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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar as relações sociais entre mulheres 

camponesas no sertão de Pernambuco diante do fenômeno social da saudade 

perante a morte. Está inserido em um projeto maior de Doutoramento no 

campo da Psicologia Social, da referida orientadora deste artigo. Serão 

realizadas entrevistas semiestruturadas a camponesas em comunidades rurais 

do município de Santa Cruz da Baixa Verde – PE. De modo a compreender o 

potencial qualificador da saudade e como agente produtor de lembranças, que 

estrutura as relações sociais que permanecem (e que são cultivadas) após a 

morte de um dos membros. 

INTRODUÇÃO 

O questionamento para tal pesquisa nasceu diante de experiências pessoais 

no convívio grupal, seja ele de ordem primaria ou secundária, em que foi 

possível vivenciar a saudade1 e perceber o quanto essa palavra é presente na 

vida das pessoas. A partir de pesquisa bibliográfica para desenvolvimento de 

um debate acadêmico sobre a saudade, foi possível perceber a lacuna de 

pesquisas cientificas, em especial da Psicologia Social. No entanto, considero 

que a Psicologia Social tem muito a contribuir com a análise da saudade 

enquanto fenômeno social. Segundo Jose Antonio Thobias (1997, p.28), “a 

saudade é um sentimento amargorosamente gostoso de um amor ausente”, 

pois apesar do sentimento ser de falta/ausência, é através da memória e a 

produção de lembranças que se torna viva a memória social do ente querido, 

considerando o potencial qualificador da saudade e as relações sociais que 

permanecem (e que são cultivadas) após a morte de um dos membros, através 

de obrigações sociais entre vivos e mortos (DAMATTA,1997). Socialmente, a 

saudade pode ser analisada diante de sua peculiaridade de ambiguidade, que 

hora remonta emoções agradáveis, hora desagradáveis. Entretanto, sua 

peculiaridade ultrapassa as possíveis emoções que provoca, pois é através da 

saudade que se resgata a memória de alguém/algo significativo na construção 

social daquele que lembra.  

 

                                                             
1
 Deve ser levado em consideração as diferentes experiências que geram a saudade, por exemplo 

eventos, coisas, gostos, pessoas, lugares e relações. 
 



OBJETIVO 

Objetivo principal: Analisar as relações sociais entre camponesas no Sertão de 

Pernambuco diante do fenômeno social da saudade perante a morte.  

Objetivo secundário: Compreender o potencial qualificador da saudade. 

MÉTODO 

O desenvolvimento do presente trabalho constitui-se do método de pesquisa 

qualitativo, será realizado entrevistas semiestruturadas em comunidades rurais 

do município de Santa Cruz da Baixa Verde – PE. A análise de narrativas como 

método de pesquisa foi estrategicamente escolhido, uma vez que, conforme 

Kramer (2007, apud MUYLAERT; SARUBBI; GALLO; ROLIM; REIS, 2014) “a 

possibilidade de narrar o vivido ou passar ao outro sua experiência de vida, 

torna a vivência que é finita, infinita. Graças a existência da linguagem a 

narrativa pode se enraizar no outro. Sendo assim, a narrativa é fundamental 

para a construção da noção de coletivo”. Desta forma, a própria utilização 

deste método, provoca a produção de lembranças, tão significativas a ponto de 

serem repassadas. Vale ressaltar que esta pesquisa está inserida em um 

projeto maior de doutoramento da referida orientadora deste artigo.  

DESENVOLVIMENTO 

Levando em consideração as diferentes experiências que geram a saudade, 

seja saudade de uma relação amorosa, de um ente querido, encontros 

rompidos a partir de uma época ou pela distância física, ajustamos a pesquisa 

sobre saudade diante do evento social da morte. Considerando a singularidade 

desse tema, pois por mais que após a perda, experiências religiosas fortaleçam 

e consolem os saudosos, após a morte não se pode ter mais o contato físico do 

morto, ou seja, encontros são rompidos cujo fenômeno social da morte. Porém 

a saudade torna viva a lembrança, qualificando e dignificando a memória do 

ente querido. Na pesquisa de campo será analisada também a relação entre a 

tríade saudade – morte – gênero, uma vez que foi realizado um recorte de 

gênero para realização de entrevistas a mulheres camponesas.2 Vale citar, 

Roberto da Matta (1993) com sua importante contribuição para pesquisa utiliza 

                                                             
2
 Fruto de reflexões apresentadas em pesquisa anterior publicada no XIX Encontro Internacional Da Rede 

Feminista Norte E Nordeste De Estudos E Pesquisas Sobre Mulher E Relações De Gênero (2016) Cujo 
título Campesinato segundo periódicos feministas brasileiros.  

  



do jargão popular “Quando morrer fulano não vai deixar saudade” para 

demonstrar como a saudade qualifica socialmente eventos, coisas, gostos, 

pessoas, lugares e relações. Também é possível analisar alguns hábitos como 

a lembrança do dia do aniversário, de vida e de morte, visita ao tumulo em dia 

de finados, esforço para narrar bem a lembrança, comportamentos estes que 

configuram a manutenção das obrigações sociais entre vivos e mortos. Desta 

forma a saudade é ensinada, e sua importância esta vinculada frente aos que 

devem ser lembrados.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Não é possível apresentar resultados, uma vez que ainda não foram realizadas 

as entrevistas para produção de dados empíricos. Diante da responsabilidade 

social do desenvolvimento deste trabalho com entrevistas com seres humanos, 

tal pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética. 
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