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RESUMO: No artigo em questão situamos o panorama comparativo e descritivo da condição de vida do 

sertanejo, no século XX, com o poema “A triste partida” de Patativa do Assaré (1958). O objetivo desse trabalho 

é identificar os principais fatores causadores da seca à luz da ótica do poeta. Além do objetivo mencionado trata-

se, também, de explicar e comparar a condição de vida e as experiências nordestinas, com o intuito de mostrar o 

que realmente acontecia na vida do sertanejo citado por Patativa do Assaré (1958), no poema “A triste partida”, 

e pelo nordestino do século XX. Analisamos a condição de vida do nordestino nos determinados aspectos: a 

seca, a fome, a emigração, os fenômenos climáticos e as crenças religiosas e populares. Através de dados 

coletados e das comparações realizadas entre o poema “A triste partida” e por pesquisas realizadas por teóricos 

conceituados (1983) e (1984), vemos o quanto que o nordestino retratado por Patativa do Assaré (1958) se 

assemelha com o sertanejo do século XX.            

Palavras-chave: Seca. Emigração. Fome. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO       

        

 O presente trabalho trata da relação entre as condições de vida, cultura, política e 

condições sociais existentes entre o nordestino contemporâneo e o retratado por Patativa do 

Assaré, em seu poema “A triste partida”, analisando-os comparativamente. O objetivo 

principal deste trabalho é explicar a condição de vida e as experiências nordestinas, praticadas 

pelos sertanejos durante a seca. Para isso, abordaremos aspectos como: as experiências 

organizacionais da sociedade, o comportamento político das elites locais, a seca e a 

emigração.  

                   O poema “A triste partida” evidencia o problema das secas nordestinas, 

causadoras de sofrimento, fome, miséria e esperança, sendo, também, marcada por dias 

intermináveis de verão e ausência de chuvas para o sertanejo. A irregularidade é a marca 

indelével do semi-árido, com esta sendo capitaneada pelas secas. Mendes (2003) ressalta que 

existem dois tipos de seca no semi-árido nordestino, a estacional, percebida todos os anos 

como parte do regime hidrológico da região, em virtude do período chuvoso geralmente se 

estender de janeiro a junho e as periódicas, as quais podem se apresentar como total, parcial e 
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hidrológica (p. 29). Como conseqüência dessas secas, acontece o êxodo rural ou emigração 

por parte dos nordestinos Os principais motivos que fazem com que grandes quantidades de 

habitantes deixem a zona rural para irem às grandes cidades são: busca de empregos com boa 

remuneração, mecanização da produção rural, fuga de desastres naturais (secas, enchentes e 

etc.) e necessidades de infra-estrutura. Souza e Medeiros (1983) confirmam que as constantes 

secas fazem do nordestino um homem desconfiado com a própria natureza levando-o sempre 

a perceber os sinais que a própria natureza pode lhe proporcionar no sentido de prever se vai 

haver seca ou inverno. 

 Diante de todos esses critérios, característicos do nordestino brasileiro, visto na 

Literatura Regionalista na figura de corpos magros, famintos e caindo de sede, o poema de 

Patativa do Assaré mostra uma alta criação literária popular a qual deixou transparecer a dor 

das pessoas vitimadas pela seca. A temática social, abordada no poema, nos revela uma 

denúncia à política e ao descaso dos políticos à situação de miséria e sofrimento do povo 

nordestino, permitindo uma aproximação da realidade. Tendo em vista esses fatos, iremos 

compará-los e explicá-los, ao longo deste artigo, enfatizando as possíveis contradições 

existentes com o objetivo de maior esclarecimento sobre a condição de vida do nordestino 

brasileiro.   

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

    

                   Há muitos anos, o nordeste brasileiro vem sendo considerado uma das regiões 

com maiores índices de miséria do mundo. O semi-árido corresponde a mais da metade da 

região nordestina. É nessa área que se encontra um dos maiores problemas do nordeste: a 

seca. Com a falta de esperança relacionada a não chegada da chuva, a classe social que mais é 

atingida com essa calamidade é a do sertanejo. 

                       Tratando da condição de vida no sertão, observa-se que um dos motivos para que 

essa precariedade ocorra é a chegada da seca e, muitas vezes, a permanência dela. Quando 

esse fenômeno manifesta-se, acontece uma grande crise entre os camponeses e sua  terra. O 

sertanejo que planta, ainda com sua tecnologia arcaica, muitas vezes perde o que plantou, e o 

que cria gado, também, o perde. Com o alojamento da seca, os sertanejos não possuem 

quantidade suficiente de alimentos para o abastecimento próprio e muito menos para os 
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animais, pois quando não ocorre o cultivo previsto pela falta da chuva, não se colhe, e mesmo 

que aconteça a colheita, a quantidade é insuficiente. 

                   Muitos sertanejos dependem do desenvolvimento da agricultura, entretanto as 

irregularidades chuvosas proporcionam ao nordestino, do semi-árido, uma péssima condição 

de vida, igualmente, àquele retratado por Patativa do Assaré (1958), em seu poema “A triste 

partida”: “Em cima do carro/se junta a família/chega o triste dia/já vão viajar/ a seca é 

terrível/que tudo devora/lhe bota pra fora/do torrão natá”. No poema o sertanejo, por 

conseqüência de problemas ambientais, políticos e sociais, levou a família nordestina a migrar 

para regiões onde acreditava ser melhor do que o sertão nordestino.  

 Souza e Medeiros (1983) também observam um processo social quando eclode no 

Nordeste uma seca: é a emigração forçada. A seca eleva a níveis insuportáveis a fome, o 

desemprego e o perigo de epidemias, levando os nordestinos a buscarem novos destinos. Para 

os autores os nordestinos emigram para locais mais amenos em busca de ajuda com os 

próprios parentes:     

  Inicialmente, os camponeses flagelados emigram para a sede do município ou para 

  aqueles lugares mais amenos, onde há parentes que possam ajudá-los.O deslocamen-

  to a pé, em carros, trens e animais do sertão semi-árido para o litoral, onde há abun-

  dância pelo menos de água, tem sido uma constante em todas as secas ocorridas no 

  Nordeste. A capital de cada Estado é o ponto mais almejado,  << porque lá é onde 

  mora o governo >>.(grifo do autor, p. 56) 

 

 Com base no livro Nordestinos (1984), resultado da viagem que estudiosos de dez 

universidades federais do nordeste brasileiro fizeram ao sertão, nos confirma essa visão sobre 

a situação nordestina:  

       

  O semi-árido  corresponde a 74,3% do nordeste (e a 13,3% do Brasil). Ele é um dos

  maiores bolsões de miséria do mundo. É aí, no sertão, que estão as taxas mais altas 

  de mortalidade infantil: de cada 1.000 crianças que nascem vivas 340 não chegam a 

  fazer um ano. Motivo: desnutrição e fome. (p. 15) 

       

  A falta de compromisso, por parte das autoridades políticas com os nordestinos 

agricultores, gera problemas que muitas vezes levam a destruição de famílias como a 

emigração e a desnutrição. Essa ao ser estudada pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para 

a Infância) nos mostra que 60% das crianças nordestinas são afetadas pelo nanismo, a 

mortalidade infantil, a fome e o abandono do seu lar (emigração), para as grandes cidades, em 

busca de melhores condições de vida. 
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                   As  grandes dificuldades sofridas pelos nordestinos brasileiros durante o tempo de 

estiagem, período que vai do mês de setembro até fevereiro e que se prolonga com a ausência 

de chuvas durante os meses seguintes, vêm se agravando ainda mais no último século devido 

às grandes secas de 1915 1953 e 1958. A fome no sertão é sinônima de medo, aflição de não 

ter o que comer, de não ter como plantar, de não ter como sobreviver. É devido a essas 

circunstâncias que sertanejos retiram-se do sertão e, sem expectativa de vida, realizam a 

emigração. Enquanto críticos e pesquisadores se infiltravam na cultura e nos costumes dos 

habitantes do semi-árido, um nordestino, chamado Patativa do Assaré (1958), já narrava a 

história e a miséria do seu povo, de forma poética, descrevendo a situação miserável do 

nordestino brasileiro em seu poema “A triste partida”:    

 Passou-se setembro/ outubro e novembro/estamos em dezembro/meu Deus que é de 

nós?/assim diz o pobre/do seco nordeste/com medo da peste/e da fome feroz/... Sem 

chuva na terra/descamba janeiro/até fevereiro/no mesmo verão/reclama o 

roceiro/dizendo consigo:/meu Deus é castigo/não chove mais não/... Assim diz o 

velho/sigo noutra trilha/convida a família/e começa a dizer:/Eu vendo o burro/o 

jumento e o cavalo/nós vamos a São Paulo/viver ou morrer/Nós vamos a São 

Paulo/que a coisa está feita/por terra alheia/nós vamos vagar/ se o nosso destino/não 

for tão mesquinho/pro mesmo cantinho/ nós torna a voltar. (p. 9-10)  

 

 Segundo Patativa do Assaré (1984), o poema “A triste partida” relata o que 

realmente acontecia na década de cinqüenta: 

   

Eu criei na minha mente, porque na década de 50, a vida era aquela. O próprio moto-

rista não sabia que dia chegaria em São Paulo, nem sequer haviam boas estradas 

daqui pra São Paulo,viu? Então aqueles flagelados, procuravam a vida lá pelo sul. Aí 

eu criei “A triste partida”, retratei na minha mente aquela família fazendo as expe-

riências do SERTANEJO e dando tudo negativo, negativo. (grifo do autor, p. 47) 

     

     
    

 Os teóricos Souza e Medeiros (1983) defendem a tese de que a seca é apenas a 

gota d’água do nordeste; e que não é, somente, o fator climático, mas sim o fator social que 

gera várias implicações. No poema de Patativa do Assaré (1958), “A Triste Partida”, não é 

apresentado esse fator social como um dos aspectos principais. É abordado e enfatizado pelo 

poeta, a questão climática e a falta da chuva, ocasionando a escassez de todos os recursos para 

sobrevivência do camponês, que devido a esses fatores, vendem o que tem para sair da terra 

seca e tentar sobreviver em outro local. No poema da análise não vemos exemplos de 

questões sociais, como por exemplo, a ajuda política ou o auxílio aos necessitados dos que 
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possuem uma melhor condição financeira.     

 A questão cultural do nordestino está totalmente ligada aos costumes religiosos, às 

rezas e às crenças em geral. Para o povo sertanejo, tudo que acontece no sertão acontece pela 

vontade de Deus e o homem não pode mudar o curso natural das coisas. O misticismo 

encontra-se presente para a compreensão da seca conforme o pensamento do nordestino do 

sertão. Os críticos, Souza e Medeiros (1983), retratam essa questão religiosa, mostrando o 

apelo do nordestino aos santos, a fé, como um grande refúgio, e às vezes, como última 

solução:  

A solução para o problema se encontra nas rezas individuais e no apelo coletivo dos 

santos protetores. Nesta perspectiva é que se pode entender o costume sertanejo, 

atualmente em decadência, de se roubar a imagem de um santo durante a seca e só 

devolvê-la, em procissão, após a ocorrência das chuvas (...) o sertanejo entende a 

seca como um castigo de Deus para purificar, pelo sofrimento, os pecados cometidos 

pela humanidade. (1983, P.12). 

Na partida da família, ocorrida no poema de Assaré (1958), percebe-se 

grandiosamente a fé do sertanejo, a súplica a Deus, que não adiantou a reza feita aos Santos e 

principalmente a São José, padroeiro importantíssimo para os camponeses, pois marca em 19 

de março a última esperança de vinda de chuva para esse povo. No poema, a chuva não vem e 

a fé vai se desmotivando, pois o santo querido não envia a chuva, para a tristeza do flagelado. 

A chuva não veio e em conseqüência, esse sofredor sertanejo, retira-se juntamente com sua 

família para outra cidade: “Apela pra março/o mês preferido/do Santo querido/senhor São 

José/sem chuva na terra/está tudo sem jeito/lhe foge do peito/o resto da fé.” (p. 10).

  Souza e Medeiros (1983) observam, além da religiosidade contida no livro e no 

poema, a análise da fauna, da flora e dos astros como experiências, que para os sertanejos, são 

consideradas eficazes. Sousa e Medeiros (1983), em suas pesquisas relacionadas à questão da 

seca em geral, demonstram algumas das análises que ocorrem no sertão e que são realizadas 

pelo povo nordestino:  

Quando de janeiro para fevereiro, chove na passagem da estrela d'Alva que desce do 

Oeste para o Leste, pode plantar no seco que a colheita é certa. É sinal de bom 

inverno. Ao contrário, quando não chove na passagem da estrela é sinal de seca. 

Quando o Cruzeiro do Sul se desloca no mês de janeiro ou fevereiro, do Sul para o 

Norte, ele traz inverno abundante. (...) Quando a Lua Cheia de janeiro sai por trás de 

uma barra escura, o inverno é certo. (...) Os camponeses chamam de Barquinha de 

Noé a duas estrelas  dispostas em forma convexa situadas ao Norte. Quando elas 

caminham aprumadas, é sinal de seca. Ao contrário quando elas se apresentam quase 
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emborcadas é sinal de bom inverno.” (GURGEL, 1942, apud,  SOUZA e MEDEIROS, 
1983, p.40 e 41).  

Já Patativa do Assaré (1958) demonstra em seu poema as experiências das pedras 

de sal, desenvolvidas pelo povo do sertão, para saber se choverá ou não, na região: “A treze 

do mês/fez a experiência/ perdeu sua crença/nas pedras de sal/com outra experiência/de novo 

se agarra/esperando a barra/do alegre Natal.” (p.9). Muitos sertanejos acreditam, 

verdadeiramente, nessas previsões, que para muitos, não falham. A situação vivida no sertão é 

extremamente séria e essa gravidade dos fatos é visível tanto no poema “A Triste Partida” de 

Patativa do Assaré (1958) como em Souza e Medeiros (1983) e pelo próprio livro 

“Nordestinos” que mostram a luta do sertanejo pela sobrevivência em meio a tanta desgraça.

 Dessa forma, verificamos, em todo o texto, que há uma diversidade de 

comparações feitas entre o nordestino contemporâneo e o nordestino retratado por Patativa do 

Assaré (1958), em seu poema “A triste partida”. No decorrer da pesquisa analisaremos e nos 

posicionaremos observando se houve muitas mudanças, sociais, políticas e econômicas, entre 

os nordestinos brasileiros. 

3. METODOLOGIA 

  

 A presente pesquisa é descritiva, comparativa, histórica e de cunho quantitativa. 

Nessa pesquisa descritiva, tentamos observar fatos sociais e econômicos, presentes no sertão 

nordestino, apresentando uma relação de comparação entre os fatos literários e a realidade. O 

trabalho desenvolvido teve como base, pesquisas relativas em livros literários, sites e poemas 

elaborados durante o século XX, que relatam a vida do nordestino em sua região. 

  Os materiais utilizados como fonte de pesquisa, para o trabalho realizado, nos 

trazem informações referentes à vida do sertanejo, como a questão da seca, da fome, da 

emigração e da política local, definindo assim, alguns conceitos fundamentais e 

imprescindíveis a serem pesquisados, comparados e confirmados a partir dos dados coletados. 

 No estudo prévio efetuado, foram selecionados elementos principais que são 

motivos causadores dos conflitos na vida do povo camponês, sendo identificados alguns 

fatores mais significativos como: os fenômenos climáticos, e a má distribuição de renda, 
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fatores esses, que conseqüentemente ocasionam a seca, a fome, a infertilidade do solo, a 

emigração e a miséria. Alguns autores e fontes pesquisadas, para abordagem desse trabalho, 

como Patativa do Assaré (1958, 1984), Itamar e Medeiros (1983) e o livro Nordestinos 

(1984), falam sobre a dependência do sertanejo quanto ao desenvolvimento da agricultura e 

sobre os diversos fatores que levam o nordestino à emigração forçada, descrevendo com 

clareza a situação miserável do nordestino brasileiro. 

 Dessa forma, essas identificações de conceitos, relatados no trabalho realizado, 

serviram de base para a elaboração do instrumento de pesquisa que foi construído através de 

discussões equivalentes e comparativas, permitindo ao leitor uma visão aproximada do poema 

“A triste partida” relacionada com a condição de vida do nordestino no século XX. 

  

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

  

                      Foram observados neste trabalho fatores sociais e econômicos, presentes no 

nordeste brasileiro, apresentando uma relação de comparação entre os fatos literários e a 

realidade. Foram selecionados elementos principais que são motivos causadores dos conflitos 

na vida do povo camponês, sendo identificados alguns fatores mais significativos, como os 

fenômenos climáticos e a má distribuição de renda que ocasionam a seca, a fome, a emigração 

e a miséria. 

                     Durante o estudo realizado sobre a condição de vida do nordestino brasileiro, 

comparada à vida do sertanejo no poema “A triste partida”, foram encontradas poucas 

diferenças significativas entre os valores dados ao nordestino citado por Patativa do Assaré e 

o sertanejo do século XX, citado e analisado pelos teóricos Souza e Medeiros (1983) e pela 

obra Nordestinos (1984). Na tabela abaixo vemos essas comparações existentes sendo 

analisadas, significativamente, de acordo com as semelhanças e diferenças existentes entre os 

nordestinos:  
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Quadro comparativo entre o nordestino do século xx e o sertanejo de Patativa do 

Assaré no poema “A triste partida”. 

Poema “A triste Partida” Souza e Medeiros (1983) Nordestinos (1984) 

Seca:  
 

“Passou-se setembro/outubro e 

novembro/estamos em dezem- 

bro/meu Deus que é de nós?/as-

sim diz o pobre/do seco 

nordeste/com medo da peste/e 

da fome feroz/... Sem chuva na 

terra/descamba janeiro/ até fe- 

vereiro/no mesmo verão / re- 

clama o roceiro/dizendo consi-

go:/meu Deus é castigo/não 

chove mais não”. 

 

 

De acordo com a visão dos 

críticos alguns nordestinos con-

tinuam sofrendo com a seca no 

nordeste, assim como o nordes-

tino de Patativa do Assaré. Mas 

falam que a seca não é o único 

fator para a situação miserável 

desse povo. 

 

 

A pesquisa realizada por 

estudantes que produziram esta 

obra mostram que os nordesti-

nos do século xx sofrem com 

essa mesma situação de miséria, 

fome e abandono.    

Emigração: 

“Assim diz o velho/sigo noutra 

trilha/convida a família/e come- 

ça a dizer:/eu vendo o bur-ro/o 

jumento e o cavalo/nós vamos a 

São Paulo/viver ou morrer/nós 

vamos a São Pau- lo/que a coisa 

está feita/por terra alheia/nós 

vamos vagar/se o nosso des- 

tino/não for tão mesquinho/nós 

torna a voltar”. 

 

 

Não somente o fator climático, 

mas também o fator social é que 

gera várias implicações como a 

emigração forçada desses nor- 

destinos. 

 

Famílias são obrigadas a se 

retirarem de suas cidades para 

que suas crianças não mor- 

ressem de fome. Nos anos de 

bom inverno a pequena propri- 

edade serve para alimentá-los, 

mas uma seca de anos e anos, 

sem apoio, é a hora da crise 

deixando o nordestino vulnerá- 

vel à emigração. 

Fenômenos climáticos, cren- 

ças religiosas e populares:  

 

“A treze do mês/fez a experiên- 

cia/perdeu sua crença / nas pe- 

dras de sal/com outra experiên- 

cia/de novo se agarra/esperando 

a barra/ do alegre Natal/Passou-

-se o Natal/e a barra não veio/o 

sol tão vermeio/nasceu muito 

além/na copa da mata/buzina a 

cigarra/ninguém vê a barra/pois 

barra não tem.(...)Apela pra 

março/o mês preferido/do santo 

querido/senhor São José/sem 

chuva na terra/está tudo sem 

jeito/lhe foge do peito/o resto da 

fé”. 

 

 

 

O misticismo está sempre pre- 

sente na vida do nordestino para 

que ele compreenda a seca por 

isso são tão religiosos. Os 

nordestinos se apegam aos san-

tos e à fé como se fosse um 

grande refúgio, muitas vezes os 

tem como sua última solução. 

Muitos sertanejos acreditam, 

verdadeiramente, em suas pró- 

prias previsões que para eles 

não falham. Os nordestinos 

afirmaram, na pesquisa realiza- 

da pelos críticos que as constan-

tes secas fazem deles homens 

desconfiados com a própria na- 

tureza levando-os sempre a per-

ceberem os sinais que a própria 

natureza lhes proporcionava 

 

 

 

As secas já eram anunciadas há 

anos pelos sábios interioranos 

que tinham seus costumes, mas 

muitos já acreditavam nas pre-

visões feitas pelos estudiosos 

ameaçando a cultura nordestina 

que seria lentamente destruída. 
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Através de dados coletados e das comparações realizadas entre a obra literária de 

Patativa do Assaré (1958), os críticos Souza e Medeiros (1983) e pela pesquisa realizada na 

obra Nordestinos (1984), no sertão do Brasil, vemos o quanto que o nordestino retratado por 

Patativa do Assaré em seu poema “A triste partida” se assemelha com o sertanejo da segunda 

metade do século XX. 

 Começamos analisando e comparando à obra, pesquisas com a temática da seca. 

Mostramos que o nordestino por passar tantas secas já não agüenta mais essa condição de vida 

tão cruel, a qual estava submetido. Suas crianças por não terem a alimentação adequada 

sofrem com a desnutrição, pois os pais trabalham no campo e dependem do desenvolvimento 

da agricultura para sobreviverem, entretanto, as irregularidades chuvosas proporcionam ao 

nordestino do semi-árido uma péssima condição de vida, pois sem chuva não se tem comida e 

muito menos dinheiro, assim como foi relatado na obra Nordestinos (1984). O poema “A 

triste partida” também retrata da mesma forma essa visão do nordestino que com medo das 

conseqüências da seca, como a fome e a miséria, prefere deixar sua terra com a esperança de 

tentar uma nova vida no sul do Brasil, longe do semi-árido, praticando assim a emigração 

forçada que é analisada da mesma forma pelos críticos Souza e Medeiros (1983) que 

observam esse processo social quando eclode no nordeste uma seca. 

para saber se haveria seca ou 

período chuvoso. 

  

 

“Chegaram em São Paulo/sem 

cobre e quebrado/o pobre 

acanhado/procura um patrão/só 

vê cara feia/de uma estranha 

gente/tudo é diferente/do caro 

torrão(...)Distante da terra/tão 

seca mas boa/sujeito à garoa/ à 

lama e ao Paul/é triste se 

ver/um nortista tão bravo/viver 

sendo escravo/na terra do sul. 

 

 

Uma conseqüência avassaladora 

da seca é o êxodo rural, muito 

comum nessa época. A invasão 

das cidades era uma constante 

estratégia de sobrevivência para 

os que sofriam com a seca. Até 

o século passado esta invasão 

ocorria pacificamente, pois as 

pessoas famintas, conduzindo 

sacos vazios, se deslocavam 

para sede dos municípios 

implorando de porta em porta a 

compaixão dos habitantes. 

 

 

Nesta pesquisa observa-se 

quando o sertanejo chega à ter-

ras estranhas como São Paulo. 

Eram atraídos pela industriali-

zação, mas quando sentem real-  

mente a realidade sofrem muito 

mais, pois a sociedade daquele 

local é muito superior à sua, 

sendo mais difícil ainda conse- 

guir um bom emprego.  
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 A falta de chuva na região nordestina faz com que os sertanejos percam a fé em 

suas crenças, que eram tão praticadas por eles, como as experiências na pedra de sal e na 

barra. Esses costumes interioranos levam o nordestino a conhecer realmente quando virá o 

tempo de seca ou de chuva. Seus apelos aos santos mostram que ainda existe fé nesse povo 

sofrido, mas quando não vem chuva, no período determinado por eles, vem o desespero e o 

resto da fé que sobrara vai embora junto com a esperança de ter uma vida digna em sua 

própria terra, como é citado no poema de Patativa do Assaré (1958). Toda essa angústia e 

falta de fé faz surgir no peito do nordestino a esperança de tentar refazer sua história em um 

local onde tudo era diferente, inclusive o clima, mas que para o sertanejo tudo parecia muito 

bom. Pratica então a emigração com a tentativa de acertar a sua vida e sair do sofrimento. 

 O êxodo rural é uma prática muito comum entre os nordestinos vitimados da seca. 

Percebemos essa ação tanto no poema “A triste partida” quanto no nordestino do século XX, 

analisado pelos teóricos Souza e Medeiros (1983) e pela obra Nordestinos (1984). Os 

resultados obtidos por esses nordestinos nem sempre são os melhores. Ao chegar a cidades 

diferentes da sua, como o Rio de Janeiro e São Paulo, que eram as cidades mais almejadas 

pelos retirantes, os nordestinos sofrem grandes decepções, pois os empregos são mais difíceis 

e o nível de vida é bem mais elevado excluindo, praticamente, o nordestino desse meio social. 

As conseqüências desse êxodo rural são ruins para a cidade, que fica super povoada,  e para o 

próprio emigrante que por não se adaptar ao local ficará mendigando e sofrendo, assim como 

diz Souza e Medeiros (1983), e vivendo como escravo, como fala Patativa do Assaré (1958),  

sendo sempre submetido a outras pessoas e a fazer o que elas querem para ganhar apenas a 

alimentação necessária para sobreviver.  

 Conclui-se então que os nordestinos do século XX se assemelham ao sertanejo 

citado no poema “A triste partida”, apresentando apenas um pequeno distanciamento quanto 

aos fatores que levam o nordestino a emigrar.  O poema de Patativa do Assaré (1958) ressalta 

que o principal motivo que leva o sertanejo a emigrar, seria a seca. Mas de acordo com as 

pesquisas realizadas o que leva principalmente o nordestino a praticar o êxodo rural, seria a 

falta de investimentos na agricultura, a falta de aperfeiçoamento das técnicas trabalhistas e 

falta de ajuda da política local, enfim, não somente o fator climático, mas também o fator 

social gera várias implicações que dificultam ainda mais a vida do nordestino brasileiro. 
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5. CONCLUSÃO    

   

 Concluindo o trabalho realizado, constatamos que a péssima condição de vida que 

os nordestinos do século XX levavam, provém principalmente, da péssima condição 

financeira e da própria condição climática proporcionada pela seca. Observamos que durante 

o estudo realizado, sobre a condição de vida do nordestino brasileiro, no século XX, 

comparada à vida do sertanejo no poema “A triste partida”, que foram encontradas poucas 

diferenças significativas, como a seca, que no poema “A triste partida” é mencionada como 

único fator para a situação miserável desse povo. Embasado na pesquisa realizada pelos 

teóricos Souza e Medeiros (1983) e pela obra Nordestinos (1984), vemos que não somente o 

fator climático, mas também o fator social é que proporcionava essa situação miserável ao 

nordestino do século XX.     

 Concluímos, através das comparações que fizemos entre o nordestino do século 

XX e o sertanejo do poema “A triste partida”, que existem muitas semelhanças entre eles. 

Dentre essas semelhanças destacamos a fome, a miséria e o abandono decorrentes da seca na 

região, a prática da emigração, como processo de fuga, para tentar uma vida melhor no sul do 

Brasil e as crenças religiosas e populares, presentes na vida dos nordestinos, para que eles 

pudessem compreender a seca.     

 O objetivo desse trabalho é explicar e comparar a condição de vida e as 

experiências nordestinas com o intuito de mostrar o que realmente acontecia na vida do 

sertanejo citado por Patativa do Assaré (1958), no poema “A triste partida”, e pelo nor- 

destino do século XX. Acreditamos que o trabalho realizado servirá de base para vários 

cidadãos que sintam a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a vida do nordestino no 

século XX, ou quem sabe então, servir como exemplo, futuramente, para o estudo sobre a 

condição de vida do nordestino no século XXI.  
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