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Introodução: No
N Brasil, dentre os desastres naturais, historicameente, a seeca é
consiiderada o principal, com
c
episóddios desde o período colonial e consequêências
severras nas conndições de vida
v
e saúdee da populaação. O prim
meiro registtro de ocorrrência
de seeca nos doccumentos po
ortugueses é de 1552-1
1555. Ao lo
ongo das déécadas, epissódios
de seeca foram reecorrentes e com granddes efeitos na vida doss brasileiross, principalm
mente
dos nnordestinoss, como pob
breza, fomee, mortes e migração. Entre as ccinco regiões do
país, a área geográfica do semiárido
s
nnordestino constitui-se
c
como a quue possui as mais
fortes características e conttrastes ambiientais e clim
máticos quee favorecem
m os episódiios de
seca.. Além dissso, fatores sociais,
s
ecoonômicos e culturais faazem com qque está áreaa seja
marccada por desigualdaades e ssituações de vulnerrabilidade socioambiental,
potenncializando os impacttos da secaa nas condiições de vida da popuulação. Enttre as
contrradições e fragilidades
f
que marcam
m a vida neeste território, a seca poode ser destacada
comoo um dos principais
p
eventos
e
da natureza qu
ue acentuam
m os probllemas sociaais da
regiãão, levando--a a apresen
ntar os mais elevados ín
ndices de po
obreza do ppaís. Ao longo do
temppo, as granndes secas históricas
h
e as atuais agravaram
m as condiçções de vid
da da
popuulação do semiárido,
s
deixando-aa mais dependente daas intervençções do Esstado,
sobreetudo de poolíticas que possam ateenuar a difíícil condição imposta ppelo clima e que
sejam
m capazes de minimizar as sittuações de vulnerabilidade sociaal e econô
ômica
existtentes no terrritório.
Metoodologia: Estudo
E
de caaso, exploraatório e desccritivo, com
m a finalidadde de descreever e
analiisar o conteexto da seca através dde entrevistaas. A técnicca de coletaa e análise foi o
Discuurso do Suj
ujeito Coletiivo (DSCs)), como estrratégia de análise
a
quaalitativa pro
oposta
por L
LEFÉVRE e LEFÈVRE 2003. Oss DSCs caraacterizam-see pela reconnstrução, a partir
das ffalas individduais, como
o um quebrra cabeça, onde
o
discurssos-síntesess expressam
m uma
dadaa ‘figura’, ou
o seja, o pensamentto ou repreesentação social sobree um fenôm
meno.
Duraante os diaas 05 a 16
6 de Maio de 2014 foram
f
realiizadas 38 eentrevistas, com
moraadores, gesttores, profisssionais de saúde de nível
n
superio
or, agentes comunitáriios de
saúdee e líder com
munitário de
d um municcípio do No
ordeste do país, Itapetim
m (Pernamb
buco).
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Resultado: O DSC representa socialmente a representação da seca atual na concepção
dos participantes da pesquisa – Vozes da Seca: um novo cenário a partir das políticas
públicas:“(9M) A seca de hoje foi melhor porque tem muita ajuda do governo. (2M)
Com as ações do governo federal, estadual e municipal, (13 M) [ficou] mais fácil. (1PS)
Tem esse programa das cisternas, não é? (4M) Muito bom isso, enche rápido, e ajuda a
gente. (1PS) Então todo mundo tem onde acumular água. E agora nessa seca, os
caminhões pipa vêm [para] essa região, (16M) tem carro pipa todo dia. (1L) Além da
perfuração de poços artesianos, 50 metros de profundidade, suprindo os agricultores.
(1ACS) Hoje em dia [também] tem bolsa pra tudo, seguro safra, bolsa estiagem, bolsa
família, e assim aumenta a renda. (9M) Mas a renda que a gente conta é mais do bolsa
família, porque a gente ainda não lucremos pra ter dinheiro. Na verdade, o (5G) Bolsa
família e [as] aposentadoria[s] estão mantendo a população (5M). E eu acredito que a
[população] sofreu menos, porque tem todos os apoios do governo que [antes] não
tinham. (3G) Senão tinha morrido até gente. (10M) A mulher faz a feira, paga uma luz,
(3M) consegue arrumar feijão, água, medicamento. (3PS) É como eles dizem não falta
mais nada. (1L) [Hoje tem] uma diversidade de benefícios do governo [que mata] mais
um pouco a fome do nordestino não é?”
Discussão: De acordo com o discurso as atuais políticas públicas de combate e
convivência à seca com foco no maior acesso a água e agricultura, associados aos
programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e Bolsa Estiagem, e as
aposentadorias dos agricultores se tornaram a principal fonte alternativa de renda,
tornando a seca atual menos devastadora para a população em relação ao acesso à água
e alimentos e a fome, alterando assim os efeitos e as percepções em relação à seca.
Através do maior acesso à água com Perfuração de Poços, Carros Pipas e Programa Um
Milhão de Cisternas (P1MC) os impactos nas condições de vida foram menores do que
em relação às secas passadas. Da mesma forma, os programas de transferência de renda
tornaram a população mais ativa no comércio, confiável para compra e mais autônoma.
Ambos, diminuindo as situações de vulnerabilidades sociais, econômicas e os impactos
na saúde da população. Corroborando o discurso, CAMPOS (2014) afirma que
atualmente as políticas de combate à seca, os programas de transferência de renda,
implantados em âmbito nacional ou regional e as aposentadorias são os novos recursos e
meios para diminuição da pobreza, reduzindo significativamente os impactos da seca
sobre as populações do semiárido brasileiro.
Conclusão: O discurso do sujeito coletivo revelou que os programas e ações de
combate e convivência à seca, mesmo que pontuais e conjunturais, ao estarem
associados aos programas de transferência de renda, têm sido as principais
“ferramentas” para aliviar os impactos das secas no país. Porém, questões estruturais
como o acesso e posse de terras; o estímulo à agricultura familiar; acesso à água;
construção de formas alternativas e adequadas de trabalho e o desenvolvimento local do
semiárido não estão contemplados em tais políticas públicas e programas do governo
citados. Desta forma, estes não conseguem reverter o quadro agudo de exclusão social e
promover um processo de desenvolvimento sustentável para o semiárido. E ainda que o
olhar sobre a seca deve ser ampliado aos fatores sociais, econômicos e políticos
predominantes no país há séculos, como a pobreza, concentração de terra, e
desigualdades regionais.
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