. Agregam também uma comunidade
externa, formada por pesquisadores, acadêmicos, estudantes, voluntários, articulando-se
através das relações entre os sujeitos rurais e seus pares. Assim sendo, os protagonistas
dessas ruralidades estão representados pelos grupos de moradores e por sujeitos que
estudam,

pesquisam

e

solidarizam-se

com

as

condições

de

vulnerabilidade

socioeconômica vivenciada pela comunidade rural de Canudos Velho.
Nesse caso, o caráter contestatório relaciona-se ao trabalho desenvolvido pelo
Instituto Brasil Solidário e às ações desenvolvidas anualmente pelo Projeto Canudos. Em
Canudos Velho, o Instituto Brasil Solidário atua desde de 2007, com atividades
desenvolvidas no campo da educação e da sustentabilidade. Esse projeto tem como ações:
a construção de um posto para atendimento médico, uma pequena biblioteca equipada
com livros e alguns computadores; o incentivo à criação da associação de mulheres artesãs
e a instalação de um parque infantil comunitário. A propósito, o Projeto Canudos nasceu
de uma experiência com o Instituo Brasil Solidário e atua desde 2010, através de ações
desenvolvidas pela Universidade Metodista de São Paulo. Trata-se de um trabalho de
extensão universitária que reúne cerca de 40 estudantes, professores e pesquisadores para
desenvolver ações na área da saúde, educação, sustentabilidade, geração de renda e diretos
humanos. Tem como finalidade tornar a comunidade autossustentável.
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Ao analisar esse quadro, observa-se que esses grupos [Colônia de Pescadores Z45,
Associação de Moradores e a Associação de Mulheres Artesãs, Instituto Brasil Solidário,
Projeto Canudos] acionam valores estruturantes das ruralidades contestatórias, quais
sejam: coletividade, solidariedade, comunitarismo, cooperativismo, compartilhamento de
conhecimentos e fraternidade. A condição contestatória estaria alojada, então, na
contramão da lógica capitalista que tem como princípio o individualismo, a competição, a
monetarização das relações sociais, a especialização rígida (SASTOQUE, 2010). Contestar
significa também resistir às (im)posições de um rural abandonado, excluído e vulnerável.
Nesse ínterim, as ruralidades contestatórias apreendem-se como uma alteridade,
consolidando-se através das relações estabelecidas entre os sujeitos da comunidade e os
atores

sociais

externos.

Ao

acionar

outras

possibilidades

dentro

de

uma

circunstancialiadade marcada pela ausência de políticas públicas, pelo abandono do estado
e pelos desafios cotidianos que se impõem à vida rural no sertão, essa ruralidade pode ser
compreendida como contraponto que permite questionar a realidade. Como uma espécie
de escape, contrapõem-se as (im)possibilidades, movendo-se no sentido de encontrar
caminhos individuais e coletivos para construir outros modos de existir, sem deixar de ser
quem são: sujeitos rurais.
De modo geral, essas ruralidades, marcadas pela diminuição do papel do Estado e
pelo alargamento da atuação de organizações coletivas, desdobram-se em três eixos
principais: o diálogo entre diversos atores sociais (internos e externos à comunidade); a
instauração de um pensamento crítico da realidade, adotando a luta e a resistência social,
como força motriz para a contestação e o enfrentamento do quadro social apresentado; a
consolidação e a manutenção de ações comunitárias na busca pela autossustentabildiade,
mantendo-se na contramão de um rural capitalizado pelo produtivismo dominante e
invisível às políticas públicas.
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Canudos Velho
Foto: Acervo da Autora (2016)

2.1.3 Ruralidades inventivas
As ruralidades inventivas correspondem àquelas (re)criadas e acionadas por
sujeitos internos e externos à comunidade de Canudos Velho que tomam o lugar e sua
espacialidade sócio-histórica para desenvolver projetos pautados na perspectiva da
resistência, isto é, o rural como um lugar de vida possível. As ruralidades inventivas
alimentam-se de ações que possuem como centralidade a valorização do potencial
memorialístico, educativo, cultural, religioso, artístico presente na comunidade. Nesse
contexto, o rural é significado pela capacidade de (re)invenção da vida pelos seus sujeitos
que, rodeados muitas vezes pela ausência de políticas públicas, buscam em si mesmos e na
potencialidade do lugar incentivos para a produção de uma existência que se alarga entre
seus pares e no contato com os outros sujeitos que buscam em Canudos Velho pistas e
cenários relacionados ao evento histórico e político da guerra.
Na fotografia que abre esta seção revela-se um retrato bastante difundido nas
imagens históricas e turísticas que circulam sobre Canudos Velho. A potência desta
imagem reside na sua capacidade de evocar, numa justaposição, passado e presente. Tais
dimensões estão representadas, sobretudo, pela escultura de Antonio Conselheiro que
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aparece em destaque, ocupando um espaço central na fotografia; o Museu Histórico de
Canudos situado no canto esquerdo; além da igreja; da biblioteca comunitária; da escola e
algumas residências que aparecem ao fundo. A criança brincando e as duas mulheres mais
atrás, flagradas neste ângulo, deixam escapar miudezas de um cotidiano. De certo modo,
os elementos presentes na imagem são como parte de um corpus que nos ajuda a
vislumbrar as ruralidades inventivas.
Considero singular essa fotografia porque tal como o momento o registro com a
disposição de seus elementos, não mais se repetirá, ainda que o referido ângulo apareça
nas muitas cenas registradas durante o trabalho de pesquisa de campo. Neste plano de
sentido, o traço inaugural diz respeito às circunstâncias que atravessam a imagem. Além
do movimento irrepetível da criança com a bicicleta e das mulheres mais ao fundo,
enquadradas no recorte, caber dizer, que esta foi a primeira fotografia registrada em
minha câmara durante a pesquisa de campo em 2016. Talvez a rigidez da imagem e a
preocupação com o enquadramento não sejam capazes de revelar as subjetividades do
instante. Passados quase dois anos, desde de que fiz a foto, percebo que não era sujeito da
cena, mas apenas uma estranha espectadora.
Noto então, a partir da pesquisa, que são as práticas do espaço ou, como diria
Certeau (1994), as táticas dos praticantes de Canudos que o (re)inventam, instaurando
outras possibilidades de vida, ainda que suas imagens cristalizadas insistam em aparecer
nas mais diversas representações. Ao burlar os sentidos de tais imagens, os sujeitos rurais
forjam então, em suas ruralidades, mecanismos e curvaturas capazes de movimentar o
cotidiano, tomando o espaço como uma das potências das ruralidades inventivas.
Nessas ruralidades, Canudos Velho (re)surge como lugar de memória. Privilegiado
geograficamente, constitui-se como a principal via de acesso às ruínas da antiga Canudos.
A presença do Museu Histórico de Canudos e o monumento em memória dos 100 anos
da Guerra se configuram como materialidades históricas importantes presentes na
comunidade. Esse cenário, aliado ao potencial hídrico do açude, às romarias e outros
eventos culturais tem contribuído para o desenvolvimento do turismo histórico e de lazer.
Ao tomar Canudos como este lugar de memória, seu Manoel relata:

Eu tinha que deixar algo aqui para as outras gerações. [...] onde está o
museu hoje era uma área de terra, só tinha mato. Foi ai que tive a ideia
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de fazer um museu e fiz. Eu já tinha alguns objetos e fui juntando mais.
Eu junto ainda hoje, mas muita coisa se perde, as pessoas não dão o
devido valor. Era 1971 quando comecei a juntar coisas da guerra e dos
descendentes, como aquelas fotos, facas, punhais, facões, oratórios,
chaves, munição, moedas, espingardas, tem até esse barril de pólvoras.
Tinham mais coisas aqui, mas tem uns anos que arrombaram o museu e
levaram boa parte do que já tinha juntado, foi uma tristeza. [...] Teve um
tempo que até me fizeram um proposta de levar esse museu para o
Cocorobó, lá ia fazer alguma coisa maior, mais segura. Mas eu não
aceitei. E aceitaria se eles fizessem o que estavam querendo fazer aqui. Se
essa história é nossa ela tem que ficar aqui em Canudos Velho (Manoel
Travessa, Entrevista, 2016).

A narrativa de seu Manoel colabora para a análise de uma das nuances das
ruralidades inventivas. De certo modo, a criação do Museu torna-se um exemplo
emblemático para representar as formas inventivas desse rural que se inscreve sob outras
lógicas e perspectivas. Percebe-se que o Museu Histórico de Canudos nasce de uma
iniciativa particular de um dos moradores de Canudos Velho que, desde de 1971, logo
após sua chegada no povoado, iniciou um trabalho de busca, estudo e guarda de objetos
relacionados à guerra e aos seus descendentes. Em seu relato fica explícito a sabedoria de
seu Manoel, homem simples que, mesmo sem ter ido à escola, não lhe falta astúcia para
conferir importância ao museu e aos seus artefatos históricos.
A carga simbólica atribuída à Canudos Velho tem relação direta com a
espacialização do Museu criado por seu Manoel, o que tem atraído ao local diversos
visitantes (professores, pesquisadores, estudantes e outros turistas). Mesmo com
condições inadequadas de funcionamento, tendo em vista a carência de espaço, a ausência
de profissionais, a improvisação na guarda e catalogação dos objetos, há uma resistência
de seu Manoel para que o museu permaneça na comunidade. Nota-se em sua narrativa,
um sentimento de pertencimento, bem como uma preocupação com a memória do lugar
que pode ser melhor traduzida por uma de suas frases: “Se essa história é nossa ela tem
que ficar aqui em Canudos Velho”.
Cabe ainda destacar que a escultura de Antonio Conselheiro, a mesma que aparece
na foto anterior também idealizada por seu Manoel, constitui-se como um dos
equipamentos que demarcam a historicidade e a dimensão memorialista da comunidade.
Nas muitas vezes que estive em Canudos Velho, durante o trabalho de pesquisa, observei
que, juntamente com o museu, o grande Conselheiro formam uma espécie de “cartão
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postal”, um local estratégico para fotografar e ser fotografado. O acontecimento da
Guerra lança Canudos Velho para o exterior e, ao ultrapassar as fronteiras locais, seu
interior modifica-se (re)inventando modos particulares de habitá-lo, demarcando a
contemporaneidade das ruralidades.
Essa forma singular de experimentar o rural através do turismo histórico e cultural
tem atraído também o turismo de lazer. Foi esse potencial turístico que gerou o
“Balneário Beira Rio”, estrutura recente, simples e aconchegante onde funciona, às
margens do açude, um pequeno complexo de lazer que reúne bar, pousada, campo de
futebol e piscinas. No caso de Canudos Velho, pode-se inferir que, ao assumir distintas
feições e com um público diverso, o turismo rural30 aparece como “uma das atividades
indutoras do crescimento de ocupações não agrícolas” (GRAZIANO DA SILVA, 1998,
p. 17), utilizando-se do patrimônio natural, histórico e cultural da comunidade.
Face às novas atividades, novos usos e funções do espaço rural, a pluriatividade
torna-se uma das principais características das ruralidades inventivas. O turismo, ainda
que não se constitua como principal fonte de geração de renda, tem sido uma atividade
relevante do ponto de vista socioeconômico, marcado por resistências. Contudo, vale
ressaltar que há poucos habitantes da comunidade envolvidos diretamente com a
atividade turística. São ainda inciativas pontuais e pessoais, ou seja, não se prioriza o
turismo como atividade econômica, inclusive não há incentivos municipais, estaduais e
federais suficientes para fomentar e apoiar o turismo na comunidade.
A relevância do turismo é atravessada, portanto, pelas vias da valorização
histórico-cultural, do pertencimento e permanência que mobilizam outras relações com o
rural, gerando, em certa medida, desenvolvimento local e o intercâmbio entre sujeitos
locais e externos à comunidade. Considerado como uma alternativa, o turismo rural
(histórico, cultural, lazer) enquanto esfera das ruralidades inventivas desponta pelo
“consumo” do espaço, desenvolvendo-se através da circulação de pessoas, produtos e
serviços. Ao buscar Canudos Velho, os visitantes fazem uma experiência de (re)viver a
história, (re)conhecer o sertão, apreendendo costumes e tradições locais, usufruindo
também de artesanatos e gastronomia local.

30 Graziano da Silva (1998), emprega a denominação turismo em áreas rurais para englobar atividades de serviços não-agrícolas
que se vem desenvolvendo no interior das propriedades rurais (denominadas de turismo rural ou agroturismo) e aquelas atividades
de lazer realizadas no meio rural, denominada de ecoturismo, turismo de negócios, turismo da saúde, etc.

87

A dimensão da religiosidade também faz parte das ruralidades inventivas de
Canudos Velho. Para ilustrar esse caso, destaco a Romaria de Canudos; a Celebração
pelos Mártires de Canudos e a Festa de São Pedro. Tais eventos, de certo modo, ligados à
Igreja Católica, nos permitem visualizar implicações religiosas, históricas e culturais na
comunidade em estudo, bem como na constituição das ruralidades contemporâneas.
A Romaria, por exemplo, tem como finalidade demarcar o papel de Canudos na
história brasileira, fazendo referência às vítimas da guerra. Resultando de uma ação
popular, busca promover um intenso debate sobre a importância histórica de Canudos, de
onde nascem referências para discutir o presente e esboçar possibilidades futuras no solo
conselherista. Em 2017, o evento estava em sua 30ª edição. É organizado pelo Instituto
Popular Memorial de Canudos e acontece anualmente em outubro na sede do município.
Mas há também ações vinculadas à romaria em outras comunidades, a exemplo do
monumento em homenagem aos 100 anos da Guerra, fincado em Canudos Velho.
Com a intenção de homenagear os mártires da guerra, criou-se em 1991 a
“Celebração aos mártires de Canudos”, também conhecida como a Romaria de Padre
Enoque. O evento de cunho religioso, político e cultural abriga um caráter popular,
contando com a participação de lideranças comunitárias; intelectuais; religiosos; artistas;
pesquisadores e visitantes. Há também participação da comunidade local no planejamento
e desenvolvimento das atividades durante a romaria. A celebração acontece em Canudos
Velho, prioritariamente em outubro de cada ano. Tem como cenário a inspiração e a
tensão que brotam das águas meândricas do Cocorobó.
A novena de São Pedro configura-se como outra festividade de cunho religioso
coordenado pela igreja católica e por lideranças locais. É o evento mais tradicional da
comunidade, fixado no calendário entre os dias 21 a 29 de junho. São nove dias de festa,
onde se reúnem, na pequena capela, moradores e visitantes para rezar e cantar ladainhas
em louvor a São Pedro, padroeiro dos pescadores. No período da pesquisa, estive
presente na novena em 2016 e 2017 e notei o quanto esse acontecimento é importante
enquanto tradição local ligada às crenças e às manifestações culturais. Durante essa
festividade religiosa, após o sermão do padre, há também um momento de abertura para a
comunidade, uma espécie de ato político, marcado por pequenos discursos e participações
das lideranças.
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Logo depois das missas, todos se reúnem ao lado da igreja, próximo ao cruzeiro. É
comum a presença de fogueiras e o estourar de muitos fogos. A festa se completa com o
momento cultural que acontece em um pequeno espaço nas proximidades da capela. A
partir desse momento, escutam-se os sons que ecoam da sanfona de seu de Landinho e da
banda de pífano de Gobira e seus filhos, todos artistas locais. A cantoria é garantida pelo
padre, algumas mulheres e o público da festa que canta e dança sem interrupções até a
madrugada. Aqui a comunidade se revela pelas suas manifestações culturais e artísticas,
donde emanam modos sertanejos de existir.
Chamou-me atenção a prática de pequenos leilões que também ocorrem depois
das celebrações religiosas. São leiloados objetos variados, utensílios domésticos, cestos
com frutas, cachos de banana, galinhas e até bodes, todos doados pela própria
comunidade. As crianças ficam a frente dessa tarefa, contando com a ajuda de um adulto.
Os pequenos saem com o produto a ser leiloado nas mãos e os oferecem aos presentes
que vão fazendo lances até o arremate final. Os valores angariados são investidos na
manutenção da pequena capela. Na penúltima noite da festa também acontece a
tradicional quadrilha junina, reunindo jovens, adultos e idosos.
Apresento, a seguir, uma fotografia registradas no último dia da novena em 2016,
durante missa campal às margens do açude de Cocorobó.
Figura 18: Festa de São Pedro

Fotos: Acervo da autora (2016)
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Na festividade do padroeiro dos pescadores, as relações intergeracionais, os
aspectos relacionados à religiosidade, à valorização da cultura e dos artistas locais pulsam
vida na comunidade e na produção das ruralidades inventivas. A cada ano, a celebração
mobiliza a (re)invenção de Canudos Velho; por causa dela se instaura uma identidade
coletiva que tem ajudado na resistência e na permanência da comunidade, mobilizando
modos de habitar este rural.
Por fim, também fazem parte das ruralidades inventivas os espaços educativos
presentes na comunidade: o Museu Histórico de Canudos, espaço frequentado pelos
moradores e visitantes já detalhado anteriormente; a Biblioteca Comunitária e a Escola
Municipal Alto Alegre. A biblioteca foi construída entre 2005-2006, através de incentivos
do Instituto Brasil Solidário (IBS)e da cooperação coletiva dos moradores. Em 2017,
possuía cinco prateleiras de livros, uma televisão, um aparelho de DVD, três
computadores, além de mesas e cadeiras.
Já a Escola Municipal Alto Alegre foi construída na comunidade em 1982, através
da solicitação dos moradores ao poder público, com o auxílio de seu Manoel Travessa, na
época vereador do município de Canudos. Segundo o censo escolar de 2017, atendia 54
estudantes da Educação Infantil ao 5º ano. As classes estão organizadas sob a forma de
multisseriação, ou seja, reúnem-se em uma classe estudantes de série/ano, faixa etária e
ritmos de aprendizagem diferentes, sob a responsabilidade de um único professor. Em
2017, os estudantes estavam organizados em três salas de aula (Educação Infantil e 1º
ano; 2º e 3º; 4º e 5º), havia na escola duas professoras licenciadas em Pedagogia e um
professor com formação em magistério.
Do ponto de vista estrutural, a escola possui quatro salas de aulas, dois banheiros,
uma pequena secretaria e uma cozinha. Nota-se uma precariedade nas condições físicas,
especificamente no piso, mobiliário e materiais didático-pedagógicos. As salas de aulas são
equipadas com cadeiras, algumas em péssimas condições, quadro branco, uma estante
com livros e um bebedouro para água de consumo dos estudantes. Não há computador,
impressora, TV, DVD, aparelho de som. Os professores, juntamente com a merendeira e
o porteiro, são responsáveis pela escola, resultando na sobrecarga do trabalho.
A gestão da escola é feita por uma diretora e uma coordenadora pedagógica que a
visitam geralmente uma vez por semana, visto que estas profissionais também são
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responsáveis por outras escolas rurais do município de Canudos. A ausência de
investimentos públicos na única escola da comunidade demonstra o quanto a educação
em espaços rurais, de modo geral, tem sido ainda mais negligenciada pelos governos
municipal e federal. Nessa perspectiva, a educação aparece, no tecido de Canudos Velho,
como uma “ferida aberta” tomando forma nas ruralidades esgarçadas.
A escola, a biblioteca e o Museu são tomados como espaços educativos e se
inserem nas ruralidades inventivas pelas possibilidades formativas que tais espaços
oferecem aos sujeitos da comunidade. Vislumbram-se aí movimentos inventivos que
(in)surgem do acesso à história, à cultura, à educação que engendram mecanismos de
valorização do rural, de sua cultura e de suas formas de habitar. Desse modo, o acesso ao
conhecimento permite o desenvolvimento local, bem como o empoderamento dos
sujeitos. Nas ruralidades inventivas, os espaços educativos promovem, de certa maneira, a
(trans)formação dos sujeitos, do lugar e do rural.
Embora a escola assuma a centralidade da educação formal das crianças na
comunidade, é preciso destacar a distância entre a instituição escolar com outros espaços
não-formais de educação tais como: o Museu e a Biblioteca. Durante a pesquisa de
campo, identifiquei que tais espaços não são contemplados nas práticas docentes ou no
desenvolvimento de projetos pedagógicos e didáticos. As potencialidades educativas
presentes tanto no Museu quanto na Biblioteca são pouco exploradas, o que, de certo
modo, reafirma o hiato entre a escola e a comunidade, em seus múltiplos “lugares
aprendentes” (SCHALLER, 2011)31.
De modo geral, as ruralidades inventivas giram em torno de cinco eixos principais,
a saber: 1) a comunidade rural como um lugar de memória; 2) o turismo histórico e de
lazer como atividade de intercâmbio que (re)inventa a cotidiano da comunidade; 3) a
existência de espaços educativos que promovem a (trans)formação do rural; 4) as
festividades religiosas como perspectiva de valorização histórica e de crenças; 5) a cultura
local como manifestação artístico-cultural possibilitando a sociabilidade, as relações
intergeracionais, a autoformação e o lazer comunitário. As inventividades movimentam-se
no sentido de produzir outras formas de vida, contestando o esgarçamento do rural.
31“Um

lugar, através da atualização das redes de atores que o atravessam é aprendente porque permite deixar marcas
do conjunto das relações, das ligações, das associações entre os atores. [...] Assim, os lugares se constituem e
aprendem ao mesmo tempo em que ensinam e constituem os atores que vivem nele” (SCHALLER, 2008, p. 79).
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O menino e o rio
Foto: Acervo da Autora (2016)

2.1.4 Ruralidades esgarçadas
As ruralidades esgarçadas caracterizam-se por suas condições de vulnerabilidade
social e econômica vivenciadas pelos habitantes de um dado contexto rural. No cenário
investigado, percebe-se que os sujeitos, de certo modo, vinculam-se a Canudos Velho em
razão das questões de sobrevivência advindas da atividade de pesca do açude de
Cocorobó. Nesse caso, o espaço rural compreende o espaço cotidiano de vida, tornandose também o meio basilar de produção socioeconômica. Nesta categoria, as ruralidades
centradas no cotidiano dos mais vulneráveis do campo marcam a existência de um espaço
que se personifica por uma experiência de luta permanente pela sobrevivência de seus
sujeitos, permeada por condições adversas.
A fotografia que abre esta seção, capturada no final da manhã de julho de 2016,
pulsa um cotidiano vivido, traduzindo o intervalo entre escola e o mundo da vida. A
expressão de liberdade e espontaneidade através da imagem da criança que brinca ou
caminha às margens do açude, toca-me por representar o movimento da realidade e a
realidade do movimento, que se desvela por uma possível relação de intimidade do
menino com a água, do menino com o mundo rural.
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Pergunto-me até quando esta cena se repetirá? Até quando aquele menino resistirá?
Como as circunstancialidades desse rural produzem permanências e desterritorializações?
No bojo dessas questões, essa cena, com seus dados sensíveis, opacos e flutuantes, parece
desestabilizadora, porque ao tempo que permite esperançar o futuro, também aciona
indagações e reflexões sobre a vulnerabilidade existencial desse rural. Refiro-me
especificamente às condições materiais de vida que têm a ver com a existência dos sujeitos
e a permanência no rural. Emergem nesse ponto as contradições e tensões expressas na
“vida severina”32, marcada pela fragilidade e pela ausência de educação, saúde, emprego,
moradia, terra, enfim, direitos constitucionalmente garantidos, mas que se esgarçam na
conformação do rural em análise.
No que se refere às condições de acesso à saúde, Maria de Lourdes revela a
ausência do estado (prefeitura) e as parcerias necessárias feitas com outras organizações:

O Projeto Canudos ficou marcante em nossa comunidade pela melhoria
e atendimento que tivemos em relação à saúde. O projeto acontece todos
os anos, desde de 2012, através dele, somos atendidos por médicos,
enfermeiros, terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, além de
fazermos exames de rotina. Eles trazem, inclusive, laboratório para fazer
exames de toda a comunidade. Também não posso deixar de falar que
foi o Instituo Brasil Solidário que construiu o posto de saúde aqui, mas
durante esse tempo nenhum gestor deu importância. Não somos
assistidos em nada pela prefeitura quando o assunto é saúde, nada.
(Maria de Lourdes, Entrevista, 2017).

A narrativa evidencia o quanto as dificuldades de acesso à saúde desvelam
ruralidades esgarçadas. Sem apoio dos governos municipais, Maria de Lourdes afirma que
as ações do Projeto Canudos e do Instituto Brasil Solidário configuram-se como as únicas
atuações que viabilizam desde atendimentos médicos e suas especialidades até a realização
de exames laboratoriais. Tais práticas, de certo modo assistencialistas, materializam-se
como importante apoio à comunidade rural. Os atendimentos acontecem anualmente
entre junho e julho, fora isso, não há qualquer outra ação de prevenção, atendimento e
32 Expressão inspirada na obra “Morte e vida severina” de João Cabral de Melo Neto (1986). O texto repleto de
metáforas retrata o sofrimento de um retirante nordestino para manter-se vivo em um cenário de escassez, fome e
morte. A “vida severina”, então, pode ser representada pela pulsão vida-morte. São, pois, como vidas roubadas e
abreviadas pela carência de alimento, saúde, educação, trabalho, lazer, cultura. Vidas sem perspectivas ou alternativas.
A “vida severina” seria uma vida de privações, ausências de condições existências que, de tão desumanas, se tornam
uma “quase” morte em vida.
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acompanhamento na comunidade em relação à saúde dos seus habitantes. Há um posto
de saúde em Canudos Velho, mas só funciona uma vez ao ano, pois a prefeitura não
dispõe de profissionais para os atendimentos. Os cuidados com a saúde da população
rural estariam na esteira das condições mínimas para uma vida digna. Sem acesso aos
serviços de saúde, os sujeitos precisam recorrer à sede do município ou cidades
circunvizinhas para atendimentos. Com o isolamento, as ruralidades fragilizam-se.
Figura 19: Posto de Saúde Comunitário

Foto: Acervo da autora (2017)

A preocupação com o presente imediato e com a vida futura da comunidade
aparecem como questões inerentes ao cotidiano dos sujeitos rurais. Nessa perspectiva, os
sujeitos são desafiados, cotidianamente, pela procura permanente de acesso a direitos
básicos que garantam também a reprodução socioeconômica. Destacam-se nessa
dinâmica questões relacionadas à sobrevivência em contextos de ruralidades e a busca por
uma existência assentada no exercício da cidadania. Nesse sentido, a dimensão existencial
do lugar habitado (CERTEAU, 1994) também se esgarça, na medida em que os sujeitos
precisam fazer deslocamentos, por vezes forçados, para cidade em busca de outras
alternativas, circunstanciando uma permanente transitoriedade do habitar (ROLNIK,
2015). Essa dinâmica tem gerado impactos nas pessoas e neste rural que, sem condições
mínimas, tem sido abandonado por aqueles que migram à procura de saúde, educação,
trabalho, serviços, ou seja, uma vida um pouco mais digna e menos “severina”.
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Do ponto de vista da moradia e do acesso à terra em Canudos Velho, nota-se que
há uma insegurança na posse da terra, implicando nas condições de vida dos sujeitos que
raramente possuem registro jurídico ou titularidade (escritura) do solo que habitam.
Segundo Rolnik (2015), grande parte das terras ocupadas por comunidades rurais não é
reconhecida formalmente, provocando uma “vulnerabilização dos direitos à terra por
parte das comunidades, tornando-as alvos fáceis de processos de usurpação” (p. 165).
Desse modo, frente a estas indeterminações, os sujeitos rurais, especialmente os mais
pobres, constroem mecanismos para gerir e permanecer na terra mesmo diante da não
oficialização. Essa transitoriedade que molda os arranjos inseguros de acesso à terra pelas
comunidades rurais, articulada ao estigma territorial que atravessa estes “territórios sem
nome”33, tornam-se elementos emblemáticos para pensar onde e como moram os pobres
nesse país34 (ROLNIK, 2015). As fotografias a seguir são exemplos de moradia em
Canudos Velho.
Figura 20: Residência de dona Elísia

Foto: Acervo da Autora (2017)

Nota-se que são moradias simples, geralmente, resultado da autoconstrução, onde
os moradores juntamente com a comunidade, reúnem-se para a construção. Por vezes, as
condições financeiras não permitem a conclusão e o acabamento da obra, deixando-a com
uma estrutura de improvisação, como podemos observar na fotografia seguinte:
33 Terras passíveis de serem apropriadas pelo capital financeiro, pela ausência de título/registro (ROLNIK, 2015).
34 Aqui é possível fazer referência a expressão slums, utilizada na literatura internacional desde 1840, designa os
lugares onde moram os pobres (ROLNIK, 2015, p, 156).
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Figura 21: Residência em Canudos Velho

Foto: Acervo da Autora (2017)

Observa-se na fotografia que, além da casa, há um pequeno terreno à sua volta,
nem sempre há demarcações e limites, cercas ou muros. O fato é que nesta pequena
porção de terra os moradores cultivam plantas e hortaliças, criam animais como caprinos,
ovinos e galinhas35. É, portanto, no interior desta trama que tais sujeitos constroem
mecanismos para resistir: habitar o rural, habitando o sertão. Durante a pesquisa,
identifiquei distintos níveis de concentração fundiária e particularidades nos processos de
direito à terra na comunidade.
Se por um lado há grandes extensões de terra e pequenas fazendas nas
proximidades da vila, que tem como prioritários uma minoria de habitantes, por outro, a
grande maioria vive em lotes pequenos, parte deles doados por seu Manoel Travessa. Esse
modelo de ocupação da terra, revela modos de apropriação informais, geralmente
oficializados por recibos e não propriamente por escrituras. Como vivem basicamente da
pesca, a pequena porção de terra parece suficiente para a morar e viver junto à família.
Tendo em vista que a maior parte dos habitantes chegou a este “porto” sem-terra e sem
poder de compra, a doação de terra foi uma realidade que possibilitou a construção da
vida e a permanência neste lugar. Talvez, essa forma de acesso à terra, tenha sido,
juntamente com o açude, o “ato (re)fundador” da comunidade. Esses dois elementos:
35 Para esta questão pode-se recorrer aos estudos sobre “fundo de pasto”. Áreas externas às casas, utilizadas por
pequenos produtores, membros da família, como forma de ampliar as condições de subsistência. Trata-se de “uma
experiência de apropriação de território típico do semiárido baiano caracterizado pelo criatório de animais em terras
de uso comum, articulado com as áreas denominadas de lotes individuais ” (ALCANTRA; GERMANI, 2009, p. 13).
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água e terra, permitiram a construção da moradia, além de trabalho e renda, implicando
no (re)desenhar das formas de organizar e habitar esse rural.
As condições de lazer, bem como a oferta de emprego e serviços são bastantes
reduzidos em Canudos Velho. Apesar de ter água e luz, a comunidade possui restrições
quanto ao sinal de telefonia celular, acesso à internet. Há ainda, ausência de rede de
esgoto e saneamento básico em geral. Identifiquei como espaços físicos de lazer: o
balneário Beira Rio; o pequeno parque infantil; o rio, a quadra defronte à escola. Essa
realidade, associada aos limites de escolarização ofertados pela escola local (Ensino
Fundamental I), esgarçam esse rural, implicando na saída de jovens e adultos para a sede
do município ou outras cidades onde as condições parecem ser menos precárias.
Outro fator de esgarçamento é a precarização da escola, materializada em sua
estrutura física e nas suas condições de funcionamento. Isto demonstra o quanto este
rural, no que tange a efetivação das políticas públicas, é frágil e “limitado”, implicando na
qualidade da educação que tem sido ofertada para os filhos dos pescadores e
trabalhadores rurais. Chamou-me atenção durante as observações na escola: o chão
esburacado, o mobiliário simples, composto por cadeiras envelhecidas, uma estante ao
fundo e um quadro branco. A cena explode a precariedade que historicamente assola,
sobretudo, os espaços rurais brasileiro, quando se trata dos investimentos em educação.
Todavia, os problemas da escola em Canudos Velho não estão alocados
exclusivamente na estrutura física, como destaca o Professor Adailson:

Ainda temos essa escola aqui, porque muitas estão fechando. É uma
escola simples, na sala só temos o quadro e os livros para trabalhar, não
existe outro suporte, nada. Os níveis de aprendizagens dos alunos são
baixos, por isso nos preocupamos muito com a leitura e a escrita, as
crianças são carentes e até sofridas. [...] Nosso planejamento é feito de
acordo com as orientações da Secretaria de Educação, não temos um
planejamento diferenciado. A escola também não possui um Projeto
Político Pedagógico específico. [...] Sobre os projetos não temos nenhum
que envolva a comunidade, há apenas projetos temáticos que
trabalhamos no decorrer das unidades e do ano letivo. Temos na escola
o PNAIC36 e Programa Despertar37. Em alguns momentos do ano,
fazemos reunião com os pais (Professor Adailson, Entrevista, 2016).

36 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal,
do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.
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O quadro descrito pelo professor sinaliza aspectos importantes no que diz respeito
à educação ofertada na comunidade de Canudos Velho. Embora destaque a
“simplicidade” da escola, quando se refere à estrutura física, Adailson também apresenta
informações sobre os estudantes e seus níveis baixos de aprendizagem, deixando entrever
a relação fragilizada entre escola e comunidade, sobretudo pela ausência de projetos que
fortaleçam tais laços. O trabalho dos professores é orientado por um planejamento
proposto pela Secretaria de Educação, associados às programas federais e estaduais que
não nascem das demandas da comunidade, mas de um projeto de governo e de sociedade
que pouco ou nada coadunam com os povos rurais e com a diversidade de seus mundos.
Durante a pesquisa, pude confirmar o quão distante é a escola da comunidade e
vice-versa. Não presenciei aulas de campo, nem atividades pedagógicas desenvolvidas em
outros espaços, além da escola. Não observei o cruzamento dos diversos saberes, aqueles
historicamente produzidos pela humanidade e os saberes advindos das práticas culturais e
sociais da comunidade, fruto de experiências que dialoguem com o mundo rural, o
habiatar em Canidos Velho. Tal realidade expõe a separação entre os conteúdos escolares
e a vida das crianças e dos demais sujeitos, parece que pouco ou quase nada se fala sobre a
pesca, o açude, a história de Canudos e da comunidade, estes são “contéudos silenciados”,
dentre tantos outros que perpassam os dilemas e tensões que os rodeiam. Como destacou
Knijnik (1996, p. 142), “a escola no meio rural é uma escola que estando lá, está fora dali”.
Destaco ainda, no relato do professor, a preocupação quanto ao futuro da escola,
quando diz: “ainda temos essa escola aqui, porque muitas estão fechando”. Adailton se
refere a um fenômeno que tem atingido a realidade brasileira e também de Canudos: o
fechamento das escolas localizadas em espaços rurais. Os dados do INEP (2014)
confirmam que não se trata de simples absenteísmo das autoridades públicas, mas de
apagamento de tais instituições de ensino que têm alcançado uma escala a nível nacional,
com implicações também no estado da Bahia. No contexto brasileiro, os números são
alarmantes, entre 1997 e 2014 foram fechadas 62.792 escolas dos Anos Iniciais, desse total
10.685 estão localizadas na Bahia.

37 Programa de Educação Ambiental desenvolvido nas escolas e comunidades rurais, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR-AR/BA.
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No que se refere ao município de Canudos, em 2016 quando fiz o levantamento
junto à Secretaria Municipal de Educação existiam apenas 07 escolas localizadas no meio
rural. Desse montante, 03 são organizadas sob a forma de seriação, ofertando Educação
Infantil, anos iniciais e finais do Ensino fundamental, possuindo 949 estudantes, e 04
ofertavam Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental com 256
estudantes. Desses, 142 estão matriculados em uma escola seriada; e 114 distribuídos em
três escolas com classes multisseriadas, aqui inclui-se a Escola Municipal Alto Alegre.
No município de Canudos, o fechamento de escolas rurais tem atingido números
alarmantes. Entre 2013 – 2016, por exemplo, das 16 escolas que ofertavam os anos
iniciais foram fechadas 12, restando apenas 0438. A Secretaria de Educação do Município
justifica tal fenômeno em função de três questões: 1) Diminuição demográfica das
comunidades rurais, 2) Projeto de Extinção das Classes Multisseriadas 39 e a opção pela
nucleação escolar40, 3) Redução de custos41. A fundamentação de tais argumentos não
está alocada apenas no município de Canudos, antes, faz parte de uma política de
fechamento, através da nucleação, de escolas rurais no contexto baiano e brasileiro.
Cabe ressaltar que a região Nordeste, da qual faz parte a Bahia, tem se posicionado
no topo da lista dessa preocupante realidade. Caracterizada por ser uma região detentora
de baixos índices de escolaridade, o fechamento de escolas, nesse contexto, e em tantos
outros, implica no irremediável aumento do quadro de miséria e no escavamento de um
fosso ainda mais abissal entre as já demarcadas hierarquias de classes. É nesse sentido que
tal fenômeno de abandono para com o processo de ensino se constitui como um
problema complexo e contemporâneo: a negação do direito à escola aos sujeitos rurais.
Por outro lado, nos pequenos povoados rurais, a escola funciona como um centro
irradiador de continuidade, esperança e existência das comunidades. Ao seu redor, ou
mesmo em seu interior, uma pluralidade de acontecimentos ganha vida e espaço, tais
como: a reunião da associação, atendimentos médicos, celebrações religiosas,
38 Para melhor compreensão desse fenômeno, sugiro observar o quadro 01, presente nos apêndices desse estudo.
39 Trata-se de uma forma de organização de ensino que no Brasil estão concentradas majoritariamente em espaços
rurais, reunindo em único espaço estudantes com diferentes idades e séries. Para além de suas representações
negativas, cabe destacar experiências positivas desenvolvidas no cenário nacional e internacional (Santos, 2015).
40 Processo que tem por objetivo a organização do ensino no meio rural, em escolas-núcleo, contrapondo-se à
organização em escolas multisseriadas. Argumentos de viés econômico-administrativos alegam que os custos com a
nucleação frequentemente são mais baixos, o que implicaria em melhores investimentos (GONÇALVES, 2010).
41 Para os mais pobres, “destinados à exclusão”, basta ter acesso aos conhecimentos “igualmente pobres, fornecidos
por processos de instrução simplistas e simplificados” (GENTILI; MC COWAN, 2003, p. 31).
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comemorações das mais diversas naturezas. Por isso, a escola assume um papel de relevo
para a vida dessas comunidades, tanto pela apropriação e produção do conhecimento que
lhe são inerentes, como pelas relações sociais perversas que sua ausência no campo reflete
e sua conquista confronta (CALDART, 2012).
Os números de fechamento denunciam a força de um projeto social alicerçado nos
ditames do capital e nas políticas neoliberais que elegem o campo como espaço de
produção e lucro, mas não como lugar de vida das pessoas. Além disso, o fechamento das
escolas do campo, sem escuta das comunidades, tal como vem ocorrendo na Bahia e no
Brasil, revela um retrocesso histórico nas ações políticas nacionais voltadas à Educação do
Campo42. O movimento por uma Educação no Campo no Brasil tem travado uma luta
pela emergência de um rural onde os sujeitos possam viver, estudar e produzir suas
existências neste espaço. Esse debate insere-se numa pauta urgente, orientada e exigida
por dimensões educacionais, sociais, econômicas e políticas. Por isso, uma inquietação se
torna pertinente e transforma-se numa questão de aparência simples, mas fundamental:
que campo é esse que fecha suas escolas?
Percebe-se que essa questão é rizomática e que não se torna exclusiva de um
cenário rural. Ao contrário, seu caráter sintomático tangencia as projeções e especulações
de um projeto de sociedade no qual “cabem” apenas o agronegócio e o urbano. Isso
evidencia um projeto de escola que atende a uma lógica urbano-industrial, que inferioriza
o campo e “expulsa” sua gente ao passo que escolas são continuamente fechadas. Frente a
esse cenário, o Movimento dos Sem-Terra (MST), juntamente com outras organizações
nacionais, tem liderado, desde 2011, a campanha “Fechar Escola é Crime!”. Ao denunciar
o fechamento de escolas do campo e a realidade precária das que ainda existem, a
campanha visa mobilizar a sociedade civil em defesa de uma educação pública de
qualidade tornando-a sensível a outros eixos e centralidades. É relevante denunciar o
sucateamento das escolas localizadas nas zonas rurais, a precarização da sua estrutura

42 Neste quadro se insere, por exemplo, a aprovação pelo MEC do Parecer 036/2001 da Câmara de Educação
Básica/Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2001); da Resolução 01/2002 CEB/CNE, que instituiu as
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002); o Parecer CNE/CEB
01/2006 sobre os “Dias letivos para a aplicação da Pedagogia da Alternância nos Centros Familiares de Formação
por Alternância – CEFFA” (BRASIL, 2006); Decreto nº 7.352, 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política
de educação do campo e o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária – PRONERA. Programa Saberes
da Terra; Programa Escola Ativa, Programa de Apoio as Licenciaturas em Educação (PROCAMPO) e, mais
recentemente, o Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO.
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física, bem como as desfavoráveis condições de trabalho dos professores. Ademais,
defende-se um projeto de educação para este contexto que tenha como referência as
experiências acumuladas pelos seus sujeitos, os sentidos que elaboram sobre si e sobre o
mundo, bem como suas demandas políticas, sociais e culturais.
Na conjuntura local de Canudos Velho, podemos situar quatros dimensões que
compõem as ruralidades esgarçadas, a saber: 1) a luta pela garantia de acesso à educação
de qualidade, bem como pela permanência da escola na comunidade como um direito; 2)
a ausência de direitos constitucionais especificamente no que diz respeito à atenção básica
de saúde visando cuidado e prevenção; 3) a insuficiência na oferta de serviços públicos:
água, luz, telefone, internet, saneamento básico, rede de esgoto, acesso à bens culturais; 4)
a insuficiência e a diversificação na oferta de trabalho, sobretudo, no período de proibição
da pesca, diminuindo a migração das pessoas para centros urbanos.
Nessas circunstâncias, o rural aparece como condição de vulnerabilidade
socioeconômica e insuficiência de bens básicos para a manutenção da existência nesse
espaço. Para contrapor esse cenário de esgarçamento que atinge Canudos Velho, seria
necessário proporcionar as condições mínimas para a garantia de direitos sociais. Tal
conjuntura deveria implicar na permanência dos sujeitos do campo no campo, evitando a
migração para a cidade na tentativa de melhoria das condições de vida. Muitos são os
atores envolvidos nestas ruralidades, porém, os atores internos, ou seja, os mais
vulneráveis seriam os primeiros a serem chamados a lutar por uma vida digna e justa, pela
valorização de suas culturas, pela defesa de seus territórios e de suas existências.
Por fim, cabe destacar que a cartografia das ruralidades em Canudos
Velho(bioprodutivistas, contestatórias, inventivas, esgarçadas) elaborada nesta pesquisa
numa perspectiva analítica, revelou-se permeada por fissuras e mobilidades fronteiriças,
desvelando o “vigor essencial do habitar” (HEIDEGGER, 2001, p. 127). Tais ruralidades,
sustentadas em dinâmicas de criação e (re)invenção e protagonizadas pelos distintos
sujeitos, dão formas às suas existências, conjecturando modos de habitar o sertão. Tal
relação ser-lugar como essência da existência, mobiliza a emergência de fenômenos
educativos advindos da experiência de habitar Canudos Velho, conforme abordo no
capítulo seguinte.
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III
__________________________________________
HABITAR CANUDOS VELHO:
fenômenos educativos circunscritos na experiência
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O barco
Foto: Acervo da Autora (2017)

3.1 Habitar o ser-tão: aberturas do tão-ser
Um sol ardente estava suspenso naquela tarde de outubro de 2017, em Canudos
Velho. Enquanto aguardava seu Antonio para entrevista e visita ao açude, observei a
paisagem. O mar de água doce que irrompia e se estendia infinitamente para além do que
a vista alcançava. Meu olhar mirava o barco ancorado às margens. Via suas “miudezas”: a
extensão; as pontas convergentes; a madeira encharcada pela água; as bancadas
transversais; posicionamento dos remos; suas argolas de sustentação. Observava sua
materialidade, procurando identificar pistas das subjetividades que o atravessaram. Num
entre-lugar, situado entre a terra, a água e as ações dos sujeitos, aquele barco
experimentava a (i)mobilidade dos dias. O horizonte que se abre sobre as águas, move-se
através da incerteza dos ventos e da fluidez meândrica do rio. A fotografia coloca em
realce o mundo da pesca, desvelando formas de habitar o sertão de Canudos.
Ao observar essa cena pode-se inferir que há um entrelaçamento entre o espaço e
os modos de produzir a existência, cuja essência é atravessada pela atividade laboral da
pesca e pela resistência dos sujeitos diante da vida no sertão. Existir, nesse sentido, tem a
ver com o modo próprio de habitar a terra. Tal vinculação exprime a condição do ser
existencial que se expressa na circunstancialiadade do mundo (HEIDEGGER, 2002).
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Interessou-me nesta pesquisa justamente mirar o espaço sob as lentes onde a vida
acontece, com arranjos singulares de subjetivação. Para tanto, busquei identificar
manifestações do ser e seus alargamentos na topografia habitada onde o “homem se
exprime espacialmente como construtor” (DARDEL, 1952/2015, p. 14). Tal experiência
em Canudos Velho se move à medida que os sujeitos habitam o espaço, atribuindo ao
lugar um sentido de existência.
Em seu sentido restrito, habitar é uma palavra que compõe nosso universo
cotidiano, relacionando-se ao local onde moramos (casa, município, país). Contudo, para
além dessa materialidade e de suas coordenadas geográficas, Bachelard (1993, p. 19)
compreende a casa como um espaço de intimidade com abertura para a “estabilidade do
ser”. Nessa perspectiva, pode-se dizer que o espaço da casa seria a nossa primeira forma
de habitar o mundo, visto que o homem não habita somente a sua casa, o homem habita
concretamente o mundo. Tal apropriação tem como princípio a habitação da casa, centro
da “intimidade protegida” (p. 16), expandindo-se em direção a outros espaços, ao mundo.
O habitar, enquanto dimensão fenomenológica, abarca o modo como somos e
estamos no mundo, de maneira que essa forma de estar no mundo constrói a realidade
que nos circunda. Habitar seria, então, o modo pelo qual os sujeitos são e estão sobre a
terra,

conciliando

uma

relação

espaço-temporal

(HEIDEGGER,

2001).

O

empreendimento analítico desta tese busca compreender tal fenômeno, considerando o
modo como ele se apresenta e como se inscreve nas narrativas dos sujeitos. Numa leitura
fenomenológica, um fenômeno é interminável nas suas possibilidades de ser, isto porque
cada olhar pode constituir facetas singulares sobre um mesmo fenômeno.
A perspectiva heideggeriana compreende a existência do próprio “ser-no-mundo”
(HEIDEGGER, 2002), e, portanto, colabora para se pensar as questões da existência
atreladas ao espaço. Para especificar as manifestações do ser, suas aberturas, bem como os
fenômenos educativos inscritos na experiência de habitar, organizo, a partir das narrativas
dos colaboradores e da observação de seus mundos vividos, categorias analíticas que
orientam a escrita das próximas subseções. Para tanto, considerei relevante o movimento
do ser que o forja enquanto “ser-no-mundo” e o espaço pelo qual os sujeitos realizam
suas existências. As seções seguintes se ocupam em apresentar esta reflexão, considerando
a realidade imanente de Canudos Velho.

104

Habitar
Foto: Acervo da Autora (2017)

3.1.1 “Vamos morar lá na beira d’água”:
o lugar nas margens da existencialidade
Era 6h:22min, uma manhã quente de outubro de 2017 quando capturei essa
imagem. O ângulo privilegiado da fotografia, marcado por certa elevação, advém da
minha localização: estava alojada na parte superior de uma pequena pousada. Minha
intenção primeira era observar o nascer do sol às margens do Cocorobó, mas fui
despertada tardiamente pelos pássaros que, naquela manhã, atrasaram seu “relógio
sertanejo”. Àquela hora o sol já estava alto, como se diz no sertão da Bahia. Escutei o
canto dos pássaros e fui atraída pela cena fotografada. Nesse enquadramento, é possível
observar elementos significativos para pensar o habitar na comunidade ribeirinha, são
eles: o pescador, o açude e as pequenas casas que estão à sua beira.
Essa emblemática imagem parece figurar, literalmente, o convite feito pelo esposo
de dona Madalena, cujas palavras abrem esta seção: “vamos morar lá na beira d’água”.
Tais palavras, juntamente com a fotografia, inspiram-me na discussão sobre o habitar,
tomando o lugar e suas possibilidades como base da existencialidade dos sujeitos. De
certo modo, a expressão morar, ou seja, permanecer junto as águas, pode ser lida a partir
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de sentidos heideggerianos sobre o habitar. Nesse chamamento está implícita a ideia de
um demorar-se (envolvimento, permanência e pertencimento); trata-se de um convite para
um construir (construção, cultivo). Além disso, um outro sentido pode ser observado: o
esposo de dona Madalena parece preocupar-se em preservar a essência do ser pescador/a.
Nesta lógica, é possível associar esta preocupação com o sentido de “resguardo” acionado
por Heidegger (2001) quando elabora significações sobre o habitar.
De acordo com Heidegger (2001), construir é propriamente um habitar. Desse
modo, à medida que o homem habita, ele constrói, e ao construir dispõe-se para a
experiência de habitar, desvelando modos de ser e estar no mundo. Em um primeiro
instante, a expressão construir (bauen) relaciona-se ao processo de construção, edificações.
Em segundo, tem a ver com o cultivo, a essência, o crescimento, ou seja, uma criação que
requer cuidado. Nesse ínterim, “construir não é, em sentido próprio, apenas meio para
uma habitação. Construir já é em si mesmo habitar” (HEIDEGGER, 2001, p. 126). Ao
construírem a existência em Canudos Velho, os sujeitos desenvolvem modos particulares
de produzir a vida, expressos na experiência de habitar em contexto de ruralidades.
Outro sentido aparece na esteira dessa significação, o que Heidegger (2001)
denominou de um de-morar-se. Trata-se de uma pausa para o envolvimento e tem a ver
com a noção de permanecer, o que possibilita vínculos de pertencimentos nos quais o
existir se revela em uma “demora” junto às coisas. Demorar juntos às coisas é permitir
que elas aconteçam em seu vigor, em sua essência (HEIDEGGER, 2001).
Desse modo, as ruralidades, sobretudo as bioprodutivistas, contestatórias e
inventivas, conforme abordadas no capítulo anterior, acionam um de-morar-se em Canudos
Velho. Elas constituem um elo de significação entre o construir e o habitar à medida que
possibilitam a permanência e a elaboração da existência neste lugar. São as dinâmicas que,
de certo modo, constituídas pelas ruralidades permitem o envolvimento, convocam os
sujeitos a permanecerem, pode-se citar como exemplo a pesca, a relação com a terra, as
organizações coletivas, a emergência de redes colaborativas e as práticas culturais locais.
O terceiro sentido mobilizado pela experiência de habitar diz respeito ao
resguardar43. A expressão resguardar está associada à preservação da essência das coisas,
O sentido de resguardo está associado à preservação que Heiddeger denominou de uma quadratura, que diz
respeito a um resguardo em quatro faces: 1. Salvar a Terra, deixá-la livre em seu próprio vigor; 2. Acolher o céu, permitir
os ciclos, estações e o fluxo do tempo; 3. Conduzir os mortais, de uma boa vida para uma boa morte; 4. Aguardar os
43
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constituindo-se como um abrigo, proteção do que seria essencial. Trata-se de uma
dimensão relevante, uma vez que atravessa profundamente a noção de habitar, pois, para
Heidegger (2001, p. 129), “o traço fundamental do habitar é esse resguardo”, ou seja, o
cuidado com a essência, de modo a assegurar a liberdade do ser. Nesse sentido, as
ruralidades contestatórias parecem acionar um resguardar, pois na luta pela garantia de
melhores condições de vida no lugar, o resguardo aparece como preservação dos modos
de ser dessa comunidade.
Na experiência de habitar Canudos Velho, o sentido do resguardar aparece nos
movimentos de criação, invenção e sustentação das ruralidades. Assim sendo, a partir de
uma instância (lugar) e circunstância (condições de existência), os sujeitos em suas práticas
cotidianas, marcadas pelas ruralidades, revelam o modo como são e estão no mundo,
desvelando um sentido originário na essência desse habitar. Desse modo, o habitar
resguardaria a noção de “ser-no-mundo”, cuja ideia de pertencer a um lugar ultrapassaria
os sentidos de localização e materialidade contidos na expressão “morar”, abrigando
assim a dimensão do ser.
Nessa perspectiva, tomo a noção de abrigo, inicialmente a partir da compreensão
da habitação. Esta, por sua vez, torna-se, também, um componente necessário para
garantir a permanência, assegurando, de alguma maneira, a singularidade, ou como diria
Bachelard (1993) a “estabilidade do ser”. A casa consistiria, então, na nossa primeira
forma de habitar o mundo, “ela é como se diz, frequentemente, nosso primeiro universo,
[...] o primeiro mundo do ser humano” (BACHELARD, 1993, p. 17-18). Mas não são
todas as construções que trazem a essência do espaço habitado. Torna-se necessário,
portanto, que a casa seja um espaço de intimidade, afetividade, impregnado de topofilia.
Remeto-me às casas penetradas de valores e subjetividades, às casas inolvidáveis,
memoráveis (BACHELARD, 1993).
Como exemplo tomo a “casa-habitação” (BACHELARD, 1993), especificamente a
sala familiar de Seu Landinho, para analisar o quanto a casa, ao transcender a simplicidade
de seu espaço físico e geométrico, torna-se um espaço habitado.
A entrada na casa pressupõe familiaridade, aproximação. Autorizar a entrada de
um estranho seria como permitir o acesso aos seus mundos, às suas crenças, memórias,
deuses, permitir a manifestação em nós dos mais elevados atributos. Essa quadratura desdobra-se no próprio
significado da existência do “ser-homem-no-mundo”.
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aos seus modos e hábitos de vida. Em outras palavras, seria como o desnudar-se de seus
habitantes. Portanto, de algum maneira, a entrada do desconhecido, do não familiar, pode
comprometer a “intimidade protegida” (BACHERLAD, 1993, p. 16), essência da função
da casa. A casa revela o modo (privado) como habitamos o mundo, expondo as marcas
do cotidiano. Tal espaço de intimidade anuncia a forma como nos enraizamos dia-dia,
como habitamos e vamos transformando a casa em nosso “canto do mundo”
(BACHERLAD, 1993, p. 17).
Na casa de seu Landinho, embora tivéssemos tido vários encontros na pequena
varanda, onde geralmente aconteciam as conversas, só após vinte meses de pesquisa na
comunidade fui convidada por ele e sua esposa Luiza, com quem divide a moradia, para
sentar-me no sofá na sala da casa. Naquele momento pensei o quanto aquele gesto
tornava-se importante para mim, não mais vista como a pesquisadora, mas como uma
“achegada/conhecida”. Aquela que por uma fração de tempo, também, pode habitar
aquele lar. Cuidei para não gravar aquela conversa, optei por resguardar a intimidade.
Estava impactada pelo que via, sentia e ouvia. Enquanto tomava café não tive como
conter o meu olhar, logo não teve canto, objeto, imagem que não passasse os olhos.
Chamou-me atenção a simplicidade da casa, mas foram as paredes e os objetos que ali
estavam pendurados que atraíram sensivelmente meu olhar.
Figura 22: Sala da casa de Seu Landinho

Foto: Acervo da Autora (2017)
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Essa fotografia, registrada em outubro de 2017, na situação aqui descrita, registra
imagens particulares do mundo habitado por seu Landinho e sua companheira. Optei em
me deter na análise dos elementos contidos nesta imagem, visto que os objetos
pendurados na parede alcançaram-me de modo mais inquietante. Na conversa, descubro
que além dele e de sua esposa, os retratos expostos dividem-se entre fotografias de outros
familiares: pais, avós, filhos, sobrinhos e netos e imagens sacras, de fé: Santo Antonio,
Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração de Jesus e de Maria e Iemanjá. Volto a cada
fotografia e observo de perto suas (in)visibilidades, buscando, como diria Barthes (1984),
o “significante fotográfico”, aquilo que me permitiria sentir a fotografia.
Constatei quanta vida havia naquela parede e fiquei encantada. Fui atraída pelos
detalhes potentes implícitos nas imagens, que aos poucos me revelaram sutilezas do
habitar. Diante de mim estavam testemunhos de vida, histórias de famílias, calendários,
chaves, chapéus, objetos entremeados pela arte e pela fé. Representados pela sanfona,
pelo tecer das redes de pesca, pelas imagens dos santos católicos e do sincretismo
religioso. A partir de uma topoanálise44 é possível inferir que esta parede localiza
lembranças, no tempo e no espaço. Expõe símbolos e referenciais. Pendura saudades,
laços de afeto e fé. A casa retém o tempo comprimido, evocando memórias e intimidades
de seus habitantes (BACHELARD, 1993).
Em um dado momento deste encontro aqui narrado, exclama seu Landinho:
“Olhe este quadro, este foi o cartaz de quando me apresentei em Salvador, no Espaço
Xisto Bahia em 2010”, referindo-se a um quadro que ocupa posição central na parede. O
relato saudoso parece possuir camadas de sentidos relativos à sua vida e à sua arte. Noto
que, quase sempre, seu Landinho aparece nas fotografias, acompanhado por sua Sanfona
Pé de Bode. Além das fotografias, reparo nos outros objetos: crucifixo, espelho e boné. A
parede exprime afetos, desponta o movimento da vida e seus dinamismos temporais,
permitindo acessar tonalidades da existência (BACHELARD, 1993).
Durante a conversa, soube por seu Landinho que ele e sua família moravam na
mesma casa há pelo menos quarenta anos, fora naquele espaço que criaram os filhos e
viveram/vivem as alegrias e as agruras da vida. Sim, na casa de seu Landinho há muitas
memórias expostas em seus cantos de simplicidade. Na sala, observa-se seus santos e

44

Estudo dos lugares físicos de nossa vida íntima (BACHELARD, 1993, p. 19).
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divindades que transformam as paredes em altar, oratório. Pelas memórias afetivas
expostas guardam também “os tesouros dos dias antigos” (BACHELARD, 1993, p. 17).
Além das situações e momentos vividos, é provável que também estejam pendurados
desejos, mundos sonhados, preces de fé45. Dada estas considerações, pode-se dizer que,
de algum modo, a casa torna-se o primeiro espaço onde o ser se elabora, refugia-se,
encolhe-se. Nela o ser é afagado, nutrido, lançando-se posteriormente para o mundo.
Cabe ressaltar que, neste percurso de pesquisa, adentrei outras casas, sentei-me em
outras salas onde compartilhei histórias com os sujeitos. Todavia, optei por tomar como
exemplo a experiência vivida com seu Landinho, por tudo aquilo que suas paredes me
fizerem sentir e ouvir. Tal experiência tornou-me mais sensível, fazendo-me compreender
que a casa, sendo a própria pessoa, desvela o ser. Nesse sentido, a sala funciona como
uma espécie de lugar de memória que ao desvelar a intimidade de seus moradores, guarda
traços de ruralidades numa perspectiva cultural, um resgaurdo do passado.
É nesse sentido que a construção de uma casa/moradia estaria associada à
compreensão de habitar. Para Heidegger (2001), “construir não é, em sentido próprio,
apenas meio para uma habitação. Construir já é em si mesmo habitar” (p. 126). Nessa
perspectiva, a casa torna-se uma unidade espacial do cotidiano, através da qual o sujeito
diminui o atrito entre o universal e o singular, particulariza a sua existência, elaborando
um modo próprio de ser e estar no mundo (MARANDOLA, 2008). A partir desse
aparato conceitual, compreende-se que o “homem é à medida que habita”
(HEIDEGGER, 2001, p. 127), o que permite entender a moradia como âncora existencial
e como suporte material.
É preciso de dizer que em Canudos Velho a sala da casa, além do espaço do
acolhimento, das conversas, da exposição dos afetos, das fotografias de família é ainda
espaço de trabalho: a moradia confunde-se com o espaço de labor. De modo geral, a sala
assim como a varanda das casas são verdadeiros ateliês. Nesses espaços, a arte de tecer
redes de pesca é bastante ordinária, como presenciei, sobretudo, na casa de seu Landinho,
dona Elísia e da Raiane. Ao adentrar as casas, logo se avista alguém tecendo redes. São os
pescadores, homens e mulheres que costumam tecer suas próprias redes, até mesmo as
As práticas de fé desenvolvidas pelos sertanejos são movidas pela crença de que só Deus pode lhe conceder
condições para viver neste espaço, por vezes, inóspito. As condições adversas e as dificuldades de sobrevivência
mobilizam preces diárias a Deus e a todos os Santos. Talvez, essa, seja uma forma mais esperançosa e menos sofrida
de encarar a vida no sertão.
45
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crianças dedicam-se a essa atividade junto aos seus familiares. Quem disse que a casa não
guarda outras essências e funções? Tecer redes é próprio do habitar a casa, habitar
Canudos. Esta é uma prática familiar, um traço comum e recorrente no cotidiano da
comunidade.
Figura 23: Dona Elísia tecendo rede de pesca

Foto: Acervo da Autora (2016)

A fotografia tenta acompanhar os movimentos das mãos da artesã (dona Elísia)
que tece redes de pesca na sala de sua casa. De certo modo, a cena colabora para a
produção de conhecimento sobre o lugar e seus sujeitos e pode ser vista como uma janela
que nos permite vislumbrar modos de ser no sertão de Canudos. Ao observar o sorriso de
dona Elísia, noto tranquilidade e maestria. Em seu “canto”, em seu devir, dona Elísia
opera com um ser diante das possibilidades que se apresentam no lugar: “viver da pesca”.
Aqui, a casa com seus dinamismos desponta a dimensão do habitar.
Vista assim, “a casa vivida não é uma caixa inerte” (BACHELARD, 1993, p. 44),
antes aparece como lugar de intimidade e afetividade, núcleo de força onde o ser à medida
que é acolhido, se elabora e se lança para o mundo. No caso de dona Elísia, a casa ao
acolher incialmente a constituição do ser-pescadora, também aparece como o espaço do
tornar-se pescadora, onde se produz, além dos artefatos e apetrechos pesqueiros,
significações sobre as experiências vividas em torno do mundo da pesca.
Tomo como referência a noção de “mundo circundante” (HEIDEGGER, 2002),
espaços públicos ou privados dos sujeitos, para pensar o lugar como espaço de
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possibilidade do ser. A partir de um horizonte geográfico que “autoriza uma
fenomenologia do espaço [...] generoso e vivo, aberto diante de nós” (DARDEL,
1952/2015, p. 25-26), construo a noção de lugar: espaço próximo e significado pelos
sujeitos que dão sentido ao seu entorno. O lugar exprime partículas do vivido e externa a
condição existencial. Numa perspectiva fenomenológica, o lugar é o espaço de
manifestação do ser, base de nossa experiência no mundo, espaço onde a vida acontece,
portanto, familiar, habitável. Nele se expressa a “geograficidade” 46 (DARDEL,
1952/2015), ou seja, o envolvimento do homem com a terra.
Desse modo, o habitar, mediado pela relação homem-espaço, se materializa no
modo como o homem constrói o espaço e se (re)elabora nas relações entre o lugar e as
pessoas. O espaço, compreendido ontologicamente como lugar, funda a existência e a
condição humana, desempenhando a função de elo. Esse habitar referencia e articula os
homens aos seus lugares. Assim, “a relação entre homem e espaço, nada mais é do que
um habitar, pensado de maneira essencial” (HEIDEGGER, 2001, p. 137).
Marcados pela complementariedade [espaço-homem], os lugares tornam-se
“dependentes” dos sujeitos e existem tal como são, porque os sujeitos colaboram e
investem nessa construção. Além disso, por meio de práticas, dos usos do espaço e,
enfim, das atribuições de sentido e funções aos lugares é que essa relação se torna ainda
mais estreita. Com isso, observa-se que há uma presença, ou seja, um “ser-no-mundo”
que se elabora no lugar e que elabora o próprio lugar.
Sendo o lugar o palco onde se desenrola a experiência humana, pode-se dizer que
não há sujeito sem lugar, do mesmo modo que não há lugar que não seja construído pelos
seus sujeitos. Essa compreensão parte do pressuposto de que os sujeitos pertencem aos
lugares e os lugares aos seus sujeitos. O lugar evidencia a história das existências que ali se
formam, associando a noção de habitar a uma experiência existencial, a um mundo vivido,
tal como se observa nas narrativas dos moradores de Canudos Velho:

Eu nasci, me criei e construí família. Daqui eu não saio. Antigamente eu
morava numa casinha feita de taipa. Eram poucas casas aqui, só depois,
Conceito estruturante da geografia fenomenológica de Eric Dardel (1952), fundamenta-se na cumplicidade entre o
eu e o mundo, entre a comunidade e o lugar. Compreendida como a essência geográfica dos fenômenos, torna-se
“característica daquilo que possui existência, a partir de uma realidade geográfica (MARANDOLA JUNIOR, 2008, p.
70-71).
46
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quando o açude encheu, começou a chegar gente de toda parte (Seu
Landinho, Entrevista, 2016).
[...] Nasci e me criei aqui [...] sou muito feliz aqui nesse lugar. Canudos
Velho foi o lugar que pais se sentiram mais felizes, foi o lugar em que
eles acharam pão, o peixe, por isso aqui ficaram e ainda hoje estão. [...]
foi desse jeito que eles criaram a gente, batalhando e pescando (Maria de
Lourdes, Entrevista, 2016).
[...] Eu cheguei aqui em 1973, aqui eu fiquei e ainda hoje eu estou, aqui
me casei, tenho nove filhos e treze netos. Eu vim morar aqui por causa
da pesca [Dona Elísia, Entrevista, 2016).

Essas narrativas me inspiram a pensar questões sobre o habitar na comunidade
rural de Canudos Velho, em um exercício de busca para compreender o “ser-no-mundo”
que se elabora no lugar. Ao narrarem suas histórias, os sujeitos operam com uma
perspectiva temporal que organiza suas narrativas [antigamente/ só depois]. Seu
Landinho, Dona Maria de Lourdes e Dona Elísia se referem a Canudos Velho como o
lugar de produção da vida, inclinando a narrativa para a dimensão topográfica
[aqui/lugar], ao tempo em que constituem percepções de si e de seus mundos sociais
quando se referem aos aspectos constitutivos da vida.
Os excertos das narrativas demarcam questões de vínculo e envolvimento com o
espaço. Chama-me atenção o lugar privilegiado que o açude de Cocorobó ocupa nos
relatos dos moradores. Seu Landinho, por exemplo, afirma que o povoamento do lugar
foi acelerado após a chegada das águas, aspecto que se confirma nas narrativas de Dona
Maria de Lourdes e de Dona Elísia, quando colocam o açude e a pesca como justificativas
para a escolha de morar em Canudos Velho, lugar eleito para viver. Pode-se inferir que
águas do açude possuem significação na vida dos habitantes de Canudos Velho, por elas,
através da atividade de pesca, instaura-se a sobrevivência e se estabelecem as relações de
chegada, permanência e pertencimento ao lugar.
A construção dos modos de vida nessa comunidade está estreitamente vinculada à
atividade de pesca. Os verbos nascer, ficar, criar, construir aliados aos advérbios aqui e daqui,
que aparecem nas narrativas, apontam indícios das relações estabelecidas entre os sujeitos
e o espaço. Numa leitura fenomenológica, pode-se dizer que esses verbos e advérbios
remetem a uma construção, uma experiência espacializada, isto é, à constituição do ser
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que se elabora no lugar. Arrisco-me a dizer, portanto, que tais verbos estão prenhes de
uma semântica da existência.
Ao enunciarem uma relação ontológica com o espaço, os sujeitos mobilizam uma
condição de existencialidade e vinculação ao lugar. De certa maneira, o lugar concretiza as
manifestações do habitar humano, referindo-se, portanto, a esta articulação entre os
sujeitos e os mundos sociais aos seus espaços de vida. Para Heidegger (2001), o habitar
seria, então, essa condição do “estar-no-mundo” humano, numa relação íntima e
constitutiva dos sujeitos com seus lugares de vida.

Em 1971 quando eu cheguei aqui só tinham três, quatro casas no
povoado. Não tinha quase ninguém nessa época, não tinha nada [...].
Tinha o açude. Eu não achei casa para morar, eu com três filhos e minha
mulher. Minha morada foi debaixo de uma mesa no meio do tempo, em
um barraco improvisado. [...] Mas fui tocando o barco, pescando e
arrastando o que pude para melhorar a vida aqui em Canudos Velho
(Manoel Travessa, Entrevista, 2016).
Cheguei em Canudos Velho quando era criança na época eu tinha uns
dez anos. E é aqui que eu vivo até hoje, é aqui que estou criando meus
filhos. Quando viemos morar aqui não tínhamos casa, não tínhamos
nada. Lembro que fomos morar na fazenda de Sr. Manoel Travessa. [...],
a vida sempre foi difícil por aqui, meus pais ficaram por causa do açude,
quero dizer, da pesca (Adailson, Entrevista, 2016).

As marcas temporais, articuladas à dimensão da existência, mais uma vez se
inscrevem nas narrativas. Seu Manoel e Adailson, ao fazerem uma retrospectiva, narram a
chegada à comunidade, enunciando condições existenciais que aparecem como limite e ao
mesmo tempo insurgem como possibilidade de habitar o lugar. Os colaboradores também
dotam de sentido a existência em Canudos Velho através da pesca e do açude, o que
conduz para uma possível inferência: a pesca, neste lugar, nutre a produção da vida,
possui centralidade na existência, no habitar o sertão de Canudos Velho.
Ainda referindo-me à narrativa de Seu Manoel Travessa, nota-se uma noção de
continuidade na expressão “fui tocando o barco” que aponta para a ideia de construção
da vida, da vida em movimento. Os verbos morar, pescar, ficar, viver e o advérbio aqui
destacam-se na narrativa, mobilizando sentidos sobre a existência no entrecruzamento
tempo-espaço-experiência. Nesse pensamento, que vincula homem-espaço, parece-me
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oportuno destacar, novamente, que esses verbos e o advérbio são chaves analíticas que
orientam a reflexão sobre os sentidos que os sujeitos atribuem ao lugar, ou ainda os
modos como constituem a existência nessa relação espaço-temporal.
Nesse sentido, o lugar condensa as “escalas espaciais de ocorrência dos fenômenos
físicos, sociais e identitários. O lugar é, portanto, centro da afetividade e da razão sensível,
constituindo-se no foco da experiência humana” (MARANDOLA JR, 2008, p. 58). Na
perspectiva da geografia fenomenológica, a existência é experimentada no lugar, pela
relação que o sujeito estabelece consigo mesmo, com a comunidade e com esse espaço de
produção da vida. Como reitera Certeau (1994), esse lugar praticado remete à dimensão
existencial de um lugar habitado. Tais aspectos podem ser notados nas seguintes falas:

Minha vida é aqui em Canudos Velho, eu gosto. Eu não penso em sair
daqui (Maria de Lourdes, Entrevista, 2016).
Gosto desse lugar, foi aqui que escolhi para viver. Aqui é tranquilo para
morar, o sossego daqui é muito bom. Gosto das pessoas, são amigas e
me respeitam (Dona Elísia, Entrevista, 2016).
Canudos velho é uma comunidade muito boa para morar e trabalhar.
Gosto de viver aqui (Adailson, Entrevista, 2016).
Gostei do lugar. Vivo aqui desde de 2001 [...]. Escolhi Canudos Velho
para morar por causa do açude, essa riqueza. É a pesca que tem me dado
condição de viver e criar meus filhos aqui (Antonio, Entrevista, 2017).

Ao instituir-se por dimensões subjetivas, o lugar, espaço significado pelos sujeitos,
torna-se uma expressão do mundo vivido, ancorando-se na perspectiva da afetividade,
pertencimento e permanência, como aparece nas narrativas dos colaboradores. Essas
relações que nutrem o conceito de lugar comparecem à narrativa de Dona Elísia, Maria de
Lourdes, Adailton e Antonio. A experiência com o lugar delineia-se em uma trama cujos
feixes apresentam possibilidades de significação dos espaços pelos sujeitos. Quando eles
decidem morar, viver em determinado espaço, transformam esse espaço em lugar à
medida que atribuem-lhe sentidos.
Os sujeitos vinculam-se ao lugar porque o sentem, sendo que essa significação
abarca o habitar. Numa perspectiva geográfica e fenomenológica, o lugar, com seus
elementos, é entendido como um centro de significados construídos pela experiência dos
sujeitos com o espaço (TUAN, 1983), de modo que se torna constitutivo da experiência
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de habitar. É nessa relação dinâmica e subjetiva dos sujeitos com o espaço que se
desenrolam as experiências de vida.
Essa articulação afetiva que permeia as relações entre as pessoas e seus lugares
elabora-se através de uma topofilia. A “topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou
ambiente físico. Difuso como conceito vivido e concreto como experiência pessoal”
(TUAN, 1980, p. 58), compreende uma relação afetiva que filia o ser humano a um
espaço vivido. Ao situar a comunidade de Canudos Velho como lugar de existência, os
sujeitos espacializam a experiência do “ser-no-mundo”, reafirmam a espacialidade que
constitui a dimensão do habitar, vinculando-se a uma construção pessoal e social da
existencialidade.
O lugar corresponde ao espaço ocupado, habitado físico e simbolicamente pelos
sujeitos, por isso os verbos morar e viver e os advérbios aqui, daqui, inscritos nas narrativas,
emanam sentidos sobre o habitar. De certa maneira, o “ser-no-mundo” representa a
possibilidade que o sujeito tem de ocupar, habitar determinado espaço da terra,
instaurando um modo próprio de ser. Nesse sentido, o lugar, enquanto conceito
geográfico, está atrelado à experiência de ser e estar no mundo (MEIRELES, 2016).
Essa relação fenomenológica constituída entre o sujeito e o próprio mundo
circundante, ao dilatar-se na geograficidade da existência, estabelece-se a partir do “dasein”.
O dasein, no pensamento heideggeriano, é a determinação ontológica da existência
humana que sempre se traduz nas possibilidades de se relacionar com o seu ser e com o
outro no espaço (HEIDEGGER, 2002).

O mundo do dasein constitui-se, de certa

maneira, como um mundo espacial, no qual as distâncias não são medidas por
coordenadas objetivas, fixas e neutras, mas pela “concretude” da existencialidade sentida e
(re)significadas pelos sujeitos.
Nas narrativas, os sujeitos biografam suas existências, espacializando suas
experiências, tal como expressa Dona Madalena:

Eu morava no Umburana, onde foi enterrado o general Moreira César.
Eu morava lá, junto com pai e mãe. Então, lá eu arrumei um pescador
filho de Serrinha. Moramos uns cinco anos lá. Mas nós vivíamos da
pesca, era muito cansativo porque era longe, para vir de lá para cá. Aí ele
disse: “Vamos morar lá na beira d’água”. Aí viemos morar aqui [...]. Eu
sempre vivi do rio, minha vida aqui foi pescar. Desde que o açude
encheu, eu vim morar aqui, desde que encheu eu sou pescadora. [...]
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Minha família foi reunida e criada pela pesca e é por isso que eu digo: a
pesca é nossa fonte vida, foi o açude que me trouxe pra cá e foi a pesca
que me deu condições de ficar aqui (Dona Madalena, Entrevista, 2016).

Dona Madalena, ao apresentar circunstâncias espaciais de sua experiência, demarca
relações espaço-temporais, colocando a pesca e o açude como centralidades de sua
existência em Canudos Velho. A pesca, enquanto ruralidade bioprodutivista, emerge com
sentido de subsistência, insurge como fonte de vida, deslocando-se da perspectiva
materialista e aproximando-se da existencialidade, numa perspectiva subjetiva. Assim
sendo, a pesca se inscreve em teias significativas, demarca sentidos sobre habitar o rural.
Dona Madalena destaca através dos verbos viver, morar, criar e dos advérbios lá, aqui e cá
evidencia a relevância do lugar na construção do “ser pescadora”.
As narrativas revelam que o habitar Canudos Velho perpassa por uma
materialidade no sentido de construção do lugar, das moradias e das condições
existenciais, sendo a pesca base estrutural de subsistência. Porém, outros sentidos
desvelam-se: a construção física do lugar, alinhada às dimensões da vida insurgem nessa
bacia semântica, rompendo com a objetividade. Nesse sentido, abrem-se horizontes
subjetivos em que o habitar vincula-se ao ser. Essa compreensão aproxima-se do
pensamento de Heidegger (2001) quando reitera: “não habitamos porque construímos.
Ao contrário, construímos e chegamos a construir à medida que habitamos, ou seja, à
medida que somos como aqueles que habitam” (p. 128).
Essa relação com o lugar se materializa em gestos banais, manifesta-se através de
um cotidiano ordinário, tal como se pode observar na fotografia (23), capturada na sala de
dona Elísia, enquanto ela tecia redes de pesca. Esse campo de visibilidade me permite
inferir que o habitar inicia na casa e estende-se na experiência cotidiana com o mundo. Tal
perspectiva, analisada sob miragem da subjetivação, produz o lugar que, por sua vez,
torna-se “a âncora espacial do ser-no-mundo” (MARANDOLA JUNIOR, 2014, p. 231).
Em Canudos Velho, as marcas do lugar anunciam que a pesca é uma marca do ser,
contornando os sentidos do habitar. Este lugar - sertão rural - com suas fissuras e
demandas: educa, (trans)forma, ensina e produz subjetividades.

117

O Pescador
Foto: Acervo da Autora (2017)

3.1.2 “A gente aqui vive da pesca”:
o ser pescador como um modo de habitar
Ah, que tua canoa é leve, pescador; na água
Ouço a água ponteando no peito da tua canoa...
Ah, que tua vida tem caso, pescador, tem caso
E tu nem dás caso da tua vida, pescador...
Ah, pescador, que milagre maior que a tua pescaria!
Quando lanças tua rede lanças teu coração com ela, pescador
Vais seguindo serenamente pelas águas, pescador.
(Vinicius de Moraes, 1946, p. 36-40)

O fragmento do texto de Vinicius de Moraes me permite vislumbrar, de modo
poético, a figura do pescador, seu labor, seus apetrechos, sua vida, sua pessoa, enfim, sua
condição existencial. O poeta me coloca frente ao que se passa, como espectadora da
cena. Permite através de uma escrita sensorial adentrar o mundo da pesca. Na sua trama
sensível, vislumbra-se a vida do pescador e os sentimentos do poeta: o lançar esperançoso
e afetuoso da rede, a leveza e a bravura da canoa, o desvelar de um devir que se alarga
serenamente sobre as águas.
Recorro a essas lentes poéticas como um modo de olhar a fotografia capturada em
Canudos Velho. No enquadramento: uma canoa sobre as águas do Cocorobó, nela, um
pescador. Era final de tarde, já se avistava no horizonte a despedida do sol no sertão. Seu
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Antonio parece voltar da pescaria, navega em direção às margens. Há cansaço em seu
rosto. No registro, o barco está parado, enquanto o pescador retira a água que adentrou o
seu interior. É uma imagem que se repete no cotidiano da comunidade, afinal de contas,
Canudos Velho é uma comunidade de pescadores artesanais. Por esse motivo, dou relevo
no subtítulo, para a afirmação de dona Maria de Lourdes: “A gente aqui vive da pesca”.
Tal expressão configura-se como uma chave de leitura da realidade, onde a pesca aparece
como um modo de vida, uma forma de habitar.
Nesta comunidade, a pesca desenvolve-se a partir da utilização de apetrechos
artesanais. Na maioria dos casos, a confecção desse suporte técnico faz parte do
conhecimento fundamental pesqueiro em Canudos Velho. Geralmente, o pescador
constrói o próprio barco, ou faz adaptações em barcos comprados. A confecção das redes
de pesca, ou tarrafas, também é tarefa do pescador, bem como dos membros da família,
esposa e filhos, por exemplo. Na produção das redes utiliza-se fio de nylon, um
instrumento plástico conhecido como agulha de pescador e o malheiro, um pequeno
retângulo de plástico que serve como guia para a tecelagem. Tratam-se de elementos
materiais e simbólicos estranhos aos sujeitos externos, mas socialmente reconhecidos
pelos que estão envolvidos nessa arte. É necessário cuidado, técnica e atenção no
manuseio desses aparatos, afinal, é preciso cuidar da circunferência da rede.
Outro instrumento produzido pelos pescadores, utilizado na pesca do camarão é o
“covo”, uma espécie de vasilhame plástico (pet) com perfurações em suas laterais. Os
furos do covo, bem como as aberturas das redes, devem obedecer a um limite de
tamanho visando à preservação das espécies ainda desenvolvimento. A “inventidade
artesanal” (CERTEAU, 1994), movida na produção dos artefatos, bem como no respeito
pelo açude e aos tempos de pesca, associa-se com práticas de sustentabilidade
desenvolvidas na comunidade.
Todavia, a confecção e a utilização desses artefatos de pesca estão intimamente
associados a outros conhecimentos dos pescadores. Nesse sentido, podemos citar o
conhecimento biológico das espécies, a apreensão da geografia local, ou seja, a extensão e
a profundidade do açude, locais favoráveis à pesca, níveis de assoreamento, demarcações
da Canudos submersa etc. Para Certeau (1994), estas são “práticas do espaço” conhecidas
pelos seus praticantes, mas desconhecidas pelos sujeitos externos à comunidade. Trata-se
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de um mapeamento coletivo, construído historicamente através de aprendizagens
experienciais dos pescadores. Por sua vez, os pescadores reúnem elementos do vivido e
elaboram uma cartografia do habitado. Nesse tratado, singularizam os modos de pescar,
buscando compreender o serpentear das águas. Tal legado, centrado no sujeito, é
compartilhado oralmente, conforme uma tradição, entre os pescadores mais velhos e os
mais jovens da comunidade, tal qual indica o relato a seguir:

Aprendi a pescar com papai. Na verdade quando ele me ensinava a
pescar ele dizia que se aprende a pescar pescando. Então eu observava
como ele fazia e depois tentava fazer igual. Ele dizia que o pescador deve
conhecer o açude, saber lidar com o barco e descobrir onde os peixes
estão, além de ser um conhecedor dos tipos de peixe. [...] Papai criou a
gente assim, acompanhando ele para o açude, nos períodos que se podia
pescar. Porque tem um período que o açude fecha. E dessa maneira eu
fiquei moça, pescando e vendendo peixes. Aí me casei, meus dois filhos
também criei dessa mesma forma. Eu pescando junto com meu esposo e
com eles (Maria de Lourdes, entrevista, 2016).

Neste excerto, dona Maria evidencia que aprendeu a pescar com seu pai, através de
ensinamentos orais e da observação de suas práticas. Desde muito cedo o acompanhava
para o açude, algo que também se repete com seus filhos: esse é um legado da
comunidade que passa de pai para filho. Pode-se inferir que os processos de socialização
permeiam as relações entre as gerações, instaurando, nesse sentido, modos de educar. É
comum encontrar famílias (homens, mulheres e crianças) na pescaria, porque esta é uma
atividade intergeracional onde se compartilham saberes práticos, de ordem do vivido. De
certo modo, o pescador torna-se um mestre de seu ofício. Detentor de um saber-fazer,
resultante de uma biografia dedicada à pesca, de uma vida vivida sobre as águas.
Chama-me atenção, na narrativa, as questões temporais, citadas por Maria de
Lourdes: “Papai criou a gente assim, acompanhando ele para o açude, nos períodos que se
podia pescar. Porque tem um tempo que o açude fecha”. Não se pode pescar o ano
inteiro, isso dona Maria aprendeu desde muito jovem. Portanto, além do conhecimento
técnico, biológico e geográfico, o pescador precisa respeitar os tempos e suas lógicas
socialmente e ambientalmente determinadas. Há, pois, um tempo de pescar e um tempo
de guardar as redes. Nesse sentido, identifiquei em Canudos Velho, a presença de um
“calendário legal” e outro “calendário local”.
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O calendário local, regulado pelo primeiro, refere-se ao período aberto para a
pesca. Tal determinação respeita os ecossistemas locais, o conhecimento empírico dos
pescadores sobre as espécies, as condições do açude e a geografia do lugar, sendo,
portanto, o período oficial da atividade pesqueira, em que a pesca acontece de forma mais
intensa (dia e noite). Esse calendário é sazonalmente definido por um período anual que
inicia em março e encerra em novembro. Durante as observações que realizei na pesquisa
de campo, notei que esse período compreende um tempo dinâmico na comunidade,
pescadores para lá e para cá, gente que vai e vem, movimentação no açude, vida pulsante.
Vive-se melhor, come-se melhor. Há também maior circulação de renda, implicando em
condições existenciais mais favoráveis.
Já o calendário legal é o período anual que oficialmente suspende a atividade de
pesca na comunidade, instituído pelo IBAMA através da Instrução Normativa 47/200547.
Esse calendário constitui-se como um mecanismo regulatório que tem por finalidade
proibir a captura das espécies aquáticas durante o seu período de crescimento e
reprodução, também conhecido como piracema. Embora seja um período amplamente
conhecido pelos pescadores artesanais, independente da geração que pertença, identificase tensões que envolvem o (des)respeito a esse calendário. Por vezes, não há como
controlar a captura das espécies nesse período estabelecido legalmente, que vai de
novembro a fevereiro.
A ausência de fiscalização dos órgãos responsáveis, tal como relatam os
colaboradores desta pesquisa, tem implicado na desobediência dessa normativa,
impactando nas condições do ecossistema local. De certo modo, isso ocorre porque não
são todos os pescadores que usufruem do Seguro Defeso48. Para receber tal benefício é
preciso que o pescador tenha registro junto ao Ministério do Trabalho, via cadastro
realizado pela Colônia de Pescadores. Embora a maioria esteja vinculado à colônia em
Canudos Velhos, nota-se sempre a presença de pescadores de municípios circunvizinhos

“Art. 1º - Estabelecer normas gerais e específicas para o período de proteção à reprodução natural dos peixes
(piracema) temporada 2005/2006, nas bacias hidrográficas do Leste, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, excetuando-se das bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Paraná,
contempladas por portarias de piracema específicas. Art. 2º - Fixar o período de 1 de novembro de 2005 a 28 de
fevereiro de 2006 para o defeso da piracema referenciadas no art 1º”.
48 Benefício concedido aos pescadores profissionais que exercem a atividade pesqueira de forma artesanal conforme
a Lei nº 10.779/2003. Equivalente a um salário mínimo por mês durante o período da piracema.
47
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no açude. São estes, por sua vez, os “transgressores” desse calendário legal, que o fazem
para garantir as condições de sobrevivência.
O calendário local e o calendário legal se complementam formando o anuário da
pescaria. Esses tempos estabelecem uma marca identitária, possibilitando que tal
comunidade tenha seus meios de produção adivinhos da pesca. Embora pareçam rígidos,
os calendários podem ser alterados pela fluidez das demandas locais, sobretudo no
período de proibição da pesca. Ocorre que, entre os pares, há um contrato de
sobrevivência, por exemplo, de que a pesca para consumo familiar pode ser realizada
respeitando regras locais, sobretudo quando há atrasos no pagamento do seguro defeso.
Pode-se inferir que tais calendários configuram-se como condicionadores de
comportamentos, produzindo um ordenamento local. Desse modo, é possível perceber
nas dobraduras desses tempos, movimentos distintos nas práticas cotidianas da
comunidade e na vida dos pescadores.
A observação desse universo pesqueiro, durante o trabalho de campo, bem como
as narrativas dos colaboradores, permitiram-me compreender de forma mais ampla a
pesca artesanal em Canudos Velho. Os diálogos tecidos com tais sujeitos acerca dos
conteúdos associados à atividade de pesca apontaram que os fenômenos educativos que
envolvem a atividade de pesca, bem como a constituição do ser-pescador, não diz respeito
somente à produção e utilização dos artefatos, também mantêm particular relação com as
convivências, com as águas, com o tempo e o lugar. Pode-se afirmar, portanto, que em
Canudos velho a pesca se configura como um fenômeno educativo.
Cheguei à compreensão, portanto, que o ser-pescador forma-se a partir dos processos
de habitar o rural, abarcando conhecimentos técnicos e saberes da experiência
relacionados à pesca. Nesse sentido, a constituição do “ser” se relaciona diretamente com
a cultura, com um saber local centrado no sujeito, com a construção e manuseios de
artefatos, com o conhecimento das espécies, com a apropriação dos calendários,
desenvolvendo-se, portanto, através das práticas dos pescadores. Nessa perspectiva,
vejamos o que diz seu Antonio relata:

É muita luta ser pescador. [...] Aprendi a pescar com meu pai desde
pequeno, com sete anos eu já remava. Depois fui aprendendo com a
experiência, respeitando o açude, o rio. [...] Hoje meus filhos também me
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acompanham, eles já pescam também. Só uma parte do dia, porque tem
o colégio. Mas depois que chegam do colégio, vamos juntos para o rio.
Meu negócio é pescar com covo, eu mesmo faço. [...] Sou pescador
profissional desde 2001. [...] Pescador profissional é quando a pessoa é
registrada. Quando a pessoa é registrada na Colônia. Foi assim que
surgiu esse negócio da pessoa ser pescador profissional. Mas meu avô
dizia que pescador profissional é quando a pessoa tem a habilidade de
fazer as coisas. Remar barco por exemplo, isso eu sei fazer bastante.
Pescar camarão, também eu sei. Nem todo mundo sabe, mas eu sei. Eu
acho que pescador profissional é isso (Seu Antonio, Entrevista, 2017).

Como narra seu Antonio, o ser-pescador está associado diretamente a uma dimensão
profissional e técnica, com aprendizagens e habilidades de um saber-fazer compartilhado
entre gerações. Novamente identifica-se, através de processos socializadores, uma relação
íntima entre as gerações e os fenômenos educativos que incidem nos movimentos de
transmissão e herança de um saber (TOMIZAKI, 2010). Ao referendar os saberes
advindos da experiência, seu Antonio destaca aspectos relacionados às questões técnicas e
instrumentais (saber remar, produzir e pescar com covo), ao conhecimento local (respeito
ao açude), aprendizagens mobilizadas entre pais e filhos. O ser-pescador aciona, portanto,
fenômenos educativos que se alojam nas experiências de um saber-fazer, desenvolvidas ao
longo da vida e atualizadas no cotidiano dos pescadores.
A partir das narrativas de Maria de Lourdes e Antonio, destaco que a atividade de
pesca parece vincular-se à concepção do trabalho como “princípio educativo”49. Para
empreender tal analogia, tomo os pressupostos de Ciavatta (1990), ao considerar os
seguintes aspectos: as condições de realização e produção da pesca artesanal; o fim a que
ela se destina; a apropriação do produto do trabalho pelos próprios pescadores; bem
como a apropriação pelos mesmos do conhecimento que se gera. Nessa perspectiva, o
trabalho como princípio educativo põe em evidencia as relações entre trabalho e
educação, adotando como referência o caráter formativo e humanizador do trabalho.
Esse tipo de trabalho tem relações diretas com as bases da “agricultura familiar”50,
na qual todos os membros da família unem-se para o trabalho, alocados em “referências
fundantes da vida familiar e marginais aos princípios de mercado” (NEVES, 2012, p. 35).
Gramsci (1981); Ciavatta (1990).
O termo “corresponde a formas de organização da produção em que a família é ao mesmo tempo proprietária dos
meios de produção e executora das atividades produtivas. Essa condição imprime especificidades à forma de gestão
do estabelecimento, porque referencia racionalidades sociais compatíveis com o atendimento de objetivos
socioeconômicos; interfere na criação de padrões de sociabilidade” (NEVES, 2012, p. 35).
49
50
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Nesse sentido, a atividade de pesca tem como finalidade garantir a sobrevivência dos
sujeitos, baseada na formação de valores comunais que estão para além das forças
produtivas engendradas pelo capital. Em Canudos Velho, aprende-se a pescar para
manter-se vivo, para continuar existindo enquanto tal: sujeito do campo, trabalhador
rural. Nesse contexto, o trabalho é compreendido como fundamento do ser social, revelase enquanto produtor dos meios de produção da vida (material e simbólica),
desdobrando-se em formas de sociabilidade e processos educativos.
Ao retornar a narrativa de seu Antonio, outra questão parece-me relevante analisar:
a definição de pescador profissional. Pescador há trinta anos, somente há dezesseis é
pescador profissional. Mas entre as duas definições apresentadas, a primeira diz respeito
ao registro no Ministério do Trabalho, via cadastro na Colônia de Pescadores. Entretanto,
tal definição parece não satisfazer seu Antonio, por isso, ele recorre às suas memórias e
lembra que seu avó definia pescador profissional como aquele que tem habilidade da lida:
remar o barco, pescar camarão, por exemplo. Na construção narrativa, o pescador
distancia-se da definição mais normativa que seria o “pescador profissional” e aproximase da compreensão elaborada por seu avô: profissional é aquele que sabe fazer, fazer bem
algo. Nesse caso, seu Antonio torna-se pescador profissional tanto pelo registro legal,
quanto pelo saber-fazer incorporado na experiência do trabalho de pesca.
Neste processo de tornar-se pescador, além dos impactos na profissão, na
dimensão técnica do saber-fazer, cruzam-se também dimensões existenciais. De certa
maneira, o tornar-se pescador é orientado por um modo próprio de “ser-no-mundo” que
se manifesta através do dasein (ser-aí) (HEIDEGGER, 2002). Em Canudos Velho,
vislumbrei que o ser-pescador desvela-se como possibilidade existencial de ser, mas não
apenas o ser enquanto dimensão técnica, mas o ser que se manifesta nas dobras de um
acontecimento existencial.
Logo, o tornar-se pescador está atrelado ao um modo de vida que se dispõe através
das possibilidades do lugar. Nesse sentido, sugere um posicionamento de identidade
através de uma realidade vivida e subjetivada pelos sujeitos. Seu caráter ontológico está na
abertura apresentada pelo dasein que, em Heiddeger (2002), tem como essência a busca
pelo “ter de ser”. Canudos Velho, comunidade banhada pelo açude de Cocorobó, pode ser
compreendida espacialmente como lugar do acontecimento do dasein, espaço definido e
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habitado pelos sujeitos. O ser-pescador, enquanto possibilidade do dasein, é, então, um modo
próprio, autêntico do ser que se desvela como protagonista da ação.

Sou pescador desde menino, não sei como é viver sem pescar. Na minha
cabeça só me vejo como pescador. [...] Eu sempre vivi da pesca. Já
trabalhei na irrigação no Sobradinho, mas não foi por muito tempo. Na
vida, o que sou é pescador. [...] Quando o açude fecha eu sinto falta
demais. É capaz da pessoa até pensar que não vai passar esses três meses.
A gente acostuma vivendo direto no açude, no rio (Seu Antonio,
Entrevista, 2017).

No fragmento acima é possível perceber que o ser-pescador aparece acompanhado
pelas possibilidades que se apresentam no lugar. No relato de seu Antonio, nota-se que o
ser-pescador localiza-se no tempo e no espaço, insurge como forma de habitar o mundo. A
pesca emerge com um valor existencial e material “eu sempre vivi da pesca. [...] Na vida, o que
eu sou é pescador”. A expressão “eu sou” sugere um sentido ontológico, pressupõe uma
maneira singular de estar no mundo. Para seu Antonio, o período de suspensão da pesca
parece implicar diretamente nos modos existir, impactando o cotidiano do lugar. Pode-se
dizer que o ser-pescador comparece de modo prático, técnico, mas se consolida na dimensão
existencial. Assim sendo, para os pescadores, a pesca é constitutiva de suas presenças no
mundo.
[...] há muito tempo que sou pescador, desde que açude chegou. Eu
sempre vivi da pesca, pescava com linha e tarrafa, os peixes que davam
eram: tilápia, tucunaré, traíra, piau, piranha. Agora meus filhos também
vivem da pesca, eu já me aposentei. Também já trabalhei muito em roça,
a gente plantava na beira do açude feijão, feijão de corda, milho, batata,
abóbora, melancia, dava de tudo. Já criei muito bode por aqui. [...] Tudo
isso eu aprendi: aprendi a pescar, a cuidar de animal e a plantar, sei de
tudo um pouco. [...]. Agora estou me lembrando que também trabalhei
na construção do açude, nós cavamos muito, rolou muitos anos, muita
gente veio a isso. A água chegou aqui tem quase uns cinquenta anos,
com isso muita gente foi embora na época, e de lá pra cá muita gente
também chegou aqui (Seu Landinho, Entrevista, 2016).

O ser-pescador tal como aparece na narrativa de seu Landinho inscreve-se em uma
experiência que resulta de espacialidade e temporalidade. Nesse sentido, entre ser e o
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tornar-se emerge um fenômeno educativo que se vincula, especialmente, à aprendizagem da
pesca. A demarcação temporal aparece, talvez, para reforçar a experiência constituída
nessa atividade. Seu Landinho aloca essa experiência em uma aprendizagem pessoal,
relacionando-a com a chegada do Açude em Canudos Velho. Tal fenômeno mobilizou a
atividade de pesca no local, incidindo diretamente na (re)organização espacial, na questão
populacional e nos modos de habitar a comunidade. Para Seu Landinho, o habitar em
Canudos Velho é significado pela pesca, o cultivo na roça, o cuidado com os animais,
atividades que se dispõem nas diversas ruralidades, especificamente as bioprodutivistas.
Chama-me atenção as palavras cultivo, cuidado, construção que emergem na narrativa
sobre as diferentes atividades de trabalho, no âmbito das ruralidades. Tais expressões
vinculam-se, de modo estreito, à noção de habitar tal como empreendeu Heidegger
(2001).

Nesse horizonte compreensivo, as expressões - cultivo, cuidado, construção -

demarcam uma semântica existencial, ou seja, ao habitar Canudos Velho, seu Landinho
constrói o espaço, e, do mesmo modo, o espaço habitado por ele, o constitui, o forma,
enquanto “ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2002).
A atividade de pesca, enquanto modo de vida, também aparece na narrativa de
Maria de Lourdes:
Sou pescadora, na verdade aqui todo mundo é pescador. A gente aqui
vive da pesca [...] alguns que plantam, tem uma rocinha, mas não é muita
coisa não [...] nossa sobrevivência aqui é da pesca. Eu aprendi a pescar
com meu pai e fui crescendo assim, do açude pra casa. Tem pessoas que
têm um pequeno comércio mas aqui, ninguém vive de comércio, vive
mesmo é da pesca (Maria de Lourdes, Entrevista, 2016).

Nesse fragmento narrativo, Maria de Lourdes revela as condições existenciais da
comunidade, destacando a atividade de pesca como uma marca de seus modos de vida.
Os verbos - viver e aprender - e os advérbios - aqui, mesmo - demonstram o quanto a vida em
Canudos Velho se estrutura e se organiza em função da pesca. Ainda que relate outras
atividades desenvolvidas no âmbito das ruralidades bioprodutivistas na comunidade, estas
aparecem de modo secundário, é a pesca, em primeira instância, que desponta na esteira
de significação, construindo sentidos para o habitar em Canudos Velho.
O verbo ser representado na narrativa como sou, fosse, seria, reafirma o argumento
de constituição de um “ser” que se constrói através da experiência de vida no lugar;

126

nesses casos, experiências mediadas, sobretudo, pela atividade de pesca. As expressões:
“sou pescadora”, “a gente aqui vive da pesca” e “aqui todo mundo é pescador” são
significativas para reafirmar que o tornar-se pescador representa a forma como os sujeitos
significam o estar no mundo. Nota-se que a pesca produz um movimento socioeducativo
que acompanha as diversas etapas da vida dos sujeitos.
De modo específico, para Maria de Lourdes, a aprendizagem da pesca ocorre de
maneira intergeracional, ou seja, passada de pai para filha. Há, portanto, um
conhecimento experiencial utilizado por pescadores artesanais que vai desde à postura nos
barcos e canoas, ao tipo de rede ou instrumentos a usar, aos lugares mais profundos do
açude, locais estratégicos onde estão os peixes, bem como ao tratamento adequado para
cada tipo de peixe após ser pescado. Nesse sentido, o aprendizado da pesca ocorre
mediante as relações que são estabelecidas com aqueles que guardam saberes tradicionais
dessa atividade, herança que atravessa gerações.
Dos sete adultos colaboradores desta pesquisa, seis deles vivem diretamente da
pesca. Por isso, a tenacidade da expressão de Maria: “a gente a aqui vive da pesca”. Ao
ampliar o espectro de sentidos sobre a expressão “aqui todo mundo vive da pesca”,
compreendo que este “viver” não está associado, meramente, a uma condição material e
econômica, diz respeito a uma condição existencial. De fato a pesca artesanal dinamiza
não só a produção socioeconômica do lugar, emergindo como potência do habitar. O serpescador insurge, também, como um modo de ser e estar no mundo.
Na comunidade rural de Canudos Velho a pesca mobiliza uma territorialidade
específica, permitindo que os sujeitos produzam suas vidas ali, isso dá sentido às
existências numa perspectiva individual e coletiva. Observa-se as marcas socioespaciais
produzidas em razão da atividade de pesca, a construção e localização das casas, bem
como a referência espacial e afetiva que possui o açude de Cocorobó para os moradores
de Canudos Velho, o que reafirma o sentido de pertencimento ao lugar.
O tornar-se pescador pressupõe um “demorar-se” junto ao lugar de produção da
vida. Protagonista dos atos vividos, o ser é atravessado por uma experiência humana:
aberta, dinâmica, coletiva e autêntica de “ocupação” no mundo. Numa leitura
heideggeriana, “o ser-no-mundo é tomado pelo mundo do que se ocupa”
(HEIDEGGER, 2002, p. 108). No caso dos colaboradores desta pesquisa, o mundo do
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qual se ocupam é, pois, o mundo da pesca. Ocupar-se, nesse sentido, abarca o modo
como vivemos, como produzimos a nós mesmos e a existência. Relaciona-se com
aspectos práticos e existenciais, movendo-se nas fibras do cotidiano.
Enquanto paisagem rural, analisada do ponto de vista de sua “geograficidade”51, a
comunidade ribeirinha de Canudos Velho aparece como possibilidade de um dasein (ser-aí)
que evoca a favor do ser-pescador. Este, por sua vez, desvela-se como um gesto próprio e
apropriado do “ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2002). Desse modo, pelos relatos dos
colaboradores pode-se inferir que o açude, enquanto espaço fluido, aberto, generoso e
vivo, “se faz cúmplice dos desígnios do homem” (DARDEL 1952/2015, p. 21).
Canudos Velho, por sua vez, configura-se como espaço de luta pela vida, pela
sobrevivência, pela existência do ser-pescador no sertão da Bahia. Essa experiência de
habitar, a partir da condição do ser-pescador, tem acionado fenômenos educativos que se
manifestam em aprendizagens que se dão ao longo da vida. Trata-se, portanto, de um
saber social produzido coletivamente, por intermédio das experiências atravessadas pela
pesca. Assim sendo, deflagram-se em cotidianos vividos e compartilhados aberturas para
a elaboração do ser. Tais movimentos de ensinar e aprender a pescar são materializados
no tempo e no espaço, nas relações entre pares, entre os pais e filhos. O trabalho pode ser
compreendido como um princípio educativo, pois, ao estreitar a relação entre trabalho e
educação, busca a formação humana dos sujeitos.
O ser-pescador ao impactar de modo individual e coletivo a vida na comunidade,
deflagra, pois, uma ligação íntima entre os sujeitos e o espaço, entre os homens e a terra,
tornando-os verdadeiramente: “gente do lugar” (DARDEL 1952/2015). Nesse caso, o serpescador estabelece relações com dimensões culturais, identitárias e de pertencimento que
lhes são constitutivas. O ser-pescador, ao lançar-se como um modo de ocupar o mundo,
dialoga com a noção de “dasein” (HEIDEGEER, 2002). Portanto, são as possibilidades
apresentadas pelo “dasein”, com suas direções e sentidos que evocam um gesto próprio de
estar no mundo. As águas do Cocorobó e a comunidade de Canudos Velho tornam-se
símbolo de vida. Nesta realidade geográfica, manifestam-se a presença e o trabalho
humano dos pescadores.

51

Ligação existencial do homem com a terra. A terra como base e meio de sua realização (DARDEL, 1952/2015).
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Seu Landinho e sua Sanfona
Foto: Acervo da Autora (2016)

3.1.3 “É assim, uma ensinando a outra”...
convivências, organizações e tessituras
Ainda era manhã quando cheguei à casa de seu Landinho. Bati palmas, “oh, de
casa”! Da sala, seu Landindo me avistou, pegou a chave pendurada na parede e seguiu em
direção ao portão. Ao abrir o portão, cuja entrada dava para a varanda da casa,
imediatamente puxou uma cadeira e disse: “senta aí”. À essa altura, ele já havia sentado
em seu banco de madeira. Foram poucas palavras, estávamos a conversar sobre a vida,
quando seu Landinho levantou-se, sem anunciar, para pegar a sanfona. A música é sua
forma mais profunda de se comunicar. Sem camisa, vestiu sua melhor roupa: a sanfona.
Na varanda, estávamos nós dois e dona Luiza (esposa) que chegou um pouco depois. Não
me recordo o número de canções tocadas, naquele momento queria sentir suas
ressonâncias. Que privilégio! A cada som produzido, seu Landinho entoava vida, tradição,
arte. Evocava experiência, conhecimento e pertencimento.
Com o olhar dividido, eu reparava o movimento de suas mãos e a expressividade
de seus olhos. Na centralidade da cena, uma sanfona manuseada por seu tocador.
Observo o movimento dos dedos, noto o abrir e fechar da sanfona. Sim, isso é arte, é
sertão rural! Consigo escutar a música e transporto-me para o dia que fiz esse registro.
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Toca-me profundamente o gesto. Fiquei a pensar com quem havia aprendido tal arte.
Então, em um dos intervalos perguntei: com quem aprendeu a tocar sanfona seu
Landinho? Imediatamente, sem hesitar, ele me responde: “eu aprendi com meu pai”. A
frase ressoou como música, cujas notas revelaram maneiras outras de habitar. Esta frase,
juntamente com a fotografia que abre esta seção, constituem-se como forças para pensar
os modos de ser inscritos nas ruralidades inventivas e contestatórias, anunciando, pois,
fenômenos educativos que emergem da experiência de habitar Canudos Velho.
Do ponto de vista das ruralidades inventivas tomo as narrativas no âmbito da
memória, cultura e arte local, buscando evidenciar a constituição do ser-artista e do serartesão a partir de uma perspectiva individual e da convivência entre os pares. Além disso,
recorro também a elementos relacionados às ruralidades contestatórias que aparecem nas
narrativas através da inserção dos sujeitos em organizações coletivas, particularmente: a
Colônia de Pescadores e a Associação de Mulheres Artesãs que, de certo modo, deflagram
a constituição de um ser-político. Nesse caso, o ser e o tornar-se são resultados (nunca
finalizados e por isso, em constante transformação) de um devir enraizado no lugar, na
experiência e nos fenômenos educativos que se manifestam nas escrituras do vivido.
No que se refere à constituição do ser-artista e do ser-artesão, tomo como exemplo as
narrativas que envolvem a arte e a cultura local, representadas pela música e pelo
artesanato. Sobre a música, narrou seu Landinho:
[...] Sou tocador de sanfona. Eu aprendi com meu pai. Meu pai Justino
Anselmo, aprendeu com meu avô, o velho Miguel. [...] Foi assim que eu
me criei, no meio de tocadores. Não fui para escola, eu pedia para ir, mas
meus pais não tinham como pagar. Quando eu era menino, o finado meu
pai já tocava sanfona de oito baixos. Aí quando ele ia para uma festa eu
ia com ele. Em casa, quando ele saía eu agarrava na sanfona para
aprender. Vai e não vai, até hoje não esqueço as músicas. [...] quando foi
com doze anos eu já tocava com ele nas festas. Já toquei em Salvador, na
Chapada dos Veadeiros, em Brasília [...]. Hoje eu sou o último tocador de
pé de bode da região, pelejei pra meus filhos aprenderem, ninguém quis.
Não achei ninguém para deixar a tradição, nem neto, bisneto, isso é
muito triste. Hoje em dia é difícil de achar quem queria aprender a tocar
pé de bode. [...] Se a gente for pensar, o povo diz que tem fim de mundo,
eu digo que não tem. Tem fim é a gente. O fim do mundo é nós. Será
que não? (Seu Landinho, Entrevista, 2016).
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Para seu Landinho, a música também se instituiu como um modo de “ser-nomundo” (HEIDEGGER, 2002), tornando-se uma marca de sua existência. Em sua
narrativa, desvelam-se eventos biográficos importantes para a constituição do seu serartista. Na trajetória revelada, nota-se pelo seu enredo que o tornar-se artista caracteriza-se
pela emergência de fenômenos educativos que se inscrevem na aprendizagem da técnica e
na transmissão da tradição musical. Observa-se, também, um processo de reflexividade
sobre si e sobre as experiências vivenciadas no decurso da vida. Para tanto, “retraça a
gênese do ser no qual se tornou” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 44), recordando
fatos, pessoas e espaços-tempos de aprendizagens.
Em seu relato, a imagem de uma vida em devir é projetada. A formação do serartista aparece como uma possibilidade inscrita numa tradição familiar. No desvelamento
das aprendizagens narradas, seu Landinho afirma que aprendeu a tocar sanfona com seu
pai que, por sua vez, aprendeu com seu avô. Nota-se que o saber ocorreu pela observação
de seu pai, quando o acompanhava durante as festas e pelo exercício de tocar sanfona em
casa. Nesse sentido, o ser-artista passa por movimentos formativos que se dão, sobretudo,
no campo da experiência com os mais velhos (pai/avô). A principal instância
socializadora é, pois, a família. Esse ponto de encontro entre as gerações ocorre por meio
de processos de socialização, colocando em evidência a transmissão e a herança
(TOMIZAKI, 2010).
Observa-se que, no caso de seu Landinho, tais processos realçam bens simbólicos
e culturais, especificamente o patrimônio artístico. Os sons produzidos por ele já
percorrem o Brasil e até o exterior, através dos CDs gravados52 e dos shows que realiza
no sertão da Bahia e em outros estados do território nacional. Atualmente, uma de suas
preocupações tem sido a transmissão de seu legado [sanfona pé de bode] para os filhos,
netos e bisnetos. Sem sucessores, seu Landinho teme pela não continuidade de sua
herança, o que, de certo modo, também implicará na preservação ou não da cultura local.
O habitar que emerge das ruralidades inventivas, através da música local, parece
inspirar a constituição do ser-artista, incidindo nas escolhas de vida de seu Landinho. A
arte é o caminho escolhido. Nem mesmo a ausência da escola impediu que ele se tornasse
Em 2004 seu Landinho gravou seu primeiro Cd, intitulado Canudos Velho e em 2011 lançou seu segundo
trabalho, Choro do Véio. Em 2010 foi reconhecido como Mestre pelo Ministério da Cultura e atualmente é um dos
maiores representantes das culturas populares do sertão da Bahia
52
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um dos maiores artistas da região. Durante sua infância, não havia escola pública na
comunidade, as condições financeiras de sua família não permitiram que ele frequentasse
a escola, aprendesse a ler. Seu Landinho não assina seu nome, mas reconhece cada nota
musical. O mestre da cultura popular não toca com partituras. Guiado pela sensibilidade,
recorre, pois, a sua memória musical, buscando proteger e cuidar das coisas em seu
crescimento (HEIDEGGER, 2001), para se fazer existir pela arte.
Em sua narrativa, ao demarcar dimensões do ser e do tornar-se artista, ele aciona
dois sentidos heideggerianos do habitar: construir e resguardar. O primeiro corresponde ao
cultivo e cuidado, tem a ver com o modo como ele investe na música, tomando-a como
uma maneira singular de habitar o mundo. A música, enquanto devir, representa o
movimento que o leva adiante de si mesmo, dispondo-se como outra possibilidade de ser.
O segundo sentido relaciona-se com o resguardo, na perspectiva do abrigo e proteção do
que seria essencial para o ser-artista. Em seu trabalho de “reflexividade biográfica”
(DELORY-MOMBERGER, 2012), transitando entre passado, presente e futuro, seu
Landinho, enquanto artista, manifesta preocupação com a preservação desse modo de ser,
com essa maneira de habitar o sertão.
As últimas palavras de sua narrativa deixam entrever questões existenciais. Sem ter
a quem deixar seu legado, seu Landinho, de algum modo, vislumbra o seu fim, o fim de
um habitar, cuja essência seria a música, o ser-artista. Assim sendo, o artista questiona-se
sobre o fim do mundo e das pessoas. Elabora interpretações sobre a existência,
construindo sentidos sobre a vida e sobre a morte. No bojo de suas inquietações, seu
Landinho coloca em realce a sua/nossa condição terrestre: “O fim do mundo é nós. Será
que não?”. Existir em seu vigor próprio, enquanto presença singular no mundo: esse seria
um dos sentidos desvelados em sua narrativa.
Pode-se inferir que a inquietação do músico permite estabelecer uma relação com
o pensamento de Heidegger (2001, p. 130) quando afirma: “somente o homem morre e,
na verdade, somente ele morre continuamente, ao menos enquanto permanecer sobre a
terra, sob o céu, diante dos deuses”. Aqui, um terceiro sentido do habitar é acionado,
desta vez relacionado a “um de-morar-se dos mortais sobre essa terra” (HEIDEGGER,
2001, p. 129). Embora a condição de mortal atravesse a quadratura 53, é preciso não
Para Heidegger (2001, p. 129-130) o habitar é arquitetado pela quadratura: “terra e céu, divinos e os mortais, que
pertencem um ao outro numa unidade originária. [...] Os mortais habitam resguardando a quadratura”.
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reduzi-la somente a sua finitude, com “um olhar rígido e cegamente obcecado pelo fim”
(HEIDEGGER, 2001, p. 130), vislumbrar sua amplitude, horizonte e crescimento nos
parece imprescindível.
Se por um lado não há herdeiros para o ser-artista, do ponto de vista da tradição da
sanfona, por outro, observa-se a preservação da herança musical ligada à família de seu
Landinho a partir da constituição e manutenção da Banda de Pífano 54 criada por seu avô,
hoje formada por seu irmão Gobira e seus filhos, como destaca dona Madalena:
[...] Desde quando eu me entendi que essa a banda de pífano daqui já
existia. Naquele tempo quem ficava à frente era o velho Miguel (Pai
Véio). Depois, foi passando de geração em geração. Passando de filho
para filho. Hoje está na mão de Gobira e de seus filhos. Eles que
mantém a banda de Pífano. Tudo é família, herança. De pai para filho,
assim, eles aprenderam e assim eles passam. [...] com isso, esses meninos
cresceram. [...] Hoje, já tem 4 ou 5 CD gravados, tocam em vários
lugares, fazem parte do movimento popular Sons de Canudos. [...] Eles
tocam em tudo: nas festas, nas novenas de Santo Antonio, de São Pedro
e nas Romarias (Dona Madalena, Entrevista, 2016).

Há um movimento retrospectivo na narrativa de dona Madalena ao acionar
memórias sobre a formação da banda de pífano em Canudos Velho. São referenciados
em sua narrativa os processos de socialização resultantes da relação estabelecida entre as
diferentes gerações, nesse caso: avô, pais, filhos e netos. Observa-se que a transmissão e a
herança são marcas da constituição do ser e do tornar-se artista. A música, enquanto arte,
aparece como um modo de educar, como uma marca do ser. Para tanto, a casa e a família
desvelam-se como instâncias estruturantes e socializadoras dessa forma de habitar.
Tais instâncias, na miragem da existencialidade dos sujeitos, aparecem como
possibilidade do acontecimento do dasein (ser-aí), uma vez que, de modo profundo, a
essência do dasein está em “ter de ser”. Nascer numa família de músicos, embora não seja
uma obrigação, pode estabelecer pela convivência, um modo de ser. Assim, o ser-artista ao
ser atravessado pelo lugar, sua cultura e as gerações, passa por aprendizagens inscritas em
dimensões técnicas e subjetivas. Este ser compartilhado entre as gerações faz surgir, em
certa medida, uma forma particular de habitação, evocando um gesto próprio de “ser-noConjunto instrumental de percussão e sopro presente na cultura (rural) nordestina. Geralmente composta por
pífanos (uma espécie de flauta), zabumba, suro, tambor. O segredo, tanto da confecção quanto da execução do
pífano, é passado de pai para filho.
54
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mundo” (HEIDEGGER, 2001). Nesse sentido, o dasein, existindo como ocupação,
aparece cercado de afeto, intimidade e interesse.
Do ponto de vista dos fenômenos educativos manifestados na tradição do pífano,
observo que as aprendizagens não estão apenas no campo da confecção dos
instrumentos, da instrução e da técnica que envolvem o ser-artista. Compreende, também,
conhecimentos, atitudes e valores que são transmitidos e herdados de maneira direta e
inconsciente (TOMIZAKI, 2010). Escutar os mais velhos e conhecer dimensões
identitárias de sua família constituem um movimento de tornar-se artista, tal aspecto tem
possibilitado aos mais jovens desenvolver noções de respeito às tradições, reconhecendo
uma herança musical rural. De certo modo, isso tem implicado nas relações de
pertencimento e afetividade com o lugar.
De acordo com essa perspectiva, é possível dizer que esse movimento de
preservação e continuidade do ser-artista incide na constituição dos sujeitos, bem como
nos arranjos artísticos e culturais de Canudos Velho. Atualmente, Gobira e seus filhos
integram o Movimento Popular Sons de Canudos,55 colaborando com a manutenção da cultura
popular do sertão baiano.
Figura 24: Banda de Pífano

Foto: acervo da Autora (2017)
Segundo Marcelo Rabelo, um dos idealizadores dessa proposta, “Sons de Canudos é um projeto que tem como
propósito garantir a continuidade das tradições culturais existentes no sertão da Bahia, a partir da valorização de sua
cultura popular e das comunidades envolvidas, através do registro, difusão e salvaguarda do seu patrimônio imaterial.
Iniciado em 1995, conta com a realização de diversas apresentações de grupos musicais da região pelo Brasil e no
exterior, mostras de cinema, produção de onze Cds de grupos tradicionais e artistas populares, realização de filmes
documentários, cordéis, livro, além da realização de oficinas de arte, cursos de música e promoção de encontros de
cultura. Já obteve prêmios importantes: em 2005 recebeu o prêmio Rumos Itaú Musical; em 2007 recebeu o Prêmio
Culturas Populares - Mestre Duda/Minc; no ano de 2008 foi selecionado pela Secretaria de Cultura da Bahia como
Ponto de Cultura; em 2010, recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do IPHAN/Minc, na categoria
Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial; em 2013 foi selecionado no Ano do Brasil em Portugal – Funarte”.
Fonte: http://sonsdecanudos.blogspot.com.br/
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A partir das fotografias da Banda de pífano, bem como das narrativas de seu
Landinho e dona Madalena é possível perceber a importância cultural da música na
constituição identitária dos sujeitos e da comunidade. Em Canudos Velho, a música e o
ser-artista não aparecem exclusivamente nas festividades, antes, aparecem enredados nas
estruturas do cotidiano, como pude vivenciar junto a seu Landinho
Durante esta pesquisa, pude compreender que a música torna-se formadora a
partir das experiências vividas nas relações entre sujeitos e seus pares. Tal aprendizagem,
movida pela dinâmica intergeracional e pela emergência das ruralidades inventivas, é vista
como impulsionadora do ser-artista. Nesse sentido, pode-se inferir que fenômenos
educativos, advindos das práticas sociais, são mobilizados, deflagrando, pois, outros
mundos possíveis, outras maneiras de ser e estar no mundo, dessa vez, pela via da arte.
Ainda sob o ponto de vista da arte local, considero oportuno compartilhar
narrativas das mulheres artesãs no que se refere à constituição do ser- artesão e do serpolítico. A seguir os relatos de Maria de Lourdes e de dona Elísia:

Pelo fato de aqui ter sido o local da guerra, ele é um lugar histórico, por
isso, praticamente toda semana a gente recebe visitantes aqui, pessoas
para conhecer, fazer as pesquisas e conversar com gente. Geralmente vão
no açude, visitam o museu [...] tudo para saber mais sobre a guerra.
Nisso, veio um grupo de São Paulo, primeiro o Instituto Brasil Solidário,
depois o Projeto Canudos da Faculdade Metodista, eles visitaram a gente
e mais tarde começaram a desenvolver projetos aqui. Inclusive eles
incentivaram, fizeram uma capacitação com a gente sobre o artesanato.
[...] Aí hoje a gente se reúne três dias na semana para fazer artesanato. [...]
é um grupo de sete mulheres, aqui fazemos camisas, tapetes, canecas,
bolsas, sandálias, bordamos toalhas [...] e é assim, uma ensinando a outra.
Esse encontro serve também para falar da vida, do que é bom e do que
está ruim, distrair a mente. [...] Então, eu posso dizer que a Associação
de Mulheres Artesãs, Associação de Moradores e a Colônia de Pesca têm
ajudado muito a gente aqui. É muita aprendizagem quando a gente se
reúne [...]. Além de ser pescadora, [...] faço parte da Colônia de
pescadores e sou presidente da associação de moradores. Também
participo da igreja católica, de festas, rezas e outras atividades aqui na
comunidade (Maria de Lourdes, Entrevista, 2016).
[...] quando tenho uma folga, digo, não estou tecendo linha de pesca em
casa, vou para a Associação de Mulheres Artesãs, essa tem sido minha
vida aqui, toda terça e quinta. Junto com outras mulheres conversamos
sobre a vida e trabalho que desenvolvemos lá, coisas simples que
aprendemos umas com as outras, mas que é de grande valia para nós.
(Dona Elísia, Entrevista, 2016).
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As narrativas de Maria de Lourdes e dona Elísia remetem às experiências
vivenciadas no âmbito da Associação de Mulheres Artesãs de Canudos Velho. Enquanto
artesãs, elas deflagram a porosidade das fronteiras entre as ruralidades inventivas na
perspectiva da arte, cultura local e as ruralidades contestatórias que em seu bojo são
constituídas pelas redes de luta e iniciativas contestatórias em Canudos Velho, a exemplo
da associação das mulheres artesãs. O trabalho de artesã é, pois, uma força formadora
para o ser-artesã, operando, por um lado, com aprendizagens técnicas relacionadas à
confecção das peças de artesanato, e por outro, com aprendizagens mobilizadas a partir
da busca pela autossustentabildiade e empoderamento que caracterizam o tornar-se artesã.
No relato de Maria de Lourdes, observa-se que o surgimento da associação está
vinculado à presença de outras organizações e de pessoas que chegam até a comunidade
em função do acontecimento histórico da Guerra de Canudos.

Isso mobiliza, na

comunidade, uma espécie de turismo histórico. Com o trânsito de pessoas externas
circulando e buscando aumentar a geração de renda local, o artesanato surge como uma
possibilidade de melhorar as condições de vida, configurando-se, também, como um
espaço de contestação, de formação, de compartilhamento de saberes e partilha da vida.
Nesse sentido, a Associação de Mulheres, enquanto organização coletiva, torna-se a
instância constituidora e socializadora tanto do ser-artesã como do ser-político.
Segundo os relatos das artesãs, a associação foi criada através do incentivo do
Instituto Brasil Solidário que realizou a primeira capacitação. Essa iniciativa mobiliza as
mulheres para o trabalho com o artesanato, algumas já eram costureiras e todas elas
teciam/tecem redes de pescar, atividades que as introduzem no trabalho com artesanato.
Ao interpretarem situações vividas através da associação, as mulheres artesãs atribuem
sentidos às suas experiências, significam as aprendizagens construídas na convivência,
extrapolando a dimensão instrumentalista do trabalho de produzir ou criar materiais.
Nessa perspectiva, na associação não se tecem apenas linhas, tapetes, não se
bordam apenas toalhas. Nesse espaço de (trans)formação, também se tecem, de modo
compartilhado, a vida, costuram-se saberes, desenvolvendo-se, em suas bordaduras, uma
espécie de sororidade. A associação, portanto, para essas mulheres, constitui modos
outros de habitar Canudos Velho através de um movimento socioeducativo, essas
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mulheres implicam-se em processos de autoeducação, tornam-se educadoras de si
mesmas (DELORY-MOBERGER, 2014).
Em uma segunda instância, as narrativas permitem uma reflexão sobre a
constituição de um ser caracterizado por um existir com-os-outros (casa-associação/pescacolônia/eu-comunidade). Esse existir com-os-outros se inscreve em um mundo vivido e
compartilhado, relacionando-se com a ideia de que “o mundo [do dasein] é sempre um
mundo compartilhado com os outros” (HEIDEGGER, 2002, p. 170). Nesse sentido, o
dasein se traduz por meio de uma existência e de uma co-existência que se dispõe através
de uma realidade compartilhada onde se tecem diversas ruralidades, outros modos de ser.
A existência é enunciada a partir da percepção do mundo vivido pelos sujeitos e
pelas intencionalidades costuradas nas relações cotidianas. São essas relações de
envolvimento que geram transformações no lugar, bem como em seus mundos pessoais.
Para tanto, observou-se a fruição de fenômenos educativos que emergiriam do
intercâmbio de experiências, dos modos de ser e fazer, circunscritos em atos individuais e
coletivos. No caso das mulheres artesãs, a contestação configurou-se como
impulsionadora e formadora do ser-artesã e do ser-político. Aqui os fenômenos educativos,
enquanto fenômenos vivos e experienciados, desvelam-se como processos humanos,
dinâmicos e processuais, cujas experiências aparecem entrelaçadas à constituição dos
sujeitos. Nesse movimento, tais sujeitos abrem-se para interrogar o mundo e as coisas que
nele contém, gerando assim, sentidos próprios para suas existências.
Durante a pesquisa, observei, tal como aparecem nas ruralidades contestatórias,
que a convivência estabelecida entre instâncias coletivas, especificamente na organização
da Colônia de Pescadores, na Associação de Moradores e Associação de Mulheres
Artesãs, mobiliza a constituição do ser-político. Tomo como exemplo a narrativa de dona
Madalena destacando a experiência vivenciada no âmbito da Colônia de pescadores, bem
como a contribuição dessa instância social, em sua formação política:

[...] eu já era pescadora quando vim morar aqui. Mas foi a vida aqui em
Canudos Velho, a luta diária e a busca pelos meus direitos que me tornou
uma pescadora de verdade. Hoje eu estou aposentada através da pesca. Já
fui secretária da Colônia de pescadores de Canudos Velho. Foi através da
Colônia que a gente ficou sabendo que os pescadores têm direito à
aposentadoria [...] você não sabe o quanto se aprende na colônia, eu
mesma aprendi foi coisa, digo não só da pesca, lá se aprende sobre o
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açude, sobre a força do coletivo. Na colônia, lutamos pelos direitos das
mulheres, pelo direito de receber seguro, receber a aposentadoria. [...] é
muito bom ter essa colônia aqui [...] (Dona Madalena, Entrevista, 2016).

Dona Madalena apresenta questões importantes constitutivas do ser-político. Podese inferir que há um percurso de (trans)formação e continuidade exposto
retrospectivamente na narrativa. A partir de uma abertura compreensiva, infere-se que
experiência advinda da pesca e das relações estabelecidas na colônia, em Canudos Velho,
tornou dona Madalena uma “pescadora de verdade”, como ela se autodefine. Há indícios
de que o tornar-se “pescadora de verdade” deu-se pelo processo de reconhecimento de
seus direitos enquanto mulher, bem como pela busca coletiva por conquistá-los no
contexto da Colônia de pescadores.
Ao narrar as aprendizagens advindas das atividades da pesca, ela apresenta uma
experiência inscrita numa dimensão espacial e também temporal. Desvela um
conhecimento experiencial, ao tempo em que elabora um “conhecimento de si” (SOUZA,
2006), atribuindo sentidos à experiência vivida junto à colônia de pescadores. As relações
com o espaço vivido seriam então um dos componentes da construção pessoal,
subentendidos na afirmação “eu sou pescadora”. Nesse excerto narrativo, chama-me
atenção a interlocução entre os verbos - ser, viver e aprender - e o advérbio de lugar – aqui.
De certo modo, surge na mesma esteira de significação da experiência, entrelaçando o serpescadora e o ser-político que, por sua vez, parecem abarcar aprendizagens construídas no
contexto pessoal e social, deflagrando movimentos formativos circunscritos no habitar.

Eu aprendi foi muito com a Colônia de pescadores, já fui representar os
pescadores em Salvador, em Brasília. Primeiro eu fui para uma reunião
em Salvador, representando a Colônia Z45. [...] Nesse tempo eu era do
setor fiscal, do Conselho Fiscal. O Presidente da Colônia falou: Dona
Madalena a senhora vai nessa reunião. [...] Essa reunião é mais para
mulheres. Nesse tempo as mulheres não ganhavam, não tinham direitos
aos benefícios quando o açude fecha para a pesca. Só os homens tinham
esse direito. [...] as mulheres eram discriminadas. [...] Então eu fui a essa
reunião, chegando lá a gente trabalhou foi muito, aprendeu um bocado,
tudo era em oficina. Fui escolhida para representar a Bahia na reunião
em Brasília. [...] Graças a Deus e a essa colônia a gente não desmanchou.
A colônia é muito importante. Eu dou valor. [...] Muita gente, se adoece
tem o auxílio de doença. Vai lá no INSS, tem direito, se chega a idade e
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estar contribuindo direitinho se aposenta. Nunca voltou a aposentaria do
pescador, até hoje (Dona Madalena, Entrevista, 2016).

Nos dois excertos depreende-se que o empoderamento contido na expressão “eu
sou pescadora” decorre de aprendizagens experienciadas no espaço da colônia de
pescadores e em outros espaços de interação social. Isso outorga sentidos como: o
reconhecimento da pesca enquanto trabalho/profissão; e também sua inscrição na
dimensão da constituição do ser, ou seja, o ser pescadora constitui-se como um modo de
vida, algo que confere sentido à existência. A partir da narrativa, pode-se compreender
que as experiências vivenciadas na Colônia de pescadores inscrevem-se em uma dimensão
formativa, na qual a atividade de pesca parece ir além do âmbito pessoal, alargando-se na
perspectiva das aprendizagens coletivas, materializadas na busca por direitos.
Pode-se inferir que a Colônia de pescadores constitui-se como um espaço de
formação política e cidadã. A organização associativista possibilita o recebimento do
salário-defeso, além de outros benefícios, como por exemplo a aposentadoria. Entretanto,
em Canudos Velho, a instabilidade, nos últimos anos, na garantia do pagamento do
salário-defeso, cujo valor limita-se a um salário mínimo, tem implicado na vulnerabilidade
das condições de vida durante o período em que o açude “fecha” em respeito à piracema.
Outro exemplo que apresenta dimensões relacionadas à formação do ser-político
pode ser vislumbrado na narrativa de seu Manoel:
[...] Faço parte da Associação de moradores. Mas antes da associação, já
sabia que era importante juntar o povo em busca de melhorias para
Canudos Velho. [...] Sempre fui pescador, mas é bom dizer que já fiz de
tudo nessa vida. Já fui pedreiro, carpinteiro e vereador. Hoje sou um
velho aposentado. Fui vereador por quatro mandatos. Depois só poderia
ficar quem tinha leitura, eu não tinha leitura. Como não sabia ler, nem
escrever, aí me afastei. Durante o período que fui vereador, lutei para
trazer muita coisa para Canudos Velho. [...] Veja bem, aqui é meu lugar,
eu tinha que fazer isso mesmo. Como por exemplo a escola, essa escola
que está aí, a comunidade pedia muito, lutei junto com eles e o prefeito
da época. Então em 1986 conseguimos fazer a escola, trazer o estudo
para os meninos daqui. E hoje, o que tem aqui, foi quase tudo lutando
com prefeito, deputado, governador (Manoel Travessa, Entrevista, 2016).

Ao buscar apreender a experiência vivida e narrada por seu Manoel, observo a
dinâmica e os fluxos nas diversas funções exercidas no contexto da comunidade:
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pescador, pedreiro, carpinteiro e político. Na tentativa de elucidar esse processo
formativo, dá-se relevo à expressão sempre fui pescador e aos elementos de sua vida política.
De certa maneira, essas duas dimensões que se deslocam entre um eu pessoal e social
parecem constituir seu modo humano de existir no mundo. É possível perceber o lugar da
Associação de moradores e a busca coletiva de melhorias para a comunidade. Porém, cabe
destacar que antes de estar engajado nessa organização social, seu Manoel já apresentava
deslocamentos para a constituição do ser-político, sobretudo, quando se mobilizava à
procura de parcerias para melhorar as condições existenciais em Canudos Velho.
Inicialmente, movendo-me na compreensão do ser-pescador, detenho-me no modo
particular da narrativa em que linguisticamente o advérbio de tempo “sempre”, relacionase ao verbo “ser”, conjugado no tempo passado: “fui”. A expressão “sempre fui
pescador”, que se move temporalmente entre passado e presente, possui uma significação
que conota, metaforicamente, uma forma de existir, de ser. Ainda que a prática da pesca,
enquanto trabalho, não integre mais o cotidiano vivido por seu Manoel, ela parece estar
contida na construção de seu ser, uma dimensão existencial que se atualiza na narrativa.
Do ponto de vista da constituição do ser-político, a narrativa demarca que tal
condição foi interrompida numa dimensão institucional, em razão da falta de escolaridade.
Entretanto, na dimensão do mundo vivido, o ser-político constitui-se nas relações
estabelecidas com a comunidade junto à Associação de moradores. Ao extrapolar a
narrativa, recorrendo às anotações em meu diário de notas, destaco sua força política e
suas intervenções, ainda hoje, na comunidade. Ações que representam os anseios e as
lutas no âmbito pessoal e comunitário. Nota-se a presença de um devir individual,
portador de uma (trans)formação que reverbera a constituição do ser e do lugar.
Destaco sua atuação na construção da escola e do Museu Histórico de Canudos.
Essa materialidade realça um conhecimento experiencial advindo da busca por um direito
básico que é a educação, além do resguardo memorialístico do acontecimento histórico da
guerra. Dito isso, ponho-me a indagar: o que há de aprendizagem no relato de vida de seu
Manoel? Como alguém que não tem “leitura”, não é alfabetizado, dedica uma vida
buscando a (trans)formação de sua comunidade?
Pode-se inferir que as experiências constituídas nos ofícios de pedreiro, pescador,
carpinteiro e político resguardam múltiplas aprendizagens, um conhecimento que se funda
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em seus diversos modos de ser. Seu Manoel é, portanto, um sujeito preocupado com a
memória, com as causas coletivas de Canudos Velho, com as condições existenciais da
comunidade. Sua história de vida anuncia que a educação se faz presente em outras
experiências formadoras, perpassando distintos contextos, para além da escolarização.
Em sua narrativa, o “traço biográfico dominante” (DELORY-MOMBERGEER,
2012, p. 47), ou seja, os sentidos aparentes e os sinais de significações manifestados são
expressos pela busca constante da qualidade de vida da comunidade. Por isso, sua história
parece sugerir pistas para (re)pensar que as experiências de vida (trans)formam e que,
estas, dispondo-se nas mais variadas possibilidades de existir, são, pois, formadora do
“ser-no-mundo”. É nesse horizonte de leitura que a educação está para além do
desenvolvimento de habilidades, do oferecimento de conhecimentos sistematizados na
escola. Ela torna-se um caminho, um modo de abertura para que os sujeitos, mediante
aprendizagens fundadas na experiência, elaborem a si mesmos, construindo maneiras de
habitar o lugar, o sertão, o mundo.
Na pungência de um devir em constituição, observei que a educação manifesta-se
nas diversas instâncias sociais: casa, açude, museu, escola, igreja, organizações coletivas.
Realiza-se, portanto, nas relações intergeracionais. Nesse ínterim, os fenômenos
educativos emergem de um horizonte biográfico, dilatando-se nas histórias de vidas
presentificadas no lugar. Tais fenômenos educativos circunscritos nas manifestações do
ser, desvelam-se na topografia habitada. Assim sendo, o lugar, ao inscrever modos de
habitar, faz despontar, subjetivamente, marcas do ser, mobilizando percursos de
aprendizagens individuais e coletivas.
Na curvatura desse debate, tornou-se necessário escutar os adultos e os mais
velhos da comunidade, especificamente os que ocupavam lugares de liderança, assumindo
distintos papéis. Além desses colaboradores, considerei relevante escutar crianças, a fim
de compreender seus modos de habitar o sertão de Canudos Velho. É desta questão que
trata o capítulo seguinte.
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IV
__________________________________________
HABITAR CANUDOS VELHO:
as crianças e os “lugares aprendentes”
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Crianças no Açude de Cocorobó
Foto: Acervo da Autora (2016)

4.1. O rural habitado pelas crianças
Nada havia ali de mais presente
[...] senão a infância.
O mundo começava ali.
Nosso campo encostava na beira do rio
(BARROS, 2006, p. 17).

Ao observar o cotidiano de Canudos Velho, com um olhar sobre as práticas e os
espaços que movimentavam e organizavam a vida na comunidade, vislumbrei que as
crianças56, no contexto específico das ruralidades, também produzem maneiras singulares
de ser e estar no mundo. Na relação com o lugar e os sujeitos da comunidade, tecem
infâncias e sociabilidades que resultam em distintas aprendizagens.
A fotografia que abre esta seção revela traços do cotidiano rural em Canudos
Velho. Era um final de tarde de verão, precisamente novembro de 2016, quando capturei
a cena. Fiquei alguns minutos paralisada observando as crianças que brincavam no açude,
também chamado por elas de rio. Tocava-me a expressão de seus rostos, seus
movimentos saltitantes, suas feições brincantes. Eis o retrato de uma infância atravessada
pela relação das crianças com o rio, com a natureza e com seus pares.
Neste trabalho considerei a definição apresentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) que
compreende a criança como uma a pessoa com até 12 anos idade.
56
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Em Canudos Velho, a infância é fortemente constituída por elementos da
natureza, especialmente pelas águas do Cocorobó, deixando entrever traços deste habitar
em contexto de ruralidades. O rio assume lugar simbólico e de interação no cotidiano das
crianças, funcionando como elemento de sociabilidades, do que se pode nomear de
“infância ribeirinha”. Neste espaço, com seus “achados alegres, poéticos e bélicos”
(CERTEAU, 1994, p. 104) elas brincam, pescam, protagonizam modos de habitar.
Assim como os adultos, as crianças também conferem importância ao rio sob a
ótica da sobrevivência. Todavia, para as crianças o rio não serve apenas para pescar, no
sentido de uma prática de subsistência, é, juntamente com a pesca, espaço de lazer e
sociabilidades. O rio com seu serpenteado, águas tranquilas e contornos delimitados, toma
a forma de uma “rua” onde se pode encontrar os amigos, jogar bola, por onde se anda de
barco ou de canoa, enfim, onde se pode brincar, pular, mergulhar. Visto assim, o rio
aparece como a extensão da casa, uma espécie de “quintal” compartilhado por todos.
Para além desta relação com o rio, ao expressarem sobre seus modos de ser e estar
no mundo, notei que práticas culturais e sociais são marcantes nos cotidianos rurais das
crianças, a exemplo de práticas ligadas às brincadeiras, à religiosidade, às formas de pescar
e tecer redes, de cuidar dos animais, de se relacionar com a natureza, com os seus pares,
ou seja, com o lugar. As crianças têm a habilidade de dizer do seu lugar de uma maneira
simples, direta, espontânea e sensível.
Desse modo, ao narrarem sobre suas vivências, elas conferem sentidos aos
acontecimentos cotidianos, elaboram e expressam suas experiências de “ser-no-mundo”
(HEIDEGGER, 2001). Nos dizeres de Bertaux (2010, p. 18), “existe narrativa de vida
desde que haja descrição sob a forma narrativa de um fragmento da experiência vivida”. A
partir dessa premissa, analiso narrativas orais e imagéticas produzidas pelas crianças, com
a finalidade de compreender seus modos de habitar o rural de Canudos Velho.
As narrativas orais e imagéticas constituíram-se como dispositivos relevantes de
escuta às crianças, oferecendo pistas para pensar como constroem seus modos de ser no
lugar, suas formas de habitar, levando em consideração suas vivências. São narrativas que
deixam entrever a percepção das crianças sobre o lugar, rede de sociabilidades, revelando
um tecido repleto de encontros, cuja a malha se constitui por “lugares aprendentes”
(SCHALLER, 2008) articulando-se às experiências de topofilia (TUAN, 1983).
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Para Schaller (2008), o lugar, tomado sob a perspectiva aprendente, torna-se uma
chave de leitura para pensar a educação, a partir da circulação e potencialização de novas
aprendizagens que se apresentam no lugar vivido, habitado, praticado. Destacam-se, nesse
sentido, a produção e a circulação de conhecimentos nos seguintes “lugares aprendentes”
(casa, associações, escola, igreja, museu, quadra, parque infantil, rio), os quais, por sua vez,
aparecem vinculados aos modos de praticar o lugar. Nessa perspectiva, “os lugares são,
portanto, tomados nas redes de interesses e de experiências que neles se manifestam os
sujeitos. Os indivíduos transformam seu entorno e essas transformações afetam o que
eles são e o que fazem (SCHALLER, 2008, p. 69).
Desse modo, o potencial educativo do lugar pode ser compreendido a partir das
relações que se estabelecem entre seus sujeitos e o espaço habitado. Nas palavras de
Souza et al (2011, p. 163), “o lugar [...] como espaço aprendente, participa da ação coletiva
como expressão de identidade cultural e de solidariedade coletiva”. Pode-se dizer que é a
capacidade de ação dos atores sociais que dá “forma” ao lugar, constituindo também seus
sujeitos. O sujeito e o lugar, são, pois, cada um, constitutivos do outro. Neste duplo
movimento, considerando as possibilidades que se apresentam no espaço habitado, os
sujeitos constroem formas de organizar a vida, produzindo modos de “ser-no-mundo”.
No caso das crianças que habitam os espaços rurais, tal como em Canudos Velho,
observa-se que são distintas as formas de experienciar a infância. Vive-se a infância na
rotina escolar, nas brincadeiras, na relação com outras crianças e adultos, na realização de
tarefas domésticas, no auxílio aos pais em atividades de subsistência, a exemplo da pesca e
da agricultura. Esta realidade encaminha para a construção de um argumento, conforme
pautam os estudos sociológicos e antropológicos da infância (ARIÈS, 1981;
SARMENTO, 2008; CORSARO, 2011), de que não há uma maneira única de vivenciar a
infância, dada a diversidade das práticas culturais e sociais e dos lugares vividos e
significados pelos sujeitos. Ora, se o contexto das ruralidades é diverso e heterogêneo,
também as crianças e suas formas de viver a infância assim o são.
Neste trabalho, as concepções de infância e criança dialogam com os estudos da
sociologia da infância que apresentam compreensões distintas sobre tais conceitos. A
infância é compreendida como uma etapa da vida humana e a criança enquanto sujeito
histórico, social e cultural. Assim sendo, é preciso considerar o conjunto de experiências

145

vivenciadas pelas crianças em seus diferentes contextos espaciais, sociais, culturais e
temporais na construção da significação da infância. Esta etapa da vida possui
caraterísticas que lhes são peculiares, nela as crianças interagem, pensam, compreendem a
existência de uma maneira particular (SARMENTO, 2008). No caso de Canudos Velho,
isso torna-se evidente nas relações que as crianças estabelecem com as pessoas e seus
“mundos circundantes” (HEIDEGGER, 2002), na maneira como explicitam suas
condições de vida e elaboram sentidos sobre o lugar.
De certo modo, não há limites capazes de demarcar infância experienciada no rural
ou fora dele, pois ela não se enquadra, ela transcende, se materializa na invenção e na
criatividade das crianças, revelando-se plural e polissêmica. Por isso, é pertinente destacar
que as infâncias experienciadas em contextos de ruralidades, ainda que possuam uma
relação mais direta com a natureza e brincadeiras tradicionais, também são marcadas pelo
acesso à internet, à televisão, aos celulares digitais, às redes sociais de comunicação, como
observei junto às crianças de Canudos Velho. Esta realidade demonstra a porosidade das
fronteiras entre estilos de vida (urbano e rural), revelando a influência da globalização na
dinâmica das ruralidades contemporâneas.
Nessa perspectiva, “falar de infância do campo, das crianças concretas que o
habitam, é inexoravelmente falar de sujeitos do mundo, integrados a lugares” (SILVA, et
al, 2012, p. 420). Desse modo, os múltiplos contextos - geográficos, históricos, sociais e
culturais - colaboram para a produção das diferentes maneiras de ser criança,
despontando distintas infâncias nas diversas ruralidades. Ademais, no contexto das
ruralidades contemporâneas as crianças ocupam espaços diversos, ao tempo que
constroem referências e partilham aprendizagens com seu grupo social de pertença,
elaboram, pois, formas de sociabilidades que são resultantes dos modos de produção da
vida e da existência.
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Canudos Velho
Foto: Acervo da Autora (2017)

4.1.1 “Esta é minha Canudos”:
a relação com o lugar e suas representações

O que contam as crianças sobre a experiência de habitar Canudos Velho? Foi com
esta indagação que busquei escutá-las, na tentativa de compreender a forma como tecem
suas experiências cotidianas, atribuem sentidos ao lugar e constroem aprendizagens no
contexto de ruralidades. Ao longo desta pesquisa, também fui conhecendo Canudos
Velho pelo olhar das crianças e percebendo que a noção de habitar tem relação com seus
modos de “estar no mundo” (HEIDEGGER, 2001) materializados em suas maneiras de
“praticar o lugar” (CERTEAU, 1994). As percepções sobre o lugar e os sentidos que lhes
atribuem, enquanto espaço de memória e pertença, apareceram nas narrativas produzidas
pelas crianças. Pode-se observar isso na expressão contida no subtítulo: “Esta é minha
Canudos”, pronunciada por Raiane quando me apresentava a comunidade nas
proximidades da capela de São Pedro.
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Pode-se inferir que a fotografia que abre esta seção apresenta elementos
constitutivos deste espaço rural. No centro do enquadramento vê-se o Cruzeiro57,
materialidade que anuncia a presença da religiosidade católica do lugar. Mais ao fundo,
tem-se a imagem do açude de Cocorobó que se revela como um sinal do “habitar às
margens”. É possível notar, ainda, algumas residências, o relevo, a vegetação e as formas
de organização espacial, elementos que estão relacionados à produção do espaço rural.
O espaço vivido pelas crianças é Canudos Velho. É a partir deste lugar de pertença
que elas narram seus modos viver a infância, predominantemente ligados às ruralidades.
Para aprofundar o debate que tangencia a relação com lugar e suas convivências
aprendentes, recorro às telas produzidas pelas crianças, bem como as suas narrativas orais.
As telas, a seguir, foram produzidas durante uma oficina temática realizada na escola da
comunidade em dezembro de 2016, tal qual evidenciei no início deste capítulo. A
atividade de pintura teve como objetivo representar o lugar vivido.
Figura 25: Crianças e suas telas

Fotos: Acervo da Autora (2016)

Essas fotografias retratam as crianças e suas produções. Suas expressões parecem
demonstrar a satisfação com a pintura que representa o lugar onde experienciam suas
infâncias. Nesse movimento expressivo, entre narrativas orais e imagéticas, elas recortam
e estruturam significações sobre Canudos Velho. Apresento a seguir a tela produzida por
Nesta pesquisa o termo cruzeiro se refere à cruz de madeira erguida ao ar-livre à frente da capela de São Pedro em
Canudos Velho. Na cultura popular cristã o cruzeiro constitui-se como um elemento simbólico de fé e crença,
representando o espírito popular da devoção católica.
57
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Emili, ao tempo em que analiso os elementos que ela escolheu para representar a
comunidade rural onde habita.
Figura 26: Tela produzida por Emili

Foto: Acervo da Autora (2016)

No desenho de Emili, Canudos Velho é representado pela perspectiva da
religiosidade e da memória do lugar. Isso pode ser percebido através da imagem da igreja
atual da comunidade (localizada à esquerda da tela), bem como pelos arcos que aparecem
mais à direita, representando as ruínas da antiga igreja de Canudos. Quando indaguei a
Emili sobre sua pintura, ela narrou:
Eu desenhei as ruínas de Canudos porque elas são muito antigas, quase
todo mundo da época conheceu. [...] Foi minha avó que me falou que
essas ruínas são da igreja que agora está embaixo da água do açude. Essa
igreja o rio cobriu. Tá tudo encoberto. Quando o rio encheu, elas
desapareceram, mas quando ele seca elas aparecem, eu já vi. [...] Eu já vi
umas três vezes, quando secou a água, mas depois que choveu encheu
tudo, [...] aí cobriu as ruínas, cobriu a ponte, cobriu essa Canudos. [...]
Agora que o rio está secando já dá para ver, pode passar a vontade lá
pela ponte, aí você ver as ruínas normal. Mas quando o rio encher de
novo, vai cobrir tudo (Emili, Roda de conversa, 2016).

Nesta narrativa, Emili apresenta os motivos que a levaram a desenhar as ruínas da
antiga Canudos. Ao narrar aspetos da memória local, atribui à sua avó as aprendizagens
construídas sobre a historicidade do lugar. Isso demonstra que fenômenos educativos
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advindos das convivências intergeracionais são tecidos em redes de sociabilidades no
contexto comunitário e familiar. Ao apresentar Canudos Velho, a partir da perspectiva
histórica, esta criança revela conhecimentos sobre a comunidade e suas temporalidades.
Embora não faça referência às razões58 que levaram a submersão da antiga Canudos,
Emili reconhece que mesmo sob as águas, esta Canudos permanece “viva” e tem relações
com a história do lugar.

Numa segunda instância, Emili atualiza as questões da

religiosidade, destacando em seu desenho o papel que a igreja ocupa nas práticas culturais
da comunidade, o que fica explícito quando desenha a atual capela.
Eu também desenhei a igreja daqui, a igreja de hoje. Lá tem as rezas, tem
um monte de coisa, tem missa, tem a catequese que a gente vai. Em
junho tem novena, aí a gente participa e faz apresentações. Depois da
missa fica correndo o leilão. As crianças participam do leilão, acho bem
legal, a gente sai oferecendo as coisas e as pessoas vão comprando para
ajudar na festa e nas coisas da igreja (Emili, Roda de conversa, 2016).

Neste fragmento narrativo, aspectos socioculturais são evidenciados por Emili,
particularmente, as relações que estabelece com a igreja, ao exemplificar modos de como
esse espaço é praticado e habitado por ela e outros sujeitos da comunidade. Ao destacar
especificidades bem próprias do lugar, a exemplo das novenas de São Pedro e do leilão,
atividades das quais participa ativamente, ela coloca em realce modos da cultura local,
transversalizados nas práticas de religiosidade, sociabilidades e coletividade.
Figura 27: Peça teatral na novena de São Pedro

Foto: Acervo da Autora (2017)
Em 1969, como que cumprindo a profecia atribuída a Conselheiro de que sertão iria virar mar, Canudos foi
invadida pelas águas represadas do Rio Vaza Barris, ação executada pelo governo do Presidente Getúlio Vargas.
58
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Durante a pesquisa, vivenciei momentos nos quais as crianças participavam das
atividades ligadas às tradições religiosas do lugar, especialmente das novenas de São
Pedro, também conhecida como “Festa dos Pescadores”. Esta manifestação cultural
ocorre anualmente, no período de 21 a 29 de junho, encerrando com procissão e missa
campal às margens do açude de Cocorobó. Vinculadas às ruralidades inventivas, as
festividades religiosas de Canudos Velho despontam como perspectiva de sociabilidades,
valorização de crenças e mobilização de lazer, produzindo fenômenos educativos no
âmbito da memória, da cultura local.
Na representação de George, além da igreja, outros espaços aparecem em
destaque, tais como: o Museu Histórico de Canudos e a escola onde estuda.
Figura 28: Tela produzida por George

Foto: Acervo da Autora (2016)

Assim como Emili, George representa o lugar onde habita através de símbolos que
remetem ao contexto histórico e religioso de Canudos Velho. Observa-se a centralidade
da igreja, realçando a perspectiva da religiosidade local, bem como o destaque dado ao
museu e à figura de Antônio Conselheiro. Na tela, à direita, tem-se representada a escola
onde George e as demais crianças da comunidade estudam. O ordenamento dos espaços
representados, bem como as cores e os elementos gráficos utilizados aproximam-se
bastante de um retrato “real” de Canudos Velho. Durante a roda de conversa, George
expôs as razões que o motivaram representar tais elementos em seu desenho:
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Eu desenhei o museu e a igreja, o Antonio Conselheiro e o Cruzeiro. O
Antonio Conselheiro por causa da guerra. A igreja porque é onde se faz
as novenas, tem a reza da missa, depois tem o leilão, a gente sai correndo
e ajudando no leilão. A escola porque é aqui que nós estudamos para
aprender a ler e a escrever. Fiz esse desenho porque o museu conta a
história de Canudos, representa o nosso povoado. [...] Antonio
Conselheiro fez a guerra e meu avô catou as coisas e deram a ele para
colocar dentro do museu. [...] Lá dentro do Museu tem as balas da
guerra, espingarda, facão, selas, chapéu, chave, faca. O museu conta a
história de Canudos. [...] Eu sei um pouco dessa história por causa do
meu avó, também às vezes o professor fala aqui na escola. Acho o
museu importante porque essa é a nossa história. [...] O pessoal de fora
vem conhecer. Teve um dia que abrimos o museu para um pessoal,
estava eu, minha tia e mais alguns primos. Aí o homem perguntou nosso
nome, nós falamos, perguntaram se a gente era daqui, nós falamos que
sim. Aí nós perguntamos de onde eles eram, eles falaram que eram do
Rio de Janeiro (George, Roda de conversa, 2016).

Nesse excerto narrativo, George revela uma apropriação sobre o lugar onde habita.
Canudos aparece como um lugar de memória, cuja o potencial aprendente é constituído pela
materialidade e pelas histórias compartilhadas através das relações intergeracionais, das
redes de sociabilidades, dos distintos espaços, bem como do intercâmbio entre os
moradores e os visitantes da comunidade. Nesse sentido, chama atenção as aprendizagens
sobre a história do lugar e a valorização patrimonial quando se refere ao evento da Guerra
de Canudos e a construção do museu pelo seu avô. Ainda que ele situe a escola como um
“lugar aprendente”, parece-me oportuno o destaque que faz sobre as aprendizagens
advindas do contexto familiar. A seguir fotos dos Museu Histórico de Canudos.
Figura 29: Museu Histórico de Canudos

Foto: Acervo da Autora (2016)

Figura 30: Parte interna do Museu

Foto: Acervo da Autora (2016)
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George representa o lugar na perspectiva do pertencimento e da valorização
histórica. Sua experiência de mundo, circunscrita no lugar, torna-se uma força geradora de
compreensão da historicidade da qual está imersa Canudos Velho. Questões que ficam
explícitas quando George escolhe o museu como espaço importante para ser retratado em
sua tela. O fato de pertencer à família idealizadora e mantedora do museu colabora para
que George, quase sempre, esteja em contato com outras pessoas que compartilham
conhecimentos sobre a história do lugar e de seu povo. Através das narrativas, pode-se
inferir que, neste caso, a constituição do ser é marcada pela vinculação com o lugar,
aproximando-se da perspectiva heideggeriana onde o ser aparece intimamente ligado com
o pertencer a algum lugar.
De certo modo, a pintura de Raiane se aproxima da tela traçada por George:
Figura 31: Tela produzida por Raiane

Foto: Acervo da Autora (2016)

Na representação de Raiane é possível perceber que muitos elementos retratados
aparecem na pintura de Emili e de George, a exemplo da Igreja, do cruzeiro, da escola e
do Museu Histórico de Canudos. Além destes espaços, ela situa, em sua “cartografia do
lugar”, a biblioteca. Quando solicitei que Raiane me apresentasse seu desenho, ela narrou:

Este é meu povoado, ele é muito lindo. [...] Fiz esse desenho porque
esses são os espaços mais importante do nosso lugar. Desenhei a igreja
porque ela representa muita coisa para mim, porque lá tem a novena,
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missa, a gente corre leilão e aprende a rezar. [...] O museu porque é nele
que tem as coisas da guerra, quer dizer, a história está lá dentro. Lá
dentro tem munição que usou na guerra, dinheiro daquele tempo,
retrato. Tem máquina de costurar e um serrote bem grandão. [...]
Desenhei a escola que é o melhor lugar que existe aqui, gosto da quadra
que a gente brinca na frente da escola. Do lado da escola tem a
biblioteca. Mas a biblioteca fica fechada. Tem um bocado de livro lá
dentro, mas ninguém abre. Quando abria, a gente podia pegava qualquer
livro, tinha um rapaz que fazia um cartão e depois que a gente lia a gente
devolvia os livros. [...] Agora não podemos pegar mais livros na
biblioteca porque ela fica fechada. (Raiane, Roda de Conversa, 2016).

A narrativa de Raiane revela uma espécie de “topofilia” (TUAN, 1983;
BACHERLARD, 1993), ou seja, amor/afeto ao lugar. Esta relação com o espaço
habitado que liga os sujeitos à terra, na dimensão da existência, desponta o que Dardel
(1952/2015) denominou de “geograficidade”. A “geograficidade” seria, então, essa
cumplicidade obrigatória entre a terra e o homem em que se realiza a existência humana.
Em sua narrativa, Raiane atribui significação ao espaço da Igreja, tomando-o como o
lugar das práticas religiosas e de compartilhamentos entre adultos e crianças. Chama
atenção a descrição dos artefatos, a percepção das temporalidades e modo como se refere
ao Museu como um lugar de memória e história. Parece-me que Canudos Velho, a partir
das representações das crianças, pode ser pensado como um “lugar aprendente” à medida
que é constituído e que também constitui seus habitantes. Isto tem a ver com as redes de
conhecimento (saberes, experiências) que circulam e se conectam, sobretudo, na
perspectiva das práticas sociais e da identidade cultural (SCHALLER, 2008).
A escola e a biblioteca também são espaços que aparecem na narrativa de Raiane.
Além da “quadra” que fica na parte externa da escola.
Figura 32: A “quadra”

(2017)

Foto: Acervo da Autora (2017)
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Nessa fotografia, crianças brincam com skates59 na quadra próxima à escola. Este é
um dos espaços de lazer das crianças em Canudos Velho. As bandeirolas indicam que a
cena foi registrada no período das festividades de São Pedro, principal evento comunitário
e religioso da comunidade. No enquadramento fotográfico, da direita para esquerda
aparecem: a escola; a biblioteca, a igreja; e no centro a quadra, espaços retratos pelas
crianças em suas narrativas. Tais espaços, vinculados às ruralidades inventivas,
possibilitam a (re)invenção da existência, bem como a constituição de mecanismos de
resistência, pertencimento e valorização de aspectos socioculturais da infância em
contexto rural.
Outras questões sobre o cotidiano escolar e a biblioteca comunitária são
destacadas por Raiane. Ao falar sobre o acesso à leitura e aos livros, questiona o
fechamento da biblioteca e as limitações do acervo existente na escola. A partir da
narrativa, pode-se inferir que, embora a escola e a biblioteca apareçam relacionadas às
ruralidades inventivas, tendo em vista o potencial educativo do qual são portadoras, estes
espaços também margeiam as ruralidades esgarçadas. Isso porque as condições de
vulnerabilidade e qualidade na oferta de educação e acesso/ampliação do universo leitor
pelas crianças sinalizam um cenário de esgarçamento do rural que, por sua vez, limita e
fragiliza os modos de habitá-lo.
Nota-se, nesse sentido, um tom de queixa e contestação na narrativa de Raiane
quando se refere à biblioteca: “[...] a biblioteca fica fechada. Tem um bocado de livro lá
dentro, mas ninguém abre”. O desejo de ampliar seu repertorio leitor, bem como o de
voltar a frequentar a biblioteca são realçados por ela. De acordo com sua narrativa, a
biblioteca não abre com frequência pela ausência de funcionário/voluntário que se
responsabilize pelo espaço, empréstimo dos livros e cuidados com o acervo. Além da
biblioteca, também o museu não possui horário fixo de funcionamento, geralmente só
abre a pedido dos visitantes ou quando a comunidade solicita a sua abertura para
visitação. Quando assim o fazem, algum membro da família ou mesmo seu Manoel
Travessa abre o Museu.
A realidade cotidiana anunciada por Raiane reafirma a insuficiência de
investimentos do estado, bem como a indefinição de políticas públicas que atendam às
Estes skates são brinquedos doados à comunidade como uma das ações do Projeto Canudos, vinculado ao Instituo
Brasileiro de Expedições Sociais (IBES).
59
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demandas dos sujeitos que produzem suas existências no rural. Parece-me necessário,
portanto, que a comunidade através de suas organizações coletivas, busquem parcerias
junto ao poder público para que biblioteca, escola e museu sejam potencializados
enquanto espaços comunitários de aprendizagem.
Os espaços retratos por Raiane, Emili e George podem ser tomados na perspectiva
da “geograficidade”. Tais espaços, enquanto realidade circundante e cotidiana dos
sujeitos, fazem referência à educação, à identidade, à memória, à história, às crenças e à
religiosidade do lugar e dos sujeitos que ali habitam. As relações estabelecidas pelas
crianças com o lugar são marcadas por topofilia e pertencimento à medida que elas tribuem
sentidos à realidade circundante.
Desse modo, o habitar plasmando-se em tonalidades afetivas e em dobras
socioculturais, materializa-se em espaços públicos e privados, espaços históricos,
educativos e religiosos. São marcas desse habitar: as convivências entre os pares e as
múltiplas sociabilidades, aspectos fundantes da infância em contextos de ruralidades. De
certa maneira, as crianças com seus modos de habitar, elaboram suas formas de
experienciar o mundo a partir das condições existenciais que se desenrolam no espaço
praticado, ou seja, habitado. Ora, se o espaço habitado é o campo com suas diversas
ruralidades, logo, os “modos de ser e estar no mundo” (HEIDEGGER, 2001), aparecem
vinculados também à uma realidade campesina.
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Raiane desenhando sua escola
Foto: Acervo da Autora (2016)

4.1.2 “Na escola a gente estuda, escreve, brinca”:
a escola pelo olhar das crianças
A escola aparece como um dos principais espaços retratados pelas crianças nas
rodas de conversa. Para Emili, George e Raiane, a escola é o espaço privilegiado de
educação da comunidade. Ainda que, por vezes, apareça deslocada das ruralidades e das
práticas sociais e culturais da comunidade, é neste espaço que as crianças brincam,
encontram os amigos e têm contato com o conhecimento sistematizado. Na fotografia
desta seção, registrada em dezembro de 2016, Raiane aparece desenhando
espontaneamente sua escola durante uma de nossas rodas de conversa. Chama atenção
sua concentração na atividade e a opção que faz em usar linguagem verbal e não-verbal
em sua representação.
A seguir, a narrativa de George expõe fragmentos da rotina escolar:

Entramos na escola todos os dias 7:30h e saímos 11:30h. [...] Na escola a
gente estuda, escreve, brinca. Tem recreio e merenda. Eu estudo
bastante, eu sou sabido Tatá (referindo-se à boneca). Não é bom viver
num lugar que não tem escola. Por que não se aprende. Não aprende a
ler, a escrever. [...] Sem saber ler, sem saber escrever vai ficar difícil
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conseguir trabalho. Acho que você gostaria de estudar aqui. O ruim é
quando a gente não tem recreio, ai é muito ruim. [...] Nossa escola tem
cadeira, alunos, livros, brinquedos e buraco no chão. Se fosse para mudar
alguma coisa eu queria que tirassem esses buracos e trocassem o piso da
nossa escola (George, Roda de conversa, 2016).

George apresenta elementos importantes em sua narrativa. Inicia partilhando os
horários de entrada e saída da escola, sendo este um ritual diário. Em seguida, ocupa-se
em falar sobre o que faz na escola, resumindo em ações como estudar e brincar. Nesse
encadeamento narrativo, declara-se estudioso e “sabido”. Os sentidos atribuídos à escola
vão desde a importância que este espaço tem para a aprendizagem da leitura e da escrita às
mazelas de condições físicas. De certo modo, a escola comparece como um “lugar
aprendente” (SCHALLER, 2008), espaço privilegiado de compartilhamento de saberes e
aprendizagens, marcado por sociabilidades entre as crianças e o professor.
George atribui relevância à escola associando o acesso a escolarização à
empregabilidade: “Sem saber ler, sem saber escrever vai ficar difícil conseguir trabalho”.
Aqui ele parece reproduzir discursos sociais, visto que, culturalmente, propaga-se a ideia
de que: “é preciso estudar para ser alguém na vida”. De certa maneira, este ponto de vista
dá conta de reduzir o sentido da educação escolar, tomando-a somente como preparação
para o mercado de trabalho, na maioria dos casos, fora do contexto rural. De modo geral,
há camadas de sentidos afetivos atribuídos por George à escola, quando supõe que a
boneca Tatá, também, poderia gostar de estudar lá. De algum modo, a relação que ele
estabelece com a escola aparece vinculada à uma experiência de topofilia (TUAN, 1983).
Chama atenção o destaque dado ao recreio. Um dia sem recreio para George é dia ruim
na escola, talvez porque há intensificação das tarefas escolares e diminuição das
brincadeiras. Na rotina escolar, o recreio é o espaço-tempo “sagrado” do brincar.
Imersos em exercícios de imaginação, durante o recreio as crianças (re)inventam
também outras maneiras de ser e estar no mundo, de viverem suas infâncias. Observei
durante a pesquisa que, neste espaço-tempo do brincar, especialmente nas brincadeiras
individuais e coletivas, as crianças trazem para escola seus modos de vida, seus cotidianos
rurais, seus mundos circundantes, de algum modo, sucumbidos pela escola, “quando
prioriza a lógica urbana em suas práticas e currículo” (SOUZA; MEIRELES, 2014, p. 74).
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Em outra perspectiva da narrativa, George preocupa-se em realçar a estrutura
física da escola, como fica evidente no seguinte trecho: “nossa escola tem cadeira, aluno,
livros, brinquedos e buraco no chão”. Em tom de tristeza, ele parece lamentar a
precariedade existente, sobretudo, no que se refere ao piso de sua sala de aula. A melhoria
das condições do piso é o principal desejo de George. A inadequação da estrutura física
da Escola Municipal Alto Alegre, vincula-se à realidade frequente da maioria das escolas
rurais brasileiras que, historicamente, apresentam quadros precários em suas condições
arquitetônicas, materiais e pedagógicas, resultado da desatenção dos governantes e da
ausência de políticas públicas capazes de reverter este cenário de abandono e
esgarçamento.
Ao analisar as narrativas de Raiane e Emili percebo que elas também destacam as
péssimas condições do piso da sala de aula. Nesse movimento, noto a recorrência dessa
questão e de outros aspectos concernentes à escola também apresentados por George,
quando as mesmas afirmam:
A escola é boa. Gosto de estudar, gosto dos meus amigos, do professor,
aqui eu me divirto muito. Na escola tem a sala onde a gente estuda, nela
tem cadeiras, um quadro, livros e um filtro para beber água. O que eu
mais gosto de fazer na escola é ler e brincar de dama. Não gosto da
escola quando a gente tem que copiar muito. Doí a mão. Os buracos
também não acho legal, a nossa sala poderia ser melhor (Raiane, Roda de
conversa, 2016).
Acho minha escola muito boa, gosto do meu professor. Aqui a gente faz
dever, estuda, desenha e depois vai para o recreio. Depois do recreio tem
de voltar para sala. Às vezes a gente vai para o cantinho da leitura, outros
dias se faz pesquisa no dicionário, coisas que eu gosto muito. O que eu
não gosto na escola são os buracos na nossa sala. [...] Meu sonho é que
na minha escola tivesse televisão, computador, internet e mais livros para
gente ler (Emili, Roda de conversa, 2016).

Os fragmentos narrativos de Raiane e Emili apresentam aspectos bastantes
semelhantes entre si e com elementos narrados por George. Fato que pode ser justificado
a partir duas perspectivas: 1) A experiência de vivenciar o mesmo espaço-tempo da escola
e da sala de aula; 2) A participação nas rodas de conversa, favorecendo a escuta das
narrativas uns dos outros. Desse modo, numa espécie de giro narrativo, as crianças traçaram
descrições similares da rotina escolar, bem como das condições estruturais da escola. Nas
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tessituras analíticas, ao cruzar as narrativas das crianças, observei a presença regularidades
e de raras irregularidades (SOUZA, 2014).
Do ponto de vista das regularidades, nota-se, nas narrativas, a recorrência de uma
rotina escolar marcada por tempos divididos e recortados. De um lado as tarefas
escolares, do outro lado as brincadeiras. Embora ocorram brincadeiras na sala de aula
como citou Raiane, referindo-se ao jogo de damas, de modo geral, as crianças
compreendem que há períodos que marcam os rituais da escola, como destacou Emili:
“Aqui a gente faz dever, estuda, desenha e depois vai para o recreio. Depois do recreio
tem de voltar para sala”. A partir das narrativas, pode-se inferir que a escola se constitui
como um espaço cotidiano de aprendizagem, um dos espaços aprendentes da
comunidade, onde as crianças experienciam a infância e desvelam maneiras de “praticar o
lugar” (CERTEAU, 1994).
Identifica-se ainda, nas narrativas de Emili e Raiane, sentidos afetivos atribuídos à
escola, aos colegas, ao professor, às atividades presentes na rotina, especificamente
àquelas relacionadas à leitura e à pesquisa. Nesse sentido, a partir dessa articulação afetiva
que premia as relações entre a escola (lugar) e os sujeitos (crianças e professor), deflagrase a presença de uma topofilia (TUAN, 1983), que pode ser vislumbrada no modo como as
crianças significam o contexto da escola, tomando-a como um espaço onde gostam de
estar e conviver.
Outras questões sobre a rotina, preferências e a estrutura da escola também são
realçadas por Raiane: “Na escola tem a sala onde a gente estuda, nela tem cadeiras, um
quadro, livros e um filtro para beber água. O que eu mais gosto de fazer na escola é ler e
brincar de dama”. Neste recorte, Raiane chama atenção para a pouca mobília da sala de
aula, incluindo nessa lista os livros, que ficam localizados em uma pequena estante
próxima à mesa do professor. O filtro, uma espécie de bebedouro, é outro elemento
citado. Feito de barro, ele fica em um dos cantos da sala, limitando o deslocamento das
crianças para outros espaços da escola.
A precária estrutura física da escola sinalizada por George, Raiane e Emily quando
se referem, sobretudo, aos buracos na sala de aula, conduziu às respostas das crianças
sobre as mudanças desejadas por eles para a escola: “Se fosse para mudar alguma coisa eu
queria que tirassem esses buracos e trocassem o piso da nossa escola” (George); “Os
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buracos também não acho legal, a nossa sala poderia ser melhor” (Raiane); “O que eu não
gosto na escola são os buracos na nossa sala (Emili). Há, portanto, uma insatisfação entre
as crianças quanto às condições estruturais. O que fica ainda mais evidente quando fazem
o apelo para uma reforma predial. Nestas fotografias é possível visualizar as condições
físicas da referida escola.
Figura 33: O filtro e o jogo de dama

Foto: Acervo da Autora (2016)

Figura 34: Sala de aula

Foto: Acervo da Autora (2016)

Na fotografia da esquerda, tem-se o filtro sobre um pequeno banco de madeira e
no chão o jogo de damas. No caso da direita, crianças aparecem em atividade coletiva.
Nesta imagem, é possível notar a condição das cadeiras, da estante e do quadro, tem-se
uma imagem mais “panorâmica” da estrutura física da sala de aula.
Outras duas questões são sinalizadas por Emili e Raiane sobre preferências e
desejos quanto à escola: “[...] Meu sonho é que na minha escola tivesse televisão,
computador, internet e mais livros para gente ler” (Emili, 2016); “Não gosto da escola
quando a gente tem que copiar muito. Doí a mão” (Raiane, 2016). Estes dois fragmentos
narrativos anunciam um sonho e um desprazer. Emili expressa a necessidade de
mudanças nas condições estruturais de sua escola, tal como destaquei no contexto das
ruralidades esgarçadas. Já Raiane se incomoda quando precisa escrever muito, pois
“copiar dói a mão”, demarcando uma não identificação com esta prática escolar.
Para além das revelações das crianças quanto às condições físicas da escola,
identifica-se, em suas entrelinhas, outros problemas preocupantes, como observei durante
a pesquisa de campo. Nesse sentido podemos citar: as práticas pedagógicas reprodutivas e
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pouco indagadoras; o distanciamento instalado entre a proposta da escola e as dimensões
socioculturais da comunidade; a ausência de formação docente e de materiais didáticopedagógicos específicos para as classes multisseriadas. Além dos modelos padrões e
urbanocêntricos de aula, de avaliação e planejamento; da excessiva regulação do trabalho
docente, bem como das péssimas condições de trabalho dos professores.
O quadro anunciado não é um caso isolado quando analisamos as questões sobre
as escolas do campo/rurais no contexto brasileiro e baiano. Mesmo com alguns avanços
resultantes da pressão de movimentos sociais na luta por uma educação do campo, tais
escolas, em função do histórico negligenciamento político, ainda funcionam em péssimas
condições físicas e pedagógicas. Este cenário reafirma que as populações rurais, em planos
educacionais e sociais, estão entre as menos assistidas. Por isso, torna-se oportuno insistir
na luta por uma educação pública de qualidade no/do campo. Tal defesa fundamenta-se
no princípio de que a educação do campo é um direito humano, amparado
constitucionalmente60 (PIRES, 2012).
Nessa perspectiva, considerando a heterogeneidade presente em contextos de
ruralidades, é imprescindível que a escola respeite os modos de vida do campo, ousando
outras epistemologias e metodologias. Enfim, outras formas de ensinar as “coisas” do
mundo, tomando o lugar, seus sujeitos e práticas como referência. Almeja-se uma escola
que não mais aparte as crianças rurais de seus modos de ser e estar no mundo. Onde a
cultura, a identidade e a diversidade deixa de ser a força que atua para legitimar a exclusão,
passando a alargar o sentido da experiência humana no mundo, da qual as crianças do
campo são parte (SILVA, et al, 2012).
Assim sendo, “tomar as escolas rurais e suas diferentes significações no contexto
social [...] significa lançar olhares sobre os sujeitos [...] que dão vida e sentidos às
produções culturais” (SOUZA, 2012, p. 18) deste rural diverso. Essa perspectiva de
conceber as escolas localizadas em espaços rurais pauta-se em um movimento político
que traz em sua envergadura uma crítica à educação centrada em si mesma, deslocada dos
seus contextos e do modo de vida dos sujeitos. Para vislumbrar outras perspectivas, seria
oportuno que o debate pedagógico se aproxima da realidade concreta dos estudantes e do
Conforme prescreve os seguintes documentos legais: Constituição da República Federativa do Brasil (1988); Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96); Diretrizes Operacionais para Educação do Campo
(CNE/CEB nº. 01 /2002).
60
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cotidiano da comunidade. Para tanto, as práticas socioculturais constitutivas desses
sujeitos, ou seja, seus conhecimentos, habilidades, modos de ser, produzir e suas formas
de compartilhar a vida assumiriam centralidade nas práticas educativas (BRASIL, 2002).
Neste horizonte, defende-se, portanto, uma escola com uma infraestrutura
adequada para atender as crianças do campo. Com um projeto de educação que apresente
as características do seu povo, que respeite à cultura local e as diversas ruralidades em seus
currículos e propostas educativas. Defende-se uma escola do campo/rural que “não seja
mais uma experiência amarga, excludente, destrutiva de autoestima, de sua identidade já
quebrada” (ARROYO, 2011, p. 63) como assistimos nas últimas décadas. Por isso, a
urgência de um projeto de educação que dialogue com os contextos e seus sujeitos, que
valorize os saberes dos estudantes, elaborados entre os seus pares e em diálogo com
distintos e plurais espaços aprendentes que compõem os modos de habitar o rural.
As narrativas orais e imagéticas partilhadas por Emili, George e Raiane ao
considerar suas realidades circundantes e cotidianas, fazem referência à “lugares
aprendentes” (SCHALLER, 2008) que aparecem relacionados à educação, à identidade, à
memória, à história, à cultura local, às crenças e à religiosidade do lugar e dos sujeitos que
ali habitam. Nas seções seguintes é possível vislumbrar espaços e situações aprendentes
vinculadas ao cotidiano rural das crianças. Tais circunstancialidades tornaram-se uma
abertura para compreensão de seus modos de ser e estar no mundo, face às suas
experiências de habitar Canudos Velho.
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Crianças no parque Infantil da comunidade
Foto: Acervo da Autora (2016)

4.1.3 “Eu queria mais lugares para brincar”:
brincadeiras e outras sociabilidades
Nas narrativas das crianças, as brincadeiras ocupam um lugar de destaque em seus
modos de habitar o rural, o sertão de Canudos Velho. O brincar, intercalando-se com
outras atividades cotidianas, compareceu como constitutivo de suas infâncias, de “suas
presenças no mundo”, para usar uma expressão de Heidegger (2002). As brincadeiras
possibilitam diferentes formas de experimentar, conhecer e (re)inventar o mundo,
manifestando-se como ocupação61, movimento, devir62, ou seja, como possibilidade de
construção do ser.
Durante o trabalho de campo, tive a oportunidade de ouvir as crianças sobre seus
mundos e rotinas, buscando compreender como habitavam o rural onde vivem. Elas
narraram, à sua maneira, o modo como lidam com temporalidades cotidianas,
evidenciando diversas atividades que realizam, a saber: as brincadeiras individuais e

61Em

Heidegger (2001), a expressão “ocupar-se” é utilizada para designar o ser de um possível ser-no-mundo. Nesta
dimensão “nada tem a ver com penas, tristezas ou preocupação da vida. [....] Como o ser-no-mundo pertence
ontologicamente à presença, o seu ser para com o mundo é, essencialmente, ocupação” (p. 103).
62 O devir pensado do ponto de vista ontológico possui relações com o que Heiddeger (2001) denominou de Dasein
(ser-aí) que resulta da indefinição, abertura, inacabamento, bem como das possibilidades do ser enquanto presença
humana temporalmente inscrita no mundo.
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coletivas, o auxílio à família em tarefas domésticas, ou aquelas relacionadas à pesca ou à
agricultura. Através de suas narrativas e da observação do cotidiano, foi possível uma
aproximação com seus universos, incluindo espaços de convivência, brinquedos e
brincadeiras. Assim sendo, vislumbrou-se modos de experienciar a infância através da
percepção do mundo do qual as crianças se ocupavam.
Na fotografia que abre esta seção, pode-se observar parte deste universo, cuja
imagem foi capturada em agosto de 2016 durante o recreio escolar. A cena retrata
crianças brincando no parque infantil que fica próximo à escola. Enquanto fotografava,
notei que as crianças compartilhavam os brinquedos, auxiliavam umas as outras e
conversavam entre si. Identifiquei que uma “convivência generosa” despontava-se
enquanto aprendizado, marcando a infância em contextos de ruralidades. Ao observar o
comportamento das crianças durante as brincadeiras, percebi gestos de solidariedade e
respeito, inclusive quando precisavam dividir os brinquedos e/ou espaços entre si.
De certo modo, essas convivências manifestam-se como fenômeno educativo,
pois, à medida que permitem o encontro entre as crianças em suas diversidades,
convocam-as para estabelecerem relações de respeito, considerando suas singularidades.
Nesta compreensão, a convivência se torna aprendente quando representa, “ao nível dos
comportamentos, um compromisso pelo qual cada pessoa, renunciando à anarquia das
pulsões individuais, contribui com sua cota para a vida coletiva” (CERTEAU, 1996, p.
39). Em Canudos Velho, o parque infantil é um dos espaços públicos que possibilita às
crianças o aprendizado da convivência, através das brincadeiras e suas formas de
sociabilidades.
Figura 35: Parque infantil

Foto: Acervo da Autora (2017)
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O parque infantil retratado na fotografia, doado à comunidade pelo Instituto Brasil
Solidário (IBS), foi considerado pelas crianças como sendo um dos espaços públicos mais
importantes de Canudos Velho. A fotografia anterior, reafirma a relevância desse espaço
de lazer para as crianças, a cena enquadra George e Raiane enquanto brincam no parque.
A presença de brincadeiras coletivas, geralmente ao ar-livre, onde reúnem-se
crianças de várias idades, integra o conjunto de práticas culturais ligadas à infância em
Canudos Velho. Em algumas destas brincadeiras, percebe-se uma relação bastante
próxima com a natureza, as práticas culturais e sociais da comunidade. A exemplo das
brincadeiras que ocorrem no rio e das brincadeiras tradicionais como: esconde-esconde,
pega-pega e pular cordas. Destacam-se, nesse sentido, as sociabilidades que se expressam,
sobretudo, na relação com os pares. Através das brincadeiras e outras atividades
cotidianas, as crianças elaboram modos de ser, tomando como referência seus “mundos
circundantes” (HEIDEGGER, 2002).
Ao narrar suas rotinas diárias, as crianças realçaram as brincadeiras em seus
cotidianos rurais, como se pode observar na narrativa de George:

Meu dia é assim: pela manhã eu acordo, escovo os dentes, tomo café, e
vou para o quintal dar comida as galinhas de minha avó, depois vou para
escola. Quando saio da escola, vou para casa: almoço e à tarde vou para
quadra brincar com meus amigos. Tem dias que a gente fica brincando
de bola e as meninas de corda até chegar a noite. Também gosto muito
de rodar bicicleta. [...] Às vezes, vou para a casa do João Pedro brincar
com ele (George, roda de conversa, 2016).

Nas práticas cotidianas narradas destacam-se três aspectos: 1) o cuidado de si
manifestado através de hábitos relacionados à higiene pessoal e à alimentação; 2) a relação
com o rural caracterizada pelos cuidados com as galinhas de sua avó; 3) o tempo da escola e do
brincar que assumem centralidade, ocupando boa parte do dia. Desse modo, é possível
inferir que, para George, os modos de habitar se fundam nas relações com a casa e as
atividades rurais desenvolvidas no quintal (alimentar as galinhas), bem como nas
diferentes maneiras de brincar e se relacionar com outras crianças da comunidade.
No contexto das ruralidades, o quintal, enquanto símbolo e materialidade,
singulariza traços do rural. Pode-se dizer que esta expressão discursiva vincula-se à uma
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semiótica do rural63. Desse modo, do ponto de vista espacial, o quintal é um terreno de
pequena extensão que fica localizado atrás da casa ou em suas imediações. Não me
recordo de ter conhecido em Canudos Velho uma única casa sem quintal. Para efeito de
sentidos, o quintal, enquanto, elemento da cultura rural, pode ser compreendido como
um substrato simbólico, cujas inscrições estão para além da extensão da casa, localizandose subjetivamente nas experiências de habitar o rural.
Nessa perspectiva, o quintal revela-se como um espaço de envolvimento com a
terra, espaço privilegiado que resguarda modos da cultura rural. Nele, os habitantes do
rural cultivam pequenas plantações (hortas e plantas medicinais), criam animais como
galinhas, porcos e outros. Em Canudos Velho, observei ainda que, no quintal é comum
encontrarmos objetos e utensílios relacionados ao trabalho com agricultura e à pesca.
Visto assim, o quintal tem um sentido singular para os sujeitos rurais, ele é parte de seus
mundos circundantes, é próprio do habitar em contextos de ruralidades
Ao retomar a narrativa de George, observo que a brincadeira aparece como um
espaço-tempo, por meio do qual ele interage no e com o mundo. Ou seja, um espaçotempo onde encontra os amigos, explora o lugar e tece as relações de vizinhança. No
contexto das ruralidades, as crianças habitam em coletividade, dividem locais e
brinquedos, partilham experiências e constroem modos particulares de viver a infância.
Especificamente em Canudos Velho, a rua para crianças e adultos compreende todo
espaço externo a casa, extrapolando definições geográficas convencionais.
Nessa perspectiva, a rua é mais que um traçado cartográfico, tem a ver com
espaços públicos da comunidade, associado aos locais externos à casa. Espaço
privilegiado para as brincadeiras, as sociabilidades, bem como para estreitar os lações de
vizinhança. Por isso, as vivências na rua tornam-se uma marca singular da infância em
contextos de ruralidades.
No que se refere às brincadeiras, George sinaliza algumas diferenças para meninos
e meninas: “Tem dias que a gente fica brincando de bola e as meninas de corda até chegar
a noite”. Há uma questão de gênero bastante delimitada nesta narrativa, o que de certo
modo, pode estar associada às construções culturais, às convenções sociais, aos modelos
patriarcais de sociedade, ou ainda às escolhas das crianças. No caso das preferências das
Neste trabalho, este termo diz respeito aos signos e expressões de linguagem prenhes de sentidos no contexto
rural.
63
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crianças, é pertinente ressaltar que a identificação com certas brincadeiras é socialmente
construída pela identidade de gênero.
Na narrativa de George, a diferença entre os gêneros é representada pelo “jogo de
bola” entre os meninos e a “brincadeira de cordas” 64 entre as meninas. As duas
brincadeiras, vinculadas às realidades socioculturais foram, durante muito tempo,
associadas exclusivamente a tais sexos. Na contemporaneidade, sobretudo a partir dos
estudos de gêneros na infância65, assiste-se há um movimento de rupturas com essas
representações e modelos fixos. Observa-se, nesse sentido, uma transgressão em relação
aos brinquedos e brincadeiras considerados “de meninos” e “de meninas”. Assim sendo,
outros modos de brincar insurgem, sem ter que, necessariamente, enclausurar as crianças
em função de seus sexos. De certa maneira, esta separação entre as crianças pode limitar
suas formas de conhecer e vivenciar o mundo, determinando modos de pensar e ocupar
os espaços (FINCO, 2003).
Parafraseando Louro (1997), pode-se dizer que estas relações delimita espaços, os
quais são instituídos a partir de símbolos e códigos, mapeando o que cada um pode ou
não pode fazer, separando, agregando, elegendo, classificando e legitimando diferenças
em suas identidades. Entretanto, “evidentemente, os sujeitos não são passivos receptores
de imposições externas. Ativamente eles se envolvem e são envolvidos nessas
aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as assumem inteiramente” (LOURO,
1997, p. 61).

Todavia, diferentemente do que foi apresentado por George, não

identifiquei durante a pesquisa de campo, separações tão rígidas entre as brincadeiras e
brinquedos das crianças em função de seus gêneros e sexos, como podemos observar na
fotografia a seguir:

A brincadeira de corda faz parte do universo de brincadeiras tradicionais do Brasil. No sertão da Bahia, a corda
geralmente é feita de sisal. Enquanto algumas crianças seguram e movimentam a corda para o alto, outras pulam. Os
que porventura tocarem na corda, deverão assumir o posto dos que estavam movimentando a corda. A brincadeira
que ocorre ao ar-livre se desenvolve com a inversão dos papéis.
65 Ver Finco (2003; 2010); Carvalho; Guizzo (2016); Carvalho (2014)
64
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Figura 36: Crianças brincando na “quadra”

Foto: Arquivo da Autora (2017)

Nesta fotografia, George aparece à esquerda, ao centro do enquadramento com
um de seus amigos, brincando com skate. Vislumbra-se uma alegria entre as crianças. Mais
ao fundo, um detalhe chamou-me atenção: as duas meninas (Emili e Raiane) também com
skates, em momento de sociabilidade com outros meninos. Esta cena fotografada em
junho de 2017 retrata uma tarde de lazer entre as crianças de Canudos Velho. Na
“quadra”, as crianças expressam com espontaneidade suas formas de vivenciar a infância.
Não se percebe, neste recorte, por exemplo, distinção entre meninos e meninas sobre o
tipo de brincadeira e/ou brinquedos que circulam e são compartilhados entre eles. Além
disso, a fotografia marca fronteiras mais porosas entre as relações de gênero e o espaço
para brincadeiras e sociabilidades.
No relato de Emili as relações de gênero vinculadas às brincadeiras aparecem sob
outra nuance:
Quando não estou na escola, eu ajudo minha avó a cuidar da casa.
Também saio para brincar na casa dos colegas. E quando o pneu da
minha bicicleta está cheio eu fico rodando com o George. Brinco de um
monte de coisas [...]. A gente brinca na quadra de pega-pega e skate.
Brinca também no parquinho e só. Eu queria mais lugares para brincar
[...] (Emili, roda de conversa, 2016).

Nesse excerto, Emili relata parte de suas ocupações cotidianas que se alternam
entre a escola, os afazeres domésticos e as brincadeiras. Do ponto de vista das
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brincadeiras, destacam-se as relações de sociabilidades que estabelecem com as outras
crianças nas formas de brincar (“rodar” bicicleta; pega-pega e skate) e de ocupar espaços
públicos e privados da comunidade. É possível observar na narrativa que não há
brincadeiras delimitadas para meninos e meninas, antes compartilham modos de brincar e
convivem sem distinção de gênero. Ao final desse relato, nota-se um tom de queixa
associado ao desejo de ter mais espaços para brincar na comunidade.
A insuficiência de brinquedos e de espaços públicos para brincar colabora para que
as crianças que residem em espaços rurais, quase sempre, utilizem espaços ao ar-livre para
brincadeiras coletivas e tradicionais (pega-pega; esconde-esconde etc.). De certa maneira,
essas formas de experienciar a infância, em contextos de ruralidades, implicam modos de
habitar constituídos por sociabilidades e pertencimento, envoltos em práticas culturais.
Isto não significa dizer que as crianças não tenham acesso a outros brinquedos ou formas
de lazer como jogos eletrônicos, televisão, celular, dentre outros, mais próximos de
contextos urbanos contemporâneos, aspecto que observei durante a imersão em campo.
Em Canudos Velho, observei também que entre as crianças é frequente a presença
de bicicletas e skates, brinquedos que dialogam mais especificamente com símbolos da
cultura urbana. Tal realidade reafirma uma dinâmica espacial entre o rural e o urbano,
deflagrando a mobilidade de suas fronteiras no contexto das ruralidades contemporâneas.
As interrelações entre os espaços e seus sujeitos não excluem suas particularidades, antes,
diversificam seus modos de vida (ALENTEJANO, 1997) (GRAZIANO DA SILVA,
1996). Assim, neste rural contemporâneo, os elementos da cultura local são ampliados a
partir da incorporação de outros artefatos, hábitos, técnicas, práticas, resultante das novas
relações campo-cidade.
No que se refere à narrativa de Raiane, observa-se que são diversas as atividades e
distintos são os modos de experienciar a infância:
Quando eu volto da escola, eu almoço, fico em casa um pouco, depois
venho para cá pra cima brincar. Brinco de pular corda, de pega-pega,
esconde-esconde e skate. Também ajudo minha mãe a cuidar de meus
irmãos e limpar a casa. Às vezes, eu vou buscar água com mãe, porque a
cisterna de casa não serve mais. Ela colocou água ruim e não serve mais
para juntar agua para beber. Às vezes, vou para roça de meu pai. Lá tem
um bocado de animais, tem cabra, ovelha, bode [...]. Ele planta milho,
feijão, tomate, melancia, eu ajudo meus pais na roça também (Raiane,
roda de conversa, 2016).
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Fazem parte do cotidiano de Raiane, assim como de George e Emili, as
brincadeiras ao ar-livre, a realização de tarefas domésticas e as atividades ligadas à
agricultura/caprinocultura. Na perspectiva das brincadeiras ela cita como exemplos: pular
corda, pega-pega, esconde-esconde e skate, que em sua maioria são brincadeiras coletivas e
ocorrem na “quadra”. Do ponto de vista das ocupações domésticas, geralmente
acompanhada pela mãe, refere-se à limpeza da casa, ao cuidado com os irmãos mais
novos e à busca de água para beber. São específicas de Raiane as ocupações relacionadas
às atividades ligadas à agricultura e à caprinocultura, quando a mesma auxilia seus pais na
roça. A relação com a roça não aparece nos relatos de Emili e George.
As narrativas das crianças revelam pois que, nos cotidianos das ruralidades, elas
experimentam em suas infâncias distintos espaços que são constituídos pelas brincadeiras
e por tarefas domésticas ou atividades ligadas ao campo. Nesse sentido, pode-se inferir
que tais experiências são marcadas por convivências e sociabilidades entre crianças e
crianças e entre crianças e adultos, favorecendo o diálogo e circulação de aprendizagens.
Desse modo, ao tornar o espaço um “lugar praticado” (CERTEAU, 1994), um “lugar
aprendente” (SCHALLER, 2008) elas constroem conhecimentos com seus pares e
elaboram modos de habitar o rural.
Nessa perspectiva, destacam-se os processos heterogêneos de socialização onde as
crianças, através de interações sociais, marcadas por distintas práticas e diferentes sujeitos,
elaboram suas visões de mundo e participam da produção do lugar. Nesse interím, a
“relação com a terra, o rio, a produção de alimentos e a criação de animais, por exemplo,
são vivenciadas pelas crianças na condição de partícipes de processos de produção e
manutenção da vida e da comunidade” (SILVA, et al, 2012, p. 421).
Neste estudo, as crianças revelaram ajudar suas famílias nos trabalhos domésticos,
fato que não inviabiliza a condição de “ser criança”, nem tampouco exclui as
possibilidades e o tempo das brincadeiras. Assim, o trabalho, as brincadeiras e outros
espaços aprendentes, tornam o rural, nas suas distintas ruralidades, “mais plenamente
educativo à medida que ajuda as pessoas a perceber o seu vínculo com as demais
dimensões da vida humana: sua cultura, seus valores, suas posições políticas” (ARROYO,
et al, 2009, p. 102).
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A criança e o rio
Foto: Arquivo da Autora (2016)

4.1.4 “Eu aprendi a pescar com tia Dedê...”:
convivências e relações com o rio

“Sou filho, sou neto, sou sobrinho de pescador/a”. É assim que quase todas as
crianças se identificam ou se autodeclaram em Canudos Velho. A relação de intimidade
com o açude se desvela à medida que em suas narrativas o rio atravessa, serpenteando
seus cotidianos. As águas, ora azuladas, ora transparentes do Cocorobó com imensidão e
maleabilidade acompanham o dia-dia das crianças. De certo modo, estas águas
comparecem com vigor, nutrindo a infância “ribeirinha”. Dentro do rio ou em suas
beiras, cada criança compartilha uma experiência de vida contornada pelas águas. Como
diria Bachelard (2013, p. 170), essa seria “a mais deliciosas das posses: ter um rio só seu”.
A fotografia que introduz esta seção, de algum modo, torna-se representativa da
relação íntima que as crianças estabelecem com o rio. A cena foi registrada em junho de
2016, às margens do Cocorobó durante a festa dos pescadores, precisamente na manhã
do dia 29, quando acontecia a missa campal com honrarias a São Pedro. No
enquadramento fotográfico, enquanto a criança contemplava o açude, capturei em um dos
ângulos, um de seus pés quietos, contrastando em outra perspectiva, com o movimento
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de fluidez das águas. Tocou-me, esta “imobilidade viva” (BARTHES, 1984) anunciada
pelo terreno rochoso, o vai-e-vem das águas e a firmeza retida no pé da criança, que tem
parte da calça suspensa, fazendo lembrar a figura do pescador.
Em Canudos Velho, as águas do açude estão presentes diariamente no cotidiano
das crianças. Desse modo, o vínculo com as águas abarca o curso de suas existências e
dos demais habitantes da comunidade. Essa valorização substancial faz do rio um espaço
singular em seus cotidianos. Tal como aparecem nas narrativas das crianças, o rio torna-se
um local favorável para nadar, andar de barco, brincar com os amigos e aprender a pescar.
São atividades ligadas ao lazer ou às tarefas desenvolvidas com adultos.
No caso de George, destacam-se as relações estabelecidas com rio através da pesca
e das aprendizagens adquiridas neste universo junto a sua família.
Quando eu saio da escola, tem dias que eu vou tomar banho no rio, lá eu
brinco e pesco. Eu gostaria que o rio nunca secasse, assim a gente ia
poder pescar sempre. E os bichos não teriam sede e na roça não faltaria
água. [...] O que eu mais gosto de fazer é pescar. Eu aprendi a pescar
com tia Dedê e com meu pai. [...] Para pescar, eu jogo a vara no rio, aí
quando o peixe trisca, e a gente escuta tim-tim, aí só é puxar a vara. Com
eles também aprendi a pescar camarão. [...] às vezes eu também faço
linha, minha avó me ensinou a fazer linha de pesca (George, Roda de
Conversa, 2016).

Neste fragmento narrativo, George demarca modos de como o açude atravessa seu
habitar. Para tanto, cita o banho e as brincadeiras, dando ênfase à pesca como uma
aprendizagem construída nas relações familiares. Com uma experiência de vida vinculada
ao rural, ele compreende a importância dessas águas para a realização de atividades como
a pesca, a criação de animais e a agricultura. Nesse sentido, o açude surge, de modo
privilegiado, ligado à produção da vida e às formas de subsistência dos sujeitos.
Em outra dimensão da narrativa, observa-se a fruição de fenômenos educativos
advindos da experiência de habitar esse rural “ribeirinho". De maneira poética, George
narra modos de aprendizagem da pesca, sensivelmente demarcados no escutar do “timtim”, no triscar do peixe e no puxar da vara, habilidades adquiridas através da convivência
com seu pai e sua tia Dedê. Destacam, nesse sentido, a arte de tecer redes de pesca,
ensinada por sua avó. A partir da narrativa, é possível inferir que George acessa saberes
herdados e atualizados entre gerações, ligados às experiências familiares. Nessa
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perspectiva, a educação comparece como prática social vinculada às seguintes instâncias
socializadoras: o “rio” onde ocorrem as aprendizagens da pesca e a “casa” onde se tecem
as aprendizagens no âmbito dos apetrechos pesqueiros, neste caso, a rede de pesca.
Tal como George, Raiane sinaliza aprendizagens intergeracionais obtidas no
âmbito da pesca. Na fotografia, ela aparece na sala de sua casa tecendo redes, ou como
dizem na comunidade, “fazendo linha”, ofício que aprendeu com sua tia Lena.
Figura 37: Raiane tecendo rede de pesca

Foto: Arquivo da Autora (2017)

Ao ater o olhar sobre a fotografia, noto a concentração e a postura de Raiane ao
tecer rede de pesca. Chama-me atenção alguns elementos constitutivos desse ritual: a
porta entreaberta para iluminar na exatidão dos pontos; o balançar da rede já construída
fixada na porta; a linha alongada segurada com firmeza por uma de suas mãos; o
movimento preciso da agulha que cuida da espessura e da qualidade da rede. Raiane
demonstra habilidade, engenho naquilo que produz.
Em outra perspectiva, o “estalo” dessa fotografia, como diria (BARTHES, 1984),
concentra-se também na área externa da casa, esta espécie de clarão que ofusca a parede
sem reboco “provocou em mim um pequeno abalo” (BARTHES, 1984, p. 78). Fiquei a
pensar no cotidiano pesqueiro que se movia de modo fronteiriço entre a casa e a
comunidade. Fui tocada pela inventividade dos sujeitos nos seus modos de habitar o rural
e pela insurgência de fenômenos educativos manifestados em suas práticas culturais,
resultantes, sobretudo, das relações intergeracionais.
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Esta fotografia foi registrada em outubro de 2017 quando estive na casa de Raiane
para formalizar, através do “termo de cessão”66, sua participação na pesquisa. Enquanto
aguardava sua mãe, ficamos conversando na sala. Desde minha chegada, Raiane tecia rede
de pesca. Sem interromper o ofício, ela me perguntou: “Você sabe fazer linha”? Respondi
prontamente: não. Puxando a linha, Raiane me disse: “No começo a gente acha difícil,
mas depois não, é bem fácil”. Perguntei com quem ela havia aprendido tal ofício; sem
hesitar ela disse: “aprendi com minha tia Lena, foi ela que me ensinou”.
Este diálogo com Raiane colocou-me em postura investigativa. Fiquei a pensar
como ocorrem os processos de aprendizagem? Quando e como aprendemos? O que
aprendemos com nossa experiência de ser e estar no mundo? Em função da profundidade
de tais questões, há riscos em elaborar respostas imediatas. Ainda assim, movendo-me
entre suas porosidades, aventuro-me em “rasurar” algumas considerações. Chego,
portanto, a compreensão de que a aprendizagem é constituída por uma rede, reunindo em
seus elos, fios e nós, aspectos pessoais, cognitivos, sociais e culturais. Nesse sentido,
distintos processos de aprendizagens, vinculados às experiências de vida são construídos a
partir das possibilidades do lugar, das relações estabelecidas entre os sujeitos e da
interação com universos de pertença.
Cabe salientar que, neste trabalho, as aprendizagens relacionadas à pesca e à
atividade de tecer redes desvelaram-se como marcas de Canudos Velho, tanto para
crianças como para os adultos. Pescar e tecer redes é próprio dos modos de habitar esse
rural pesqueiro. Sendo assim, essa “arte de viver” (CERTEAU, 1996) manifestou-se como
constitutiva dos sujeitos independentemente da idade ou do sexo. Inscritas nas relações
familiares, pode-se dizer que estas atividades enquanto práticas do lugar, revelam-se como
um traço singular da comunidade.
A “prática dos lugares” (CERTEAU, 1994) pode ser compreendida a partir da
experiência do habitar que, de certo modo, liga-se a maneira como os sujeitos constroem
o lugar e também são constituídos por ele. As crianças, enquanto praticantes dos lugares,
também elaboram suas experiências de vida associadas às possibilidades que ali se
dispõem. No caso de Canudos Velho, o açude e as atividades que nele se desenvolvem
atravessam as formas de habitar o lugar, tal como destacou Raiane:
Trata-se de um documento com finalidade ética que protocola “acordos” entre pesquisador e colaboradores. A
assinatura do termo revela a concordância com a participação na pesquisa e a ciência na utilização dos dados.
66
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[...] O rio faz parte da minha vida, além de pescar, eu vou pra lá tomar
banho, nadar e andar de barco. [...] Minha mãe e meu pai são pescadores,
às vezes, eu também acompanho eles para o rio para ajudar na pescaria.
[...] quer dizer, eu sei pescar um pouco, aprendi com meus pais. Quando
ajudo eles eu também aprendo como é que se pesca. [...] Um dia, quando
a gente foi pescar meu pai fez uma tabuleta de pau67, botou um bocado
de linha, um bocado de camarão e mandou a gente jogar na água. E
quando a gente jogou ele mandou esperar e observar, ele avisou que
quando desse uma puxadinha para baixo, tinha que puxar para o lado e
levantar que o peixe já estava lá (Raiane, Roda de conversa, 2017).

A relação com água é uma marca do cotidiano experienciado por Raiane. Em sua
narrativa apreende-se sentidos atribuídos ao açude enquanto espaço privilegiado de
sociabilidades e convivências entre adultos e crianças. Desse modo, o rio desvela-se como
espaço do lazer, inclusive quando se pesca. Para as crianças, é possível realizar tais
atividades sem demarcar polarizações entre o trabalho e o lazer. Isto porque, o fato de
auxiliar os pais na pesca não se configura, essencialmente, como trabalho, um ofício de
obrigação, mas como componente da diversão, de um ato lúdico talvez. Em Canudos
Velho, os modos de vida das crianças, assim como os adultos, aparecem vinculados às
ruralidades, manifestando-se nesta relação com as águas e com a atividade da pesca.
Nascida em uma família de pescadores, desde pequena, Raiane acompanha seus
pais para o açude. Foi junto à sua família, vivenciando um cotidiano nas águas que ela
adquiriu aprendizagens relacionadas à prática da pesca. Neste relato, de maneira sutil e
sensível, narrou uma experiência para exemplificar como aprendeu a pescar, recordando o
ritual ensinado por seu pai, em um dos dias de pescaria. Aprender a pescar, nesse
contexto, não significa necessariamente ocupar a infância com trabalho, antes, tem a ver
com a transmissão e atualização de saberes entre as gerações. Nessa perspectiva,
fenômenos educativos manifestam-se na experiência habitar esta comunidade ribeirinha.
Desse modo, o “saber das águas” (pescar, nadar, conhecer/respeitar o rio),
enquanto prática cultural, passa a ser uma particularidade da infância em Canudos Velho.
Mais que isso, tem a ver com a partilha de uma dimensão subjetiva e existencial que se
desdobra na constituição do ser que se elabora no lugar. Não somente na infância, pois
isso está para além da cronologia da idade, como identifiquei junto aos adultos e mais
Uma espécie de madeira que funciona como suporte para a pescaria. Geralmente é construída artesanalmente e
fixada provisoriamente no rio, próximo às margens ou ao barco/canoa.
67
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velhos da comunidade. Nesse sentido, pensando do ponto de vista ontológico, ensinar a
pescar não seria, também, uma forma de transmitir ao outro um pouco daquilo que se é?
Não seria uma maneira de compartilhar, existencialmente, modos de ser?
Figura 38: Criança banhando-se no açude

Foto: Arquivo da Autora (2017)

Nesta fotografia, é possível conjecturar modos de experienciar a infância
circunscrita neste rural ribeirinho. Nadar, banhar-se e brincar no açude é uma prática
bastante comum para os meninos e meninas de Canudos Velho. Essa foto, capturada em
outubro de 2017, registra a expressão de um menino no momento exato que avista dois
barcos com pescadores nas proximidades. Quando fiz o registro, estava observando
crianças que se reuniam para brincar e tomar banho no açude. Notei que o rio tem um
significado relevante na vida as crianças, como demarcam suas narrativas:
[...] O açude pra mim é tudo. Esse é o nosso o rio, um lugar sem água
não é bom para viver. Porque a gente brinca, pesca, pega água do rio
para lavar pratos e dá aos animais, é tudo do rio (Emili, Roda de
Conversa, 2016).

Emili destaca um conjunto de possibilidades oferecidas pelo açude no
desenvolvimento de práticas cotidianas. Para tanto, cita a importância do rio para a
sobrevivência das pessoas e dos animais. O rio aparece como mantedor da vida, espaço
ordinário do lazer e da pesca. Suas águas tornam-se um elemento basilar no âmbito das
condições existenciais em Canudos Velho. Este relato sugere um registro afetivo que se
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move no sentido do pertencimento vinculado à presença do rio na comunidade. Quem
vive no sertão, desde de criança, reconhece a “grandeza” de ter um rio à beira de suas
casas, inscrito no horizonte de seus cotidianos. Como anunciou Guimarães Rosa (1994, p.
35), “perto de muita água, tudo é feliz”.
Ainda sobre suas relações com o rio Emili narra:
Eu gosto de pescar, mas eu não pesco muito. [...] eu tenho vontade de ir
pescar, mas vovó não está mais pescando, ela já foi pescadora, mas agora
está aposentada. [...] de vez em quando, quando ela vai para o açude com
a filha dela eu vou também, mas aí eu fico tratando os peixes e ajudando
elas na pescaria, eu gosto muito de ir para ao rio. [...] Um dia foi
engraçado, estava eu, meu primo e o irmão dele, e o pai e a mãe dele, a
gente foi pescar. Aí a gente estava tentando pegar peixe com a vara, mas
nós não conseguimos, aí nós botamos um camarão, tentamos e nenhum
peixe vinha. [...] aí o irmão dele disse “vamos deixar essa vara aí”. Aí nós
ficamos lá brincando no rio, tomando banho, [...] peguei e falei “deve ter
algum peixe”, quando eu puxei a vara, fiquei gritando “um peixe, um
peixe!” [...] (Emili, Roda de conversa, 2016).

Nesse excerto narrativo desvelam-se núcleos de sentidos associados à pesca, a
partir da experiência narrada. Neta de pescadores, a infância de Emili foi/é marcada pelas
relações de proximidade com o rio, especificamente nas atividades que envolvem o lazer e
a pesca. Junto à sua família, Emili, como “praticante do lugar” (CERTEAU, 1994),
aprendeu a pescar, a cuidar dos peixes, a se relacionar com o rio. Pode-se inferir que tais
aprendizagens, construídas sobre as águas, insurgem de convivências e possibilidades do
lugar tomando forma na experiência cotidiana de habitar o rural.
Nesse contexto, observa-se a fruição de fenômenos educativos advindos da
experiência com o açude. Na convivência entre adultos, geralmente membros da família,
as crianças, tal como narrou Emili, aprendem o ritual da pesca, resumidamente
representado pelas seguintes etapas: posicionar a vara, colocar a isca, observar os peixes e
respeitar as temporalidades. De certo modo, essas “maneiras de fazer” (CERTEAU,
1994) figuram o universo de saberes relativos à pesca na comunidade, um legado
transmitido e atualizado entre as gerações.

Entretanto, mais do que transmissão, a

educação aparece como dimensão da existência, do ser. Ou seja, a medida que a
aprendizagem da pesca perpassa as gerações, tem-se a partilha dos modos de “ser-nomundo” (HEIDEGGER, 2001).
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De certa maneira, este cenário alarga o sentido da experiência humana no mundo,
da qual as crianças são parte e atuam como protagonistas. São crianças que interagem
com as mais diversas práticas cotidianas e comunais. No que tange às brincadeiras das
cianças, estas incursões nos revelam como essas praticas espaciais, temporais e relacionais
colaboram para a construção de suas visões de mundo. Nessa perspectiva as relações
estabelecidas “com a terra, o rio, […] e a criação de animais, por exemplo, são vivenciadas
pelas crianças na condição de partícipes de processos de produção e manutenção da vida
e da comunidade” (SILVA, et al, 2012, p. 420).
Entender o lugar, os diferentes modos de habitar Canudos Velho, faz-me
compreender e reafirmar que o mesmo comparece como espaços de sociabilidades e
convivências, como um “lugar aprendente” (SCHALLER, 2008), cuja relação com as
águas são reveladoras de aprendizagens individuais e coletivas. A experiência das crianças
com o rio atravessa suas existencialidades, desvelando modos de praticar o lugar e se
relacionar com o mundo. Para Schaller (2011, p. 102), “praticar os lugares é produzir uma
experiência, é manifestar, em ações de transformação, um fazer que faz sentido”. Diz
respeito, portanto, às formas de significações dos sujeitos que, ao pertencerem aos
lugares, elaboram modos de ser e estar no mundo (HEIDEGGER, 2001).
As experiências relatadas pelas crianças evidenciam relações de pertencimento com
o rio e com o modo de vida rural. Anunciam, pois, uma infância constituída pelas relações
estabelecidas com a casa, a escola, as brincadeiras, o rio, a pesca, enfim com a
comunidade, seus sujeitos e práticas culturais. De certo modo, estas instâncias
socializadoras e suas distintas atividades contribuem para os processos de formação
humana e identitária das crianças, desvelando fenômenos educativos manifestados nos
saberes e nas práticas socioculturais inscritos nos modos de habitar Canudos Velho.
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___________________________________
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
entre margens e inquietações educativas
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Margens do Açude de Cocorobó
Foto: Acervo da Autora (2017)

E o fim é belo incerto...
Depende de como você vê.
(O Teatro Mágico, 2003)

O ponto final. O cruzamento dos nós. A constituição da malha e as necessárias
aberturas de uma rede. Como saber que chegou-se ao fim da tessitura? Qual é o momento
exato de abandonar a linha, se despedir da agulha e finalizar a arte? A verdade é que
aquele que tece uma rede, torna-se também o responsável pelo seu acabamento. E pelo
avançar da malha e o estender da hora, noto que chegou o momento do “ponto final”.
Pois bem, nas próximas páginas, apresento as conclusões dessa feitura chamada tese.
Para este trabalho, tornou-se necessário realizar um movimento retrospectivo
caminhando sobre as linhas que deram forma a esta rede. Assim sendo, ao retomar as
experiências de habitar Canudos Velho, busco neste momento do texto direcionar o olhar
para duas perspectivas. A primeira para apresentar uma síntese-reflexão sobre os
resultados desta pesquisa, e a segunda para partilhar inquietações educativas que
transbordaram, a partir desta experiência investigativa.
Desse modo, uma questão ocupou centralidade na reflexão: o que significa habitar
o sertão de Canudos Velho e o que se aprende com essa experiência? Como apresentei ao
longo desta tese, os modos de habitar Canudos Velhos são marcados por diversas
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ruralidades que se manifestam enquanto modos de vida, dinamizando o lugar e
particularizando as relações dos sujeitos com o mundo. Nas ruralidades mapeadas
despontou-se, metaforicamente, um habitar às margens.
Habitar às margens de um rural esgarçado. Nesta perspectiva, a experiência de
habitar é marcada por processos de exclusão e marginalização social, associados à negação
de direitos e à ausência de políticas públicas que assegurem melhores condições de vida
para os sujeitos, tal como identifiquei no mapeamento das ruralidades esgarçadas. Em
Canudos Velho, na conformação desse rural esgarçado, destacam-se, sobretudo, as
dimensões relacionadas ao acesso a direitos constitucionalmente garantidos como: saúde,
educação, emprego, terra e moradia. Com o esgarçamento do rural, os modos de vida são
fragilizados e se intensificam condições adversas de sobrevivência. Este cenário apresenta
elementos emblemáticos para pensar o papel do estado e de políticas que atuem para a
transformação dessa realidade.
Habitar às margens como forma de resistência. Ao contrapor o cenário de
esgarçamento do rural, os sujeitos fazem despontar uma espécie de força que move e
possibilita outras formas de produção da vida, deslocando-se de padrões mais
hegemônicos (sociedade urbana e capitalista) e aproximando-se de práticas e valores
relacionados à solidariedade, sustentabilidade, ao associativismo e ao cooperativismo, tal
como observei no contexto das ruralidades contestatórias. Ao contestarem, os sujeitos
individuais e coletivos, internos e externos à comunidade, reclamam o direito a outras
formas de ser, atuar, pensar e habitar, mobilizando nessa resistência ruralidades inventivas.
As inventividades atuam como um outro mecanismo de resistência, delineando o rural
como um lugar de vida possível, onde pulsa afeto, alegrias, relações de pertencimento.
Através da arte, educação, religiosidade e outras práticas culturais, produzem uma
existência que se alarga na recriação de múltiplas ruralidades.
Habitar às margens do açude. Em Canudos Velho, o rio atravessa as relações dos
sujeitos com o mundo: é movimento, densidade e vida. Os sentidos desse habitar
aparecem de um lado associados à dimensão da subsistência através da pesca, e de outro
por uma dimensão existencial ligada à elaboração do ser, especificamente do “serpescador”, tal como identificou nas ruralidades bioprodutivistas. A partir de processos de
subjetivação, as águas do açude de Cocorobó, juntamente com a pesca, insurgem como
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centralidade na composição dos modos de vida da comunidade, singularizando formas de
habitar o rural. Esse fenômeno é particularmente interessante, tratando-se de uma
apropriação identitária que organiza o lugar e as práticas cotidianas. Em Canudos Velho,
esta “arte de viver” inscreve-se como possibilidade de abertura e elaboração do ser. Neste
sertão de diversas ruralidades, as águas do Cocorobó movem a existência e mobilizam
fenômenos educativos que decorrem desta experiência de habitar, o ser que se elabora no
lugar: ser-pescador, ser-artista, ser-artesã...
As histórias narradas por Adailson, Antônio, Elísia, Landinho, Manoel Travessa,
Madalena, Maria de Lourdes, Emili, Raiane e George demarcam aprendizagens
biográficas, especialmente quando partilharam elementos constitutivos e formadores do
“ser-no-mundo”. Assim sendo, ao narrarem aprendizagens, por exemplo, no âmbito da
pesca, da música, do artesanato, os colaboradores deixem entrever aspectos relacionados
as suas histórias de vida, como é possível observar nos relatos: “eu aprendi a pescar com
papai” (Maria de Lourdes); “eu aprendi a pescar com minha tia Dedê” / “minha avó me
ensinou a fazer linha de pesca / “Eu sei um pouco da história de Canudos por causa do
meu avó, também às vezes o professor fala aqui na escola” (George); “aprendi a tocar
sanfona com meu pai” (Landinho); “aqui aprendemos umas com as outras” (Elísia); “eu
aprendi muita coisa sobre os nossos direitos aqui na colônia” (Madalena); “aprendi a fazer
rede de pesca com minha tia Lena, foi ela que me ensinou” (Raiane); “Foi minha avó que
me falou que essas ruínas são da igreja que agora está embaixo da água do açude” (Emili)
Ao longo desta investigação, outras aprendizagens desvelaram-se na experiência de
habitar Canudos Velho. Por lá não se tecem apenas redes de pesca e tapetes. Tecem-se
formas de ser e estar no mundo, maneiras de existir sobre a terra, fenômenos educativos,
manifestados por exemplo nas redes de sociabilidades e solidariedades, nas relações de
vizinhança e nas múltiplas convivências e formas de cooperação. Além disso, redes de
aprendizagens são tecidas nas relações de “topofilia”, no reconhecimento da
história/memória do lugar, na tradição de práticas culturais e religiosas; enfim, nas
celebrações e festividades que compõem este rural diverso, singularizado, habitado.
Nas texturas do aparente cotidiano, os diversos modos de habitar o sertão, bem
como as aprendizagens que insurgem dessa experiência se apresentaram para os sujeitos
colaboradores como constitutivos de suas presenças no mundo. Eles enfatizaram, nas
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narrativas, as relações intergeracionais, as crenças e valores herdados; as relações com a
natureza, com o lugar e com as pessoas, demarcando a força do rural enquanto “lugar
aprendente” (SCHALLER, 2008).
Em Canudos Velho, o “lugar aprendente”, com suas redes de informações,
tradições e conhecimentos, irrompe-se por muitos lados: o rio, o quintal, a roça, a quadra,
o museu, a biblioteca, a igreja, as associações, a casa, a escola. Tratam-se de espaços e
saberes que estão ligados às práticas culturais e sociais, às relações intergeracionais, ao
lazer, à fruição e à ocupação dos tempos na comunidade. O lugar aprendente enquanto
realidade espacial afetiva, concreta, dinâmica e subjetiva, constitui-se como uma abertura
prenhe de uma espécie devir que tem lançado os sujeitos para as possibilidades do ser.
Neste horizonte, o lugar se desvelou como possibilidade (sempre aberta e nunca acabada)
de “ser-no-mundo”.
Os vínculos estabelecidos pelas crianças com o rural tornam este espaço o mundo
de suas existências. Em suas ocupações, observou-se que há uma vinculação e um
simultâneo enraizamento das crianças à natureza e às culturas de seu grupo social de
pertença. Desse modo, ao acionarem formas específicas de participação e apropriação do
rural, torna-se coerente considerar as crianças também como protagonistas desses espaços
de produção da vida.
Nas relações intergeracionais, nas aprendizagens entre pais e filhos, avós e netos,
tios e sobrinhos, por exemplo, não há apenas uma transmissão de saberes e técnicas
herdadas, há também um compartilhamento de memórias e experiências, uma espécie de
“resguardo” dos modos de habitar Canudos Velho. Nestas margens compreensivas, temse como argumento de tese que o ser se elabora no lugar; neste caso, entre diversas
ruralidades e múltiplos fenômenos educativos.
Nessa perspectiva, o lugar, com suas redes aprendentes, despontou neste estudo
como referência na elaboração do ser. Tal elaboração, por sua vez, vincula-se aos modos
como os sujeitos praticam os lugares e significam suas maneiras de estar no mundo.
Assim, o lugar, marcado por um sentimento topofílico, revelou-se como produtor de
existências, articulador de modos de vida, portador de aprendizagens, espaço singular e
íntimo onde se manifestam as possibilidades do “ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 2001).
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Esta relação inquebrantável constitutiva da expressão “ser-no-mundo”, já
anunciada por Heiddeger (2001) e defendida ao longo deste trabalho, tem a ver com uma
existência experimentada em um lugar, cujo pertencimento e as formas de ser forjam uma
poética do habitar. Neste sentido, o estudo revelou que os sujeitos se constituem a partir
de uma experiência que entrelaça duas dimensões: espacial e existencial. Neste liame, a
educação compareceu como elaboração e partilha do ser.
Como desdobramento deste argumento, questões se inscrevem: Que inquietações
esta tese suscita à educação escolar em contextos de ruralidades? Por que as formas de
habitar o lugar ainda são pouco consideradas pela escola? De que maneira as diversas
ruralidades poderiam atravessar a educação escolar? Por que não potencializar os lugares
aprendentes de modo que eles “conversem” e se inter-relacionem na educação escolar das
crianças?
No contexto de Canudos Velho, a articulação entre a escola e os distintos “lugares
aprendentes” seria uma possibilidade de sobrepujar o hiato entre a escolarização e o lugar
- os sujeitos e as formas de habitar o mundo. Isto potencializaria, de certa forma, uma
educação mais próxima das crianças, de seus contextos sociais e culturais, aproximando-se
de seus repertórios de experiências. Esta perspectiva resultaria no reconhecimento dos
sujeitos e seus modos de vida, bem como das forças coletivas presentes nas instâncias
socializadoras e nos diversos espaços de aprendizagem. Para tanto, seria oportuno
aproveitar o potencial deste rural na educação como uma espécie de “tática de resistência”
(CERTEAU, 1994), face ao encobrimento das ruralidades nos modelos urbanos de
ensino, vigentes nas escolas rurais.
Se a educação é aqui defendida enquanto uma experiência de elaboração e partilha
do ser, fico a pensar o quanto os processos educativos escolares, desenvolvidos em
contextos de ruralidades, poderiam ser ampliados se reconhecessem e dessem visibilidade
aos distintos modos de produção da existência, movendo-se nas fendas do ser e nos
fluxos do lugar habitado. Desse modo, os processos de produção de conhecimento
apareceriam implicados também a um conteúdo ontológico. É quando um horizonte se
anuncia: reconduzir à educação ao ser-no-lugar-habitado.
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APÊNDICE I

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC
FECHAMENTO DE ESCOLAS RURAIS EM CANUDOS (2013-2016)

Escola
Educação Infantil e
Fundamental I
Escola Municipal Poço da Pedra
II
Escola Municipal Bom Jardim

Estudantes

Comunidade
2013

2014

2015

2016

Fazenda Poço da
Pedra
Bom Jardim

21

13

15

19

20

30

32

31

Escola Municipal Alto Alegre

Canudos Velho

56

62

67

64

Escola Municipal Lindolfo
Dantas Guedes
Escola Municipal Santa Isabel

Fazenda Calumbi

25

20

13

----

Faz. Várzea
Comprida
Fazenda Sítio Tomaz

17

14

16

----

21

17

17

----

Fazenda Lagoa do
Mota
Fazenda Poço da
Pedra
Fazenda Juá

29

19

20

----

10

14

16

----

22

16

12

----

Fazenda Penedo

21

21

19

----

Escola Municipal Santa Rita

Fazenda Penedo

16

19

21

----

Escola Municipal Nossa Senhora
de Fátima
Escola Municipal São José

Faz. Caldeirão do
Juvenal
Fazenda Mata Burro

28

24

31

----

22

22

----

----

Escola Municipal São Sebastião
Escola Municipal Boa Sorte

Fazenda Raso
Fazenda Rio do
Sutuno
Fazenda São Bento

42
20

43
17

-------

-------

24

19

19

142

16
----

16
-----

13
3

4
9

Escola Municipal Tomaz Vila
Nova
Escola Municipal São Bernardo
Escola Municipal Poço da Pedra
I
Escola Municipal Maria de
Fátima Santos
Escola Municipal São João

Escola Municipal São Bento
Escolas em funcionamento
Escolas fechadas

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Canudos
Elaboração da Autora (2016)
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APÊNDICE II

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE
CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO

Eu,

____________________________________________________________,

brasileiro (a), maior, _________________________ (estado civil), portador (a) do RG nº
__________________________ e do CPF ____________________, declaro para os
devidos fins que cedo o direito da entrevista narrativa, concedida por mim no dia
________ de _____________ de _______, para a Doutoranda Mariana Martins de
Meireles, usá-la integralmente ou em partes, autorizando o uso ( ) do meu nome ( ) de
um pseudônimo, sem restrições de prazos e citações, para a sua Tese de Doutorado,
inserida no Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade –
PPGEduC/UNEB, para efeitos de apresentação em congressos e/ou publicações, em
meio digital, impresso ou outras formas de divulgação e publicação, desde a presente data.
Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo o presente.

Canudos-BA, ______ de ___________________ de _______.

______________________________________________________________
Assinatura do(a) Colaborador(a) da Pesquisa

197

APÊNDICE III

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E ENTREVISTA
(ADULTO)

Neste ato, eu ____________________________________________, nacionalidade
________________, estado civil ________________, portador(a) da Cédula de
identidade
RG
_________________________
,
inscrito
no
CPF
_________________________________,
residente
na
comunidade
de___________________________________,
município
de
________________________ AUTORIZO o uso de minha imagem para ser utilizada na
Tese de Doutorado de autoria de Mariana Martins de Meireles, bem como nos
demais produtos oriundos do presente estudo desenvolvido pela Universidade do Estado
da Bahia, inscrito no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEDUC/UNEB). A presente autorização é concedida a título gratuito abrangendo o
uso de imagem, entrevistas e documentos em todo território nacional e no exterior. Por
esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos as informações supracitadas. Assim
sendo, assino a presente autorização.

Canudos-BA, dia _____ de ____________________ de ___________.

Assinatura do(a) Colaborador(a) da Pesquisa
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APÊNDICE IV

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (CRIANÇA)

____________________________________________, brasileiro(a), menor de idade,
neste ato devidamente representado por seu (sua) (responsável legal),
________________________________________________________, estado civil
__________________________, portador(a) da Cédula de identidade RG
__________________________________,
inscrito
no
CPF
_________________________________,
residente
na
comunidade
___________________________________,município
de
__________________________________ AUTORIZO o uso de minha imagem e de
informações recolhidas em entrevistas, desenhos e pintura em tela, para serem utilizadas
na Tese de Doutorado de autoria de Mariana Martins de Meireles, bem como nos
demais produtos oriundos do presente estudo desenvolvido pela Universidade do Estado
da Bahia, inscrito no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEDUC/UNEB). A presente autorização é concedida a título gratuito abrangendo o
uso de imagem, entrevistas, desenhos e pintura em tela, podendo ser utilizada em todo
território nacional e no exterior. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos as informações supracitadas. Assim sendo, assino a presente autorização.

Canudos-BA, dia _____ de ____________________ de ___________.

Assinatura do responsável legal
Nome da criança:
Por seu Responsável Legal:
Telefone p/ contato:
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APÊNDICE V

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC

Categoria

MAPA ANALÍTICO
ENTREVISTA NARRATIVA
Fragmento
Unidades de
Síntese da
narrativo
sentidos
análise

Elaboração da Autora (2017)

Argumentos
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ANEXO I

