
  
A convivência com o semi-árido na construção de um anti-sistema 

 
Características físicas 
 

A Nova Delimitação do Semi-Árido (Ministério da Integração Nacional, 2005), 
um relatório realizado pelo governo federal e demais órgãos, teve a finalidade de 
definir os limites municipais da região sertaneja de acordo com as seguintes 
características físicas: 

• Precipitação pluviométrica anual inferior a 800 mm; 
• Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 1990; e 
• Risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 

1990. 
 

 
 
O novo mapa criado abrange no total, oito estados que dividem o bioma, dentre 

os quais estão: Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Piauí. Há a necessidade de destacar que a região é limitada 
pelos municípios, não é um mapeamento que represente a realidade natural, e sim 
para questões administrativas. 

A área total, após a incorporação de mais municípios, atinge 969.589,4 km², 
69,2% da área total dos estados, sua população é de 20.858.264 habitantes, sendo 
que 9.085.266 de pessoas habitam o meio rural.  

Contudo, este bioma não está vivo há muito tempo, antes de ele existir com 
tais características tão peculiares, outro tipo de vegetação, animais e clima 
dominavam a área. Segundo uma pesquisa realizada por cientistas brasileiros, norte- 
americanos e britânicos no ano de 2004, foi-se confirmada a hipótese na qual a região 
semi-árida num passado de 210 mil anos, abrigava uma pujante floresta a qual ligava 
a Floresta Amazônica com a Mata Atlântica. A partir da obtenção de espeleotemas- 



amostras de calcário na forma de estalactites e estalagmites- estruturas encontradas 
somente em locais onde houve, em algum momento da história geológica, a presença 
de água (NOGUEIRA, 2004, jornal Folha de S.Paulo). 
 Além da datação das amostras revelar que a última grande chuva ocorreu há 
11,7 mil anos, os pesquisadores encontraram também fósseis de plantas relativas à 
antiga floresta, diferente das espécies da Caatinga que domina hoje o semi-árido. 
 Devemos então concluir que, para surgir um tipo de clima e vegetação 
totalmente opostos ao que existia há milhares de anos, houve uma mudança climática, 
talvez a última glaciação, em torno de 10 mil anos. Mudando o clima, muda-se toda a 
composição geológica, vegetal e animal. Segundo Jean Tricart (1952 apud 
AB’SABER, 1973), as variações climáticas mais bruscas são as mais antigas, 
responsáveis pelas aplainações dos fins do Terciário e inícios do Quaternário. Pelo 
estudo dos depósitos correlativos – Grupo Barreiras e alguns casos raros de 
formações quaternárias pós-barreiras – pode-se afiançar que somente incidiram 
climas úmidos em áreas hoje relativamente secas, em fases muito recuadas do 
Quaternário, e, sobretudo nos fins do Terciário. 
 As depressões interplanálticas, são o resultado de processos erosivos muito 
intensos e prolongados de forma a aplainar a superfície poupando rochas mais 
resistentes formando os conhecidos inselbergues, ou relevos residuais. Segundo 
AB’SABER (1999), o nordeste seco é determinado pelo baixo nível de umidade, 
chuvas escassas anualmente, irregularidade no ritmo das precipitações- no tempo e 
no espaço, prolongado período de carência hídrica, solos problemáticos (parcialmente 
salinos e carbonáticos), e ausência de rios perenes. 85% do semi-árido se estende por 
depressões interplanálticas situadas entre maciços antigos e chapadas eventuais, sob 
a forma de colinas, esculpidas em xistos e gnaisses, com baixo nível de decomposição 
química da rocha. 

Sua vegetação é basicamente arbóreo-arbustiva (folhas miúdas e hastes 
espinhentas, adaptadas para conter uma evapotranspiração muito intensa) e 
caducifólia. 
 A drenagem dos rios é exorréica (evitando a salinização excessiva do solo), 
com todos os rios autóctones chegando ao mar diretamente ou pelo Rio São 
Francisco, cuja perenidade depende de suas áreas úmidas. A maioria dos rios do 
nordeste seco são intermitentes devido ao processo de cheia na época das chuvas e, 
sua respectiva secagem nos períodos de estiagem, por conta da intensa evaporação. 
 Uma explicação para a existência desta região seca no meio de um continente 
majoritariamente úmido, estão nos estudos do professor Ab’Saber: 
 

 As razões da existência de um grande espaço semi- árido, insulado 
num quadrante de um continente predominantemente úmido, são 
relativamente complexos. Decerto , há uma certa importância no fato 
de a massa de ar EC (Equatorial Continental) regar as depressões 
interplanálticas nordestinas. Por outro lado, células de alta pressão 
atmosférica penetram fundo no espaço dos sertões durante o inverno 
austral, a partir das condições meteorológicas do Atlântico centro- 
ocidental. No momento em que a massa de ar tropical atlântica 
(incluindo a atuação dos ventos alísios) tem baixa condição de 
penetrar de leste para oeste, beneficia apenas a Zona da Mata, 
durante o inverno. 

 
 Esses fatores contribuem para um déficit de precipitação aproximadamente de 
seis a sete meses. Há duas estações no ano: o inverno chuvoso, de três a quatro 
meses e o verão seco, de cinco a sete meses. 
 
A “seca”. 
 



 A “seca” tornou-se o adjetivo da região semi-árida àqueles que não possuem o 
devido conhecimento da dinâmica regional. Temos como obrigação, portanto, discutir 
seus eventos naturais.  

Como já dissemos, o meio semi-árido é determinado pela quantidade- limite de 
precipitação de 800 mm/ano. Na estação chuvosa, que dura poucos meses, chove-se 
“trovoadas”, ou seja, grande quantidade de água em curto tempo cai nas terras 
sertanejas, como vemos na mídia, chega a alagar vilarejos, perdem-se plantações e 
gera um caos social. Os outros prolongados meses, o período de estiagem, como 
ocorrem no sul do país também, é o momento de um clima seco e precipitação nula, 
perdem-se plantações, animais e mais um caos social. 
 Para Ab’Saber (1974,p.34), a grande dificuldade básica da região são as 
secas, difíceis de prever quando irão ocorrer e que gera uma descontinuidade na 
produção e, conduzindo a um desemprego maciço de trabalhadores sem-terra , 
relegando-os à condição genérica de “retirantes” para áreas próximas e distantes no 
país. 
 O nordeste sertanejo é a região semi-árida mais povoada do mundo. Essa 
afirmativa pertence a Jean Dresh (1956), grande conhecedor do Saara, após percorrer 
os altos sertões, afirmou que, nos poucos dias em que tivera contato com espaços 
geográficos do nordeste seco, pudera comparar os atributos da região das caatingas 
com os fatos que estudara no deserto do Saara. E que, refletindo sobre, pode afiançar 
que o nordeste interior não tinha “nada de deserto” na sua conjuntura fisiográfica e 
ecológica. Relatou que, ao contrário do que acontecia nos espaços saarianos, nos 
sertões nordestinos existia gente por todos os cantos e locais inimagináveis. Nesse 
sentido, a partir do seu conhecimento sobre as várias regiões áridas do planeta, pode 
confirmar que o nordeste seco era a região semi-árida mais povoada do mundo. 
 A famosa indústria da seca tem ganhado muito desde os primeiros planos 
estéreis dos governos, utilizando sempre o jargão “combate à seca”, inventam obras 
faraônicas, arrecadam divisas e as milhares de famílias sertanejas continuam sofrendo 
a falta de uma legítima aplicação estrutural. Não existe maneira de combater a seca, é 
um evento natural que ocorre todos os anos e assim o será enquanto esta dinâmica 
climática existir, da mesma forma que compreendemos o clima tropical de altitude, o 
subtropical, a adaptação do homem e a produção da vida continuam, sem qualquer 
interferência, devemos compreender o clima semi-árido, temos que aprender a lidar 
com a água na região, que é abundante se aproveitada da maneira correta, assim não 
existirá seca social que aflija o povo do sertão. 
 Os planos governamentais de curto prazo para as conseqüências da seca 
resumem- se na arrecadação de roupas e alimentos de outros cantos do país, pois já 
não há mais o que fazer, isso tem provocado a desilusão do homem do sertão e sua 
retirada para outros locais. A construção de açudes atende aos grandes proprietários 
de terra, as grandes empreses que exploram as margens do rio São Francisco, 
monopolizando suas águas, impedem a população de poderem aproveitar do único 
recurso perene, isolando-as mais para a área core do semi-árido, onde as condições 
climáticas são mais intensas. A região é cortada por centenas de grandes e pequenos 
açudes destinados a atender alguns senhores à vaqueiros e camponeses , eles retêm 
toda a água da chuva num só local, causando o desaparecimento de pequenos rios 
que surgiam com a época das chuvas, utilizava-se suas margens para semear 
algumas culturas e para a dessedentação dos animais. 
 Interferiu-se profundamente no regime dos rios a construção da rede de 
açudes, o lavrador, o vaqueiro, não podem mais aguardarem a chegada do rio, pois a 
água foi privatizada para utilização e existente desperdício dos poucos senhores. As 
famílias não podem tocar nas águas dos açudes, pois é considerado roubo, se existe o 
roubo, é porque existe um objeto particular- a privatização da água. 
 Todos esses obstáculos não são motivos para a grande população sertaneja 
abandonarem suas terrinhas, o amor pela terra ainda consegue ser mais forte e a fé 
na esperança de dias melhores é o alimento que dá força para levantarem todos os 



dias e semearem o solo raso, na espera de uma pequena produção para atender às 
mais básicas necessidades. Na época de colheita da grandes plantações, os chefes 
de famílias migram para essas áreas à procura de trabalho , recebendo um salário 
indigno, muitos não conseguem dinheiro suficiente para retornarem e tratarem a 
lavoura, ficando nos centros urbanos, em condições sociais precárias, abandonados a 
sua própria sorte. 
 Os aspectos físicos de uma área, devidamente incompreendidos, podem gerar 
conseqüências sociais muito sérias, é plenamente o caso do semi-árido brasileiro. A 
construção da história social da região é componente para explicar sua característica 
desigualdade. 
 
 
Produção espacial do nordeste sertanejo 
 
 A história do nordeste seco inicia-se com a colonização portuguesa e sua 
dominação pelo interior do país. 
 Segundo Andrade¹ (1973), o indígena do sertão vivia nos tempos da pedra, 
pois tirava seu sustento da caça e da pesca. Durante a instalação das propriedades do 
homem branco, houve inúmeros conflitos entre índios e brancos, pois este se fixava 
nas ribeiras mais férteis, trazia gado (que ficava solto no pasto), escravos e 
agregados, construía casas, levantava currais de pau- a- pique, afugentando os índios 
para as serras ou para as extensas caatingas onde havia falta de água quase o ano 
todo. A migração dos indígenas foi citada por Alves² (1953), no processo ocorrido 
continuamente a cada período de seca. Um grupo de aproximadamente 4 ou 5 mil 
integrantes, viajavam para o litoral quando a natureza começava a mostrar os sinais 
da estiagem, no entanto ocorreu dessa área ser dominada por outros, deixando os 
verdadeiros habitantes sem chances e sem terra. 

O índio vendo-se no direito sobre a terra, abatia os bois e cavalos do colono, 
como fazia com qualquer outra caça, assim, o homem branco reagia e, 
respectivamente surgia o conflito. Essa guerra repercutiu no sul onde atraiu 
bandeirantes paulistas, profissionais na luta contra os índios; devassaram populações, 
aniquilaram tribos e provocou o aldeamento dos remanescentes. A guerra trouxe mais 
terras para a coroa, ocupando-a com a pecuária, esta, como fornecedora de animais 
de trabalho e carne às áreas mais férteis do nordeste- litoral e zona da mata. 

Alves (1953) relata-nos que a primeira notícia sobre as secas do nordeste veio 
com o Padre Fernão Cardim, no século XVI, mais precisamente no ano de 1583 
estando no sertão pernambucano, presenciou “grande seca e esterilidade nesta 
província”. O termo “sertão”, utilizado pelos portugueses, referia-se à “terra distante”, 
ao contrário do que garantiu seu conhecimento por “deserto grande”. 
 A exploração do interior baiano dava-se pelos entradistas à procura de minas, 
com o objetivo de conseguir posição social e riquezas, contudo, a ocupação mais 
famosa deu-se por Garcia d’Ávila e seus descendentes, então estabelecidos na Casa 
da Torre, uma casa-forte localizada na baía de Tatuapera. Os d’Ávila não desejavam 
as riquezas minerais, estavam mais interessados na pecuária e, a partir do governo de 
Tomé de Souza, trataram de conseguir doações de terras, sesmarias que penetrava o 
sertão, subindo o Itapicuru e o Rio Real, até chegarem ao São Francisco. Os homens 
da Casa da Torre pleitearam terras em várias partes do sertão nordestino- 
Pernambuco, Piauí, Ceará- através do recebimento de sesmarias. 
 Construíram assim, os maiores latifúndios da história brasileira, em 1710, 
tornaram-se senhores de 340 léguas³ de extensão territorial, às margens do Rio São 
Francisco e de alguns afluentes. 
 O mérito pelo desbravamento do interior nordestino, não deve ser dado aos 
grão-senhores, pois nas palavras de Andrade (1973,p.180):  
 



(...) não enfrentaram o calor e a sede nas caatingas adustas, nem as 
flechas traiçoeiras dos indígenas que atacados pelos brancos não 
tinham para onde recuar, passando a defender palmo a palmo aquela 
terra seca onde caçavam e aquelas ribeiras onde pescavam para a 
sua alimentação. 
 

As lutas em meios hostis eram enfrentadas com coragem pelos desbravadores, 
vaqueiros, muitos escravos e posseiros que, não dispondo de prestígio em outros 
locais nem os requerimentos necessários para conseguir sesmarias no ambiente 
palaciano, eram obrigados a colocarem-se sob a proteção do grão-senhor.  

A relação era posta da seguinte forma: os desbravadores reconheciam a posse 
da terra pelos grão-senhores, tornando-se seus foreiros, estabeleciam no que 
chamavam de “sítio”, pagando anualmente uma quantia alta para a época. Segundo 
Alves (1953), o plano de colonização do Brasil visava criar na colônia, domínios que 
seguissem a estrutura feudal. Confirmamos essa colocação a partir da organização 
social da época, e nas palavras de Andrade (1973,p.182): 

 
Os grandes sesmeiros mantinham alguns currais nos melhores 
pontos de suas propriedades, dirigidos quase sempre por um 
vaqueiro que, ou era escravo de confiança, ou um agregado que tinha 
como remuneração a “quarta” dos bezerros e potros que nasciam. 

  
Outras áreas eram arrendadas a 10 mil réis por ano aos posseiros, nas quais 

exerciam uma agricultura de subsistência, quando não tinham a quantia para pagar o 
grão-senhor, ofereciam parte de sua produção ou seu trabalho nas grandes 
plantações. 

Devido às grandes distâncias e dificuldades de comunicação entre a 
hinterlândia e os principais pontos na Zona da Mata e litoral, desenvolveu-se no sertão 
uma população totalmente dependente do meio, que procurava ao máximo atender às 
suas necessidades. Na alimentação, usava-se a carne e o leite, frutos silvestres e 
alguns produtos das lavouras de subsistência semeadas nos brejos, nas vazantes dos 
rios, ou na própria caatinga, durante o inverno. 

Citado por Andrade¹ (1973), as dezenas de fazendas reais eram divididas em 
três inspeções, cada uma dirigida por um Inspetor e cada fazenda era dirigida por um 
vaqueiro que devia obediência ao inspetor. Era permitido ao vaqueiro criar alguns 
animais e o direito à produção de leite e queijo, em outros casos lhe era oferecido 
apenas carne e roupa, devendo atender o restante das necessidades com suas 
próprias plantações e crias. 
________ 
¹ Andrade, Manuel Correia de, A Terra e o Homem no Nordeste, 1973. 
² Alves, Joaquim, História das Secas- séculos XVII à XIX,1953. 
³ No Brasil, 1 légua equivalia a 6.600 m (dicionário Houaiss, 2004).  
¹Citação da obra de Spix, J. Von e Martius C.E.P. Von, Viagem ao Brasil,1938. 
 
Caracterização das áreas abrejadas 
 
 O nordeste seco, com sua descontinuidade biogeográfica apresenta-nos ilhas 
de umidade e solos férteis espalhados pelas serras e encostas dos morrotes, 
chapadas e escarpas e setores de vales bem arejados por correntezas de ar marítimo. 
 A comunidade que visitamos aparentava, segundo a classificação de Ab’Saber 
(1999), como um brejo de vale úmido, pois atravessamos desníveis topográficos, 
graças aos morros pelos quais se desenham uma vegetação bem diferente do que 
encontramos nos grandes sertões. São resquícios de mata úmida que permanecem 
graças à influência úmida concentrada e adquirida pelo relevo. 
 Nas palavras de AB’SABER (1999,p.17): 
 



Na cultura popular dos sertões é costume reconhecer-se por brejo 
qualquer subsetor mais úmido existente no interior do domínio semi-
árido; isto é, qualquer porção de terreno dotada de maior umidade, 
solos de matas e filetes d’água perenes ou subperenes, onde é 
possível produzir quase todos os alimentos e frutas peculiares aos 
trópicos úmidos. Um brejo, por essa mesma razão, é sempre um 
enclave de tropicalidade no meio semi-árido: uma ilha de paisagens 
úmidas, quentes ou subquentes, com solos de matas e sinais de 
antigas coberturas florestais, quebrando a continuidade dos sertões 
revestidos de caatingas. 

 
Portanto, nessas áreas há recursos naturais mais abundantes para o homem 

poder criar e plantar, a dificuldade em se viver da terra é menos intensa do que nos 
grandes sertões, contudo, são áreas de relevos marcados, raras são planícies e 
geralmente médios agricultores utilizam o terreno para monoculturas. 
 A comunidade de Massacará, distrito de Euclides da Cunha, é um território 
indígena, da cultura Kaimbé, localizada num brejo e restituída àqueles de ascendência 
indígena a partir de um programa do governo estadual chamado “Territórios 
Identidade” o qual consiste na restituição de áreas às comunidades tradicionais da 
Bahia, tais como: quilombolas, pescadores, ribeirinhos. 
  

Dominada pelos portugueses, pelas características peculiares, a tribo foi 
dissolvida e membros da etnia espalharam-se pelas fazendas locais, houve a típica 
miscigenação (a fisionomia desse povo não se assemelha aos antigos mongóis, pela 
miscigenação, aproximam-se dos mulatos brasileiros) , contudo a maioria dos 
familiares sempre se mantiveram próximos à antiga área. A comunidade contracena 
com dois cenários: os antigos casarões coloniais, a tradicional igreja no topo mais alto 
do local, a qual ainda conserva sua placa de fundação- “Missão de Massacará- 1689, 
jesuítas”- com as casinhas de tijolos em construção, para aqueles que possuem uma 
modesta renda e contribuem para a modernização do lugarejo.  
 Segundo uma publicação da Sociedade Internacional de Lingüística (1976), 
cerca de 500 descendentes da tribo Kaimbé vivem no subposto de Caimbé em 
Massacará, aproximadamente a 40 km de Mirandela. Saindo de Mirandela, o acesso a 
aldeia é dificultado pelas estradas de terra e quando chove, há chances de atolar o 
veículo. Tanto a língua como os costumes tribais parecem haver desaparecido.  
 A área total do território Kaimbé é de aproximadamente 8.000 hectares e sua 
população está próxima dos 900 habitantes, existem dois caciques que convivem 
pacificamente. No ano de 2007, os Kaimbé contam com um posto de atendimento de 
pequenas urgências de saúde e uma escola de ensino fundamental, os jovens devem 
deslocarem-se para Euclides da Cunha a fim de concluírem o estudo básico. Um 
ônibus escolar cedido pela prefeitura transporta os estudantes, salvo em dias de 
chuva. Pela pobreza da população local, a maioria faz suas locomoções em bicicletas 
ou a pé. 
 Grande parte da comunidade é vive da aposentadoria de algum familiar ou pelo 
programa Bolsa-Família do governo federal, pouquíssimos estão conseguindo 
prosperar em suas roças, não se sentem motivados, pois o contato direto com a terra 
permaneceu apenas com os mais velhos da aldeia, os jovens compartilham a vontade 
de migrarem para os grandes centros em busca de possibilidades de consumo maior, 
o que é uma negativa para a comunidade e em longo prazo, para a sociedade. 
 Participamos de uma das assembléias do grupo, acompanhados por dois 
pesquisadores da PUC de Salvador, os quais desenvolvem trabalhos com a 
comunidade há alguns anos. Com a presença de pouco menos de 1% dos Kaimbé, 
discutiram-se os problemas e soluções ditados por eles para um desenvolvimento de 
todos sem a necessidade de migrações, assim, varou-se a noite com as seguintes 
problemáticas: 

• Não há água reservada o suficiente para a agricultura; 



• Falta de conhecimento sobre a natureza; 
• O desmatamento realizado pelo não-índio; 
• Escassez de sementes para plantio de arroz; 
• Dificuldade que os mais velhos encontram para se locomoverem às roças mais 

distantes; 
• Existência de pragas nas plantações; 
• Alguns pontos com processos erosivos; 
• Falta de nutrientes no solo, necessitando de adubação; 
• Definição das áreas para agricultura e conservação ambiental; 
• O grupo não está incluso no programa de apicultores do governo federal; 
• Ausência de técnico apicultor; 
• Dificuldade no transporte da produção local. 

 
A concorrência com produtos da cidade e a falta de estrutura impede uma 

viabilização da produção, obrigando os índios a dependerem do comércio central e 
não desenvolverem sua agricultura e pecuária local, a qual, organizada, poderia 
abastecer a comunidade que não necessitaria mais se locomover com tanta 
dificuldade e comercializarem o excedente produtivo. O fornecimento de sementes 
pela EMBRAPA e a construção de um banco de sementes, poderiam ser algumas 
soluções. 

 
• Atualmente compram produtos de Euclides da Cunha, mas já houve uma feira 

da comunidade; 
• Falta de projetos de irrigação e reservatórios de água; 
• Curso de desenvolvimento sustentável para a comunidade; 
• Recomposição do Rio da Ilha, pois a quantidade de água está diminuindo 

devido aos processos de erosão e assoreamento de seu leito e de alguns veios 
na nascente; 

• Conhecimento aprofundado dos direitos e deveres da etnia; 
• Mobilização dos mais jovens, que estão desistindo da vida em comunidade 

tradicional; 
• Falta de participação ativa da comunidade nas assembléias; 
• Dificuldade de contato com as Secretarias Estaduais; 
• Necessidade da criação do Comitê da Bacia do Rio Itapicuru. 

 
Quanto à cultura do povo Kaimbé, nada restou de sua língua e a única vaga 

lembrança de manifestação religiosa, chama-se Toré, uma dança apenas apresentada 
no dia do índio, como apresentação artística para possíveis visitantes. A presença da 
igreja Neo- Pentecostal é um fator influenciável para o esquecimento dessa cultura. 

A função do IRPAA num local tão diferente dos quais eles conhecem, é 
justamente re-ensinar a comunidade a compreender o chão que pisam e a chuva que 
alimentam os rios e as plantas. Aqui, encontramos todo o meio em favor do homem, 
este, não necessitando de muitos esforços para produzir vida, contudo, não há quem 
compreenda a natureza para poder trabalhá-la; no sertão há muita gente para 
trabalhar, mas o ambiente é mais complicado, exigem maiores esforços. As velhas 
contradições que regem a história humana. 

Uma Kaimbé ofereceu-nos um relato sobre suas dificuldades vitais: enfrentar 
obstáculos para terminar a casa pois o esposo está adoecido, não há quem trabalhe 
em sua roça, planta apenas alguns pés de milho e mandioca atrás de casa e cria 
algumas cabeças de boi, já que o caprino não oferece tanto status social. Pretende 
educar os filhos, para terem melhores condições de vida na cidade. A primeira refeição 
do dia é sempre mandioca cozida, cuzcuz e café. 
 



Projetos desenvolvidos pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária 
Apropriada (IRPAA) 
 
 Frente a toda essa descontinua realidade do semi-árido brasileiro, o IRPAA 
defende a Convivência com o Semi-Árido, essa é a bandeira que levantam, para um 
sertão viável e que produza a vida e que a vida fixe-se à ele. Segundo à proposta do 
instituto: “Entre outros elementos de proposição, divulgar somente técnicas e métodos 
que preservem e defendam de modo sustentável o meio ambiente. Atua em projetos 
de formação de pequenos agricultores e criadores, agentes multiplicadores e 
educadores, através de assessorias técnicas e pedagógicas, realizando estudos e 
pesquisas no âmbito da agropecuária, criação de animais, meio 
ambiente,clima,tecnologias,beneficiamento/comercialização/divulgação, 
cooperativismo/ associativismo,   reordenamento fundiário em comunidades 
tradicionais,  educação para a Convivência com o Semi-árido, produção de material 
didático e paradidático, entre outros”.   

A RESAB (Rede de Educação do Semi-Árido Brasileiro) surgiu a partir da 
iniciativa de educadores e instituições governamentais e não-governamentais que 
atuam na área educativa, a desenvolverem uma metodologia a qual trate das questões 
que norteiam a realidade do povo sertanejo, ações que contribuam para a qualidade 
do ensino público no nordeste seco. 

Apoiados na noção de “realidade do sujeito”, de Paulo Freire, os profissionais 
espalhados pelo SAB, praticam a idéia: “De pé no chão também se aprende a ler”. 
Com a organização de simpósios, seminários e formação continuada de professores, a 
RESAB articula com a sociedade. A organização da rede não é fundada em uma idéia 
central e básica a qual regerá outros subgrupos, em cada Estado da região existe um 
núcleo da RESAB, caracterizado pela idéia de “rizomas”, ou seja, não há um 
enraizamento, um centro de controle da rede, ela é descentralizada. 

O meio rural é seu cenário de atuação, segundo os profissionais é onde se 
encontram os piores índices sociais e onde a população assume o “ser sertanejo”. A 
população de Juazeiro não se identifica como pertencendo do semi-árido, pois é uma 
realidade que ninguém quer assumi-la justamente pelo histórico pejorativo e 
desconhecido por parte da sociedade. Todos querem fugir para a vida dos citadinos, 
como em qualquer outro centro urbano do país, aliás, não se conhece a cultura do 
semi-árido estando nas principais cidades. 

Edineusa, uma das profissionais membros da rede, diz que fazer parte do 
semi-árido chega a ser “feio”, tem-se uma má impressão desta cultura e as escolas 
não fogem disso; resistem à proposta de contextualiza a realidade com a educação. 
Muitas crianças identificam por uma foto num livro de geografia o Rio Tietê, mas não 
sabem identificar o Rio São Francisco. 

A rede não desenvolve nenhum projeto em parceria com centros de ensino 
superior, Neide, outra pedagoga, relatou-nos que as universidades são as primeiras a 
criticarem o trabalho da organização, assimilando-os como “adoradores do bode”, 
estão preocupadas em focarem as pesquisas para o global em detrimento do local. A 
idéia de o litorâneo “virar as costas” para o país e reverenciar a coroa, faz parte de 
uma cultura.    
 A RESAB tem como princípio reagir contra a descontextualização, e o semi-
árido é uma realidade à parte do Nordeste, deve-se compreender suas 
potencialidades e entender a dinâmica natural, ela luta pela escola gratuita e de 
qualidade. O projeto de desenvolvimento de um material didático específico e aplicado 
em algumas escolas-experimentais teve bons resultados e aprovação dos pais e 
alunos, hoje a RESAB está fechando acordo para o MEC distribuir o material em mais 
escolas.  
 
Fundo de pasto 
 



 O Fundo ou Fecho de Pasto caracteriza-se pela ocupação e uso da terra de 
forma comum por uma determinada coletividade que, além dos laços de parentesco, 
compadrio e proximidade, tem em comum, a criação de animais de pequeno e grande 
porte (caprinos e ovinos), soltos na área, e roçados de pequenas dimensões de onde 
tiram as alimentações para si e suplementos alimentares para o rebanho. Essa 
característica retrocede aos primórdios da ocupação portuguesa no Nordeste 
Brasileiro, derivado das Capitanias Hereditárias e posteriormente das sesmarias. É, 
provavelmente, herança da forma comunal de ocupação das terras em Portugal e 
Espanha. As propriedades comunitárias são abertas, sem cercas que delimitem aonde 
começa ou mesmo termina a posse dos seus moradores, como também seus limites 
gerais, são comuns o uso de variantes para marcação desses limites. 

A luta em defesa da preservação desse sistema remonta a década de setenta, 
e nos anos oitenta transformou-se em um dos elementos mais expressivos da questão 
fundiária no Estado da Bahia, a ponto de ter sido objeto de uma emenda popular 
apresentada à constituinte estadual em 1988, resultando na inclusão do parágrafo 
único do Artigo 178 da Constituição do estado que reitera: 

 
Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá utilizar-
se do direito real de concessão de uso, dispondo sobre a 
destinação da gleba, o prazo de concessão e outras condições. 
Parágrafo Único: No caso de uso e cultivo da terra sob forma 
comunitária, o Estado, se considerar conveniente, poderá 
conceder o direito real da concessão de uso, gravado de 
cláusula de inalienabilidade à associação legitimamente 
constituída e integrada por todos os seus reais ocupantes, 
especialmente nas áreas denominadas de Fundos de Pastos 
ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, vedada a 
este transferência de domínio. 

 
Com a não declaração das terras, a partir de 1850, essas áreas tornaram-se 

áreas devolutas e, portanto, propriedade do Estado, mas ocupadas por comunidades 
que já as possuíam de fato, pois ali residiam e dali tiravam os seus sustentos. Só que 
nunca foram regularizadas. A ocupação foi pacífica até meados dos anos 70 quando 
foi decretada a Lei do pé alto. A partir daí inicia-se o processo de grilagem das terras 
coletivas das comunidades rurais, sobretudo, no norte-nordeste da Bahia; Inclusive, 
com apoio dos governos através do financiamento para compra de terras com fins 
especulativos. São legalmente fundados em títulos ou posse imemorial, tiveram a sua 
existência reconhecida pela Constituição baiana de 1988 no parágrafo único do Artigo 
178. 

São características dos Fundos e Fechos de Pastos na Bahia: 
• Posse por décadas, de áreas coletivas, usadas em pastoreio extensivo; 
• A área é utilizada por todos da comunidade; 
• Ausência de cerca na sua delimitação; 
• Roçados individuais; 
• Laços de parentesco entre as pessoas das comunidades que utilizam a área; 
• Cuidado com a Caatinga. 

 
A CDA (Coordenação de Desenvolvimento Agrário) é um departamento do 

governo estadual baiano que trata das delimitações e oficializações das áreas rurais 
particulares e Fundos de Pasto, ela realiza a medição da propriedade e posteriormente 
concede documentação gratuita a partir do requerimento do proprietário. As 
comunidades de Fundos- de- Pasto, pertencem às comunidades tradicionais 
espalhadas pelo território nacional como os índios, quilombolas e seringueiros. 

A necessidade da medição e documentação das propriedades evita ou 
extingue a grilagem, muito forte ainda no semi-árido, prejudicando pequenos 
agricultores. Originariamente, a área de Fundo- de- Pasto não é cercada, o animal 



pastava sem limites, o que gerou muitos problemas em manter-se a área dessa 
maneira, pois o bode, principalmente, vai se alimentando da vegetação e invadindo 
propriedades de outras comunidades, antigamente, o animal era utilizado para 
demarcar o limite entre as terras, desta maneira ocorriam sempre conflitos.  

Um exemplo de organização comunitária encontra-se na comunidade de Testa 
Branca, a 22 km de Uauá. Há uma mini-fábrica de beneficiamento de leite, a qual 
empregará somente mulheres e todos os produtos fabricados terão procedência do 
leite da cabra: doce de leite, queijo, manteiga, requeijão. Os produtos terão seu 
escoamento através da articulação da COOPERCUC. 
 Esta comunidade faz parte do projeto do IRPAA de Convivência com o Semi-
Árido, ela esta organizada numa associação de moradores, que discutem os 
programas dos quais participarão, recebendo apoio técnico do instituto de acordo com 
o desempenho das comunidades, Testa Branca recebeu a mini-fábrica como um 
“prêmio” por seu desempenho em manter-se coletiva e respeitar o direito de todos, 
souberam exercer cada um sua função importante para o bom andamento das 
atividades e participaram ativamente nos interesses coletivos. 
 A roça comunitária é uma área de Fundo de Pasto de quase 2.500 ha, onde há 
um pequeno açude no qual os lavradores aproveitam as margens úmidas para 
plantarem nas épocas de seca, indo desde grãos até leguminosas. Outra área maior, é 
dedicada à criação dos animais, de acordo com a estrutura apresentada pelo IRPAA. 
Existe o aprisco que é o berçário para os cabritinhos, eles permanecem nesse local 
devidamente protegidos contra qualquer contato que possa vir contaminá-los, antes 
que se faça a higienização. O aprisco também oferece espaço para as fêmeas 
próximas a parirem. 
 Em outras divisões está o local para pastarem, para defecarem, para beberem 
água, todos bem protegidos e com horários certos para cada momento do rebanho. A 
preferência para criação de caprinos e algumas ovelhas, dá-se pelo porte do animal 
suportar dinâmicas naturais intensas e por não gastar tanto em comparação com o 
gado bovino, este, por ser grande consome muita água e sua carne no sertão é de 
terceira qualidade, ocupam muito espaço, destrói a camada desnuda do solo, é um 
mau conversor de alimento e não se alimenta de qualquer espécie de cactácea como 
o bode. O caprino é a escolha animal para produção viável no nordeste seco.  
 Os associados organizam-se em rodízio para realização das tarefas, um 
exemplo funciona na parte de criação: pela manhã o criador libera o rebanho para se 
alimentarem enquanto as crias permanecem no aprisco, esperam o final da tarde que 
é quando as mães retornam para amamentarem os filhotes. Numa outra área está um 
grupo de pessoas colhendo alguma hortaliça, e outro grupo trabalhando na fábrica. 
 A aplicação efetiva do programa de convivência com o semi-árido gera 
resultados interessantes, como é o caso da roça localizada em Testa Branca e que é 
usada como exemplo para divulgar uma nova paisagem do semi-árido a partir de sua 
compreensão. 
 A propriedade é dividida em quatro porteiras, com a utilidade de organizar as 
áreas que devem ser trabalhadas na semana, toda a propriedade é dividida de acordo 
com a função de cada área: local para lazer dos animais, evitando seu estresse, área 
de plantação de palma, capim e feno, direcionado à alimentação do rebanho, estrutura 
construída para os animais defecarem e não entrarem em contato com os dejetos. 
 Os instrumentos para captação de água da chuva são encontrados em toda a 
propriedade, cada um com sua função, ou para a dessedentação dos animais e 
plantação, ou para uso humano. São duas cisternas grandes com capacidade para 16 
mil litros- uso familiar-, uma cacimba e um caxio mais afastados da casa para uso 
animal, todos eles estão cheios de água, os animais não estão famintos comendo a 
vegetação da caatinga, nem com sede. O mesmo ocorre com a família que vive de 
uma alimentação nutritiva e tirada da própria terra, não há falta de água para o uso 
doméstico. Na propriedade planta-se feijão, milho, melancia, mandioca, algumas 
árvores frutíferas, no período de seca, pratica-se a agricultura de sequeiro, que 



consiste no cultivo de espécies que não necessitam de água continuamente, enquanto 
o solo de outra área descansa para um próximo cultivo. 
 A queimada era uma prática comum nos roçados, devido ao desconhecimento 
da população sobre a conservação da natureza, hoje o instituto ensina-os a recompor 
o solo com restos de velhas árvores e outros vegetais, há a necessidade em se fazer a 
rotatividade do solo e das culturas, o reflorestamento é feito com algumas árvores da 
caatinga como a Leucema e a Gliricídia, são plantas exóticas, mas excelentes 
forrageiras. Nas condições do semi-árido, as forrageiras devem ser plantas 
permanentes e, de preferência, arbustivas ou arbóreas. O entorno da roça é dominado 
pela Caatinga preservada, sendo área de conservação ambiental a qual faz parte da 
propriedade. 
 Uma área grande que exige trabalho pesado, mas aliviado pelo método 
aplicado à realidade sertaneja, é necessária a cooperação da família, que é 
geralmente composta por muitas pessoas, diminuindo o peso do trabalho. O retorno é 
dado à família que não precisa mais abandonar sua terra e migrar para situações 
desconhecidas, não há falta de água nem de comida, nos períodos de seca, continua-
se a viver. 
  
Centro de Treinamento do IRPAA 
 

O Centro de Treinamento do Irpaa fica situado na localidade de Tourão, a 12 
KM de Juazeiro, sua área total é de 30 hectares.  

Na área, moram 03 famílias que praticam agricultura de subsistência e criação 
de animais de forma totalmente ecológica: dispensando cuidados naturais com a terra, 
com a água e com a plantação. Elas normalmente abastecem  com frutas e hortaliças, 
o refeitório do Centro em períodos de cursos, e comercializam com uma cooperativa o 
excedente produzido. 

Moram ainda nesse Centro 23 estudantes de agronomia. São moças e 
rapazes, bolsistas, e filhos de agricultores do semi-árido ligados a entidades parceiras  
do nosso trabalho. Eles complementam seus estudos através de atividades práticas 
oferecidas pelo Centro de Treinamento. 
 
 
Estudo de caso: Municípios de Uauá e Casa Nova 
  
Os bons frutos: Uauá 
 
 A utilização do fruto do umbuzeiro pelos sertanejos é atividade de muitos 
séculos, pois a planta com toda a sua riqueza nutritiva foi muitas vezes elemento 
essencial para salvar a vida daqueles que caminhavam pela caatinga em época de 
seca. Descobrindo sua múltipla utilização quanto à produção de variados compostos 
alimentícios, as mulheres donas de casa trocavam receitas das deliciosas geléias, 
compotas, doces e sucos desse mesmo fruto. 
 A comercialização do fruto em beira de estrada também fora uma saída para 
uma subsistência do povo do sertão, contudo, essa comercialização não gera nenhum 
lucro para o vendedor que poderia ganhar muito mais ao se beneficiar o umbu. 
 Na década de 1980, partindo de uma ação de freiras que estavam em missão 
na região, iniciou-se a organização destas mulheres numa associação de 
beneficiamento do umbu. Descobriram que juntas poderiam produzir mais e serem 
economicamente ativas numa sociedade patriarcal e machista. 
 
COOPERCUC- Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e 
Curaçá 
 



O projeto inicial chamava-se PROCUC (Programa Canudos, Uauá, Curaçá), 
com a participação de poucas famílias, hoje, 200 famílias são beneficiadas pelo 
programa, entorno de 1000 pessoas. A principal matéria-prima beneficiada e 
propagada culturalmente é o fruto umbu, símbolo do sertão nordestino, considerado 
por Euclides da Cunha como um alimento sagrado e precioso, sempre que o sertanejo 
precisasse se alimentar encontraria facilmente um umbuzeiro, pois sua figura é 
destaque na caatinga e seus galhos são cheios desse fruto mesmo nos anos mais 
secos. 

 
O nome deriva do Tupi Guarani- Y-mb-u- e significa árvore que dá de 
beber. As grandes e freqüentemente centenárias árvores de umbu 
têm raízes capazes de armazenar dois ou três mil litros de água e 
frutificam mesmo nos anos mais secos. Os frutos são redondos e sua 
dimensão varia de cereja ao limão. A casca é verde amarelada e tem 
uma polpa suculenta de agradável sabor agridoce. O umbu pode ser 
consumido em compota, fresco ou transformado em suco, geléia ou 
gelatina¹. 

 
Além do fruto- símbolo, outros produtos são fabricados com o maracujá-do-

mato, quase do mesmo tamanho do umbu, de casca verde e sabor menos ácido e 
mais doce que o maracujá comum; a goiaba e a manga também são aproveitadas. 
Comumente é utilizado o processo extrativista desses frutos, contudo em 2006 uma 
das comunidades começou a cultivar o maracujá-do-mato com muito sucesso, 
estavam colhendo praticamente o ano todo. São fabricados os mais variados produtos 
como: compota de manga, doce de umbu, suco de umbu, de goiaba, geléia de 
maracujá,etc. 

O programa tem como base a comercialização dos produtos a partir da idéia de 
economia solidária e do comércio justo, este, consiste na aplicação de baixos 
impostos na Europa para produtos procedentes de países em desenvolvimento 
pertencentes à projetos auto-sustentáveis. Atualmente o mercado atingido pela 
cooperativa está concentrado na Europa e abrange os seguintes países: França, 
Alemanha e Áustria, futuramente a Itália também fará parte do grupo. No Brasil, não 
há um mercado consumidor interessado, o único parceiro é o governo federal, através 
da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), que distribui os produtos para 
algumas escolas de ensino fundamental no semi-árido. O interesse da Europa pelos 
nossos produtos dá-se pelas características exóticas atraírem o interesse dos 
consumidores, tornando-os apreciados pelos europeus e desconhecidos pelos 
brasileiros, não há o incentivo do governo e a cooperativa enfrenta pesados impostos 
do Brasil. 

As vendas atualmente são totalizadas em: 70% para a CONAB, 20% para a 
Europa e 10% para o comércio comum no nordeste. A COOPERCUC tem como 
parceira a Slow Food, uma organização sediada em oitenta países que tem como 
propósito, promover o consumo de alimentos saudáveis e de qualidade, buscando nos 
costumes alimentares de antigos povos que permanecem até hoje nas comunidades 
do semi-árido e outras regiões do planeta, indo contra o consumo massivo e global de 
alimentos industrializados, promovem a valorização dos alimentos locais e regionais. 

Instaladas pelas comunidades estão as mini-fábricas, as quais possuem o 
processo produtivo totalmente artesanal, os comunas abastecem- nas com a matéria- 
prima, produzem as compotas, sucos, geléias, polpas e doces  para serem 
comercializados pela sede da cooperativa, na qual está instalada uma fábrica também 
de beneficiamento. A sede tem a função de comercializar os produtos fabricados pelas 
comunidades assim como fornecer-lhes outros materiais como: utensílios de vidro, os 
rótulos, açúcar, etc. Ela é a responsável pela distribuição do lucro para os associados. 

Um problema ambiental que enfrentam hoje está relacionado à desertificação 
de algumas áreas do sertão, atingindo as espécies de umbuzeiro jovens, foi notificada 



a ausência de indivíduos novos, dentre outras causas está o bode, que se alimenta 
dessa planta muito suculenta. 

No ano de 2001, o lucro da cooperativa foi em torno de R$ 3.000,00, com uma 
produção de 1 tonelada de derivados do fruto; em 2006 os resultados se multiplicaram 
para R$ 380.000,00, e uma produção de 75 toneladas. 

A estrutura da cooperativa funciona com os seguintes componentes: 
 
 
_________ 
¹(WWW.slowfood.com) 

15 comunidades ativas 
69 sócios 
Mais de 250 famílias envolvidas diretamente nas atividades 

 
 

 

 
Fonte: COOPERCUC,2007 s/escala. 
 
 
 Os umbuzeiros estão localizados nas áreas de fundo- de- pasto, já 
exemplificadas anteriormente. Estas áreas são de uso comum das associações, 
portanto é necessário haver um manejo sustentável, o qual poupará a Caatinga de 
uma exploração selvagem. Para isso a cooperativa organiza estudos com os líderes 
comunitários de forma a orientá-los sobre o uso do fundo- de- pasto dentro de sua 
dinâmica ambiental, respeitando os períodos e os limites da natureza. Então, todos 
acabam compreendendo a importância da preservação ambiental a partir de pequenas 
e cotidianas ações fiscalizadas pela cooperativa: 

• Uma lista que contenha as informações de todas as propriedades que realizam 
a  extração bem como a potencialidade de suas safras; 

• Todos os colhedores devem possui um certificado fornecido pela cooperativa; 
• A área de colheita deve-se distanciar no mínimo 20 metros da área de 

ocupação humana e animal; 
• É obrigatório separar os produtos certificados dos não-certificados; 
• Os produtos devem estar dentro das normas internacionais para alimentos e 

não devem entrar em contato com outros produtos os quais estejam fora 
dessas normas; 



• Realização do chamado “recaatingamento”, ou seja, recuperar áreas em 
processo de desertificação com espécies nativas, projetos são desenvolvidos 
junto às comunidades e profissionais técnicos; 

• Produção de mudas para lenha, e para o recaatingamento; 
• Educação ambiental e projetos para viabilização de energias alternativas (solar, 

eólica,etc.). 
 
Todo este projeto, bem como seu desenvolvimento positivo não existiria se 

esta região sofresse ainda com as lutas pela posse da terra; se não houvesse paz e a 
devida legitimação das áreas pelo governo do Estado. As áreas de fundo- de- pasto 
são medidas e registradas pela Companhia de Desenvolvimento Agrário- CDA , e os 
títulos são gratuitamente fornecidos para as associações. Isso oferece uma segurança 
para estas pessoas que dependem diretamente da terra, seu bem mais precioso. 

 
 

 
As lutas: Casa Nova 
 
 No fim dos anos 1970, em torno de 55 famílias de posseiros de Riacho Grande, 
comunidade do município de Casa Nova no estado da Bahia, que habitavam esta área 
desde o século XIX, foram atingidos diretamente pela construção da barragem de 
Sobradinho a qual resultou na inundação de 412 mil Km², o total da população de 
outras áreas também atingidas pela obra foram de aproximadamente 72 mil pessoas. 
 Quase um ano depois, a agroindústria Camaragibe S/A, com sede no Rio de 
Janeiro e vinculada ao empresário Delfim Neto, recebera recursos do Proálcool para 
produzir combustível a partir do cultivo da mandioca que plantaria numa área de 30 mil 
hectares dividida em quatro fazendas que a empresa dissera adquiri-las. A população 
dona da área resistiu e conseguiu as titulações de posse de suas propriedades, no 
entanto a agroindústria instalou-se nas redondezas de modo a fornecer uma cotidiana 
insegurança para a população. 
 A real vítima dessa história foi o credor Banco do Brasil, que não nada mais 
que o tesoureiro do dinheiro público, enfim, os envolvidos desviaram todo o capital 
investido e muito mais. A agroindústria faliu. 
 Estamos no início dos anos 1980 e com o fim da ditadura, a área abandonada 
fora recuperada e ocupada pelos pequenos agricultores locais. Além da comunidade 
de Riacho Grande, outras também viviam e desenvolveram-se em associações de 
produção sustentável: a agricultura, o cultivo e a criação de animais, como as 
comunidades de Melancia, Jurema e Salina da Brinca. Com seus projetos apoiados 
pelo bom e velho Banco do Brasil, 300 famílias eram beneficiadas com seu trabalho 
valorizado; Areia Branca foi o nome dado para a união das áreas de fundo- de- pasto 
das comunidades onde localizavam- se a apicultura (aproximadamente  3 mil caixas 
de abelhas da espécie Europa) e cerca de 10 mil cabeças de caprinos. 
 Novamente vemos a união do povo sertanejo em um auxílio mútuo, através do 
trabalho pesado que é recompensado com a felicidade de semear a vida neste 
ambiente tão maltratado pelo homem que não o conhece. 
 Tudo evoluía muito bem até o mês de março de 2008, dia que os moradores 
jamais se esquecerão, pois foi o dia em que viram suas casas sendo destruídas, todo 
seu trabalho sendo desrespeitado, sua família sendo violentada por um grupo 
composto por policiais civis, federais e regionais munidos de um documento assinado 
por um juiz corrupto. O sociólogo Ruben Siqueira descreve os organizadores do 
atentado: 
 

 Os beneficiários são Alberto M. Martins, diretor do SAAE de 
Juazeiro/BA, e Carlos Nizam L. da Silva, empresário em Jacobina/BA. 
O primeiro seria sócio da Qualitycal Indústria e Comércio Ltda e 



diretor da Sane Engenharia Ltda, envolvida em escândalo no 
município de Uauá, e foi condenado, em 2004, pelo Tribunal de 
Contas da União e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) da 
Bahia, por acumular o salário de servidor federal e o de Secretário de 
Obras do Município de Juazeiro (BA), durante dois anos. O segundo 
é conhecido especulador imobiliário e o maior intermediário de 
mamona na região de Jacobina, Mirangaba e Irecê para produção de 
“biodiesel”. 

 
 Enquanto há reuniões e encontros de representantes dos órgãos públicos para 
averiguarem a situação, os comunas permanecem acampados frente à sua antiga 
morada, com cartazes de protesto atentos para que não se deixem realizar qualquer 
tipo de construção e forçam a retirada de tratores e capangas que permaneciam na 
área. Mas em vão, pois sofreram outros ataques de homens encapuzados e 
fortemente armados, e mesmo com a chegada da polícia, nada foi feito, ao contrário 
viam-se os policiais conversando amigavelmente com os bandidos. Agricultores e 
outras pessoas que estavam no local foram agredidas fisicamente e verbalmente, 
crianças e mulheres não foram poupadas. 
 O resto do ano foi obscuro para os trabalhadores de Areia Grande, entre indas 
e vindas na justiça, protestos e agressões podemos afirmar que nada foi mudado na 
vida destas pessoas, o executivo reiterou a posse da propriedade para os agricultores. 
Que não ficaram de todo felizes, pois sabiam que a tristeza ainda não havia acabado. 

Eu finalizei este trabalho em um parágrafo anterior, mas devo continuá-lo pois 
os habitantes da região estavam certos, ainda não chegara a paz para eles. O 
trabalhador rural José Campos Braga, considerado referência na comunidade como 
símbolo de resistência, foi encontrado morto, assassinado pelos porcos empresários 
no início do presente mês. Afirmaram que não viam José desde o dia 30 de janeiro de 
2009, o corpo encontrado já estava em avançado processo de putrefação, alvo de 
urubus. Diversos meios de informação divulgaram a nota, chocando- nos e piorando o 
sentimento de medo das famílias. 

Esta foi a resposta dada pelos grileiros por conta da ação da procuradoria geral 
do Estado no final do ano passado, a qual consistiu em desapropriar as atividades da 
agroindústria Camaragibe em Casa Nova. 

A população denuncia que há algumas semanas antes do assassinato do 
trabalhador, avistaram grileiros sempre bem armados que tentaram invadir as áreas; 
todas essas ações foram levadas à polícia, mas a negligência e omissão existem, 
então o novo delegado local afirma que não há nenhum registro de denúncias do tipo. 

As lutas pela terra ainda marcam o solo de sangue das vítimas dos “marajás” 
que dominam o país, tivemos um dia a esperança que alguém que saísse do povo, 
desta realidade do sertanejo fosse mudar alguma coisa, mas o poder atinge todo fraco 
que pensa ser forte. A perseguição aos trabalhadores rurais tendem a aumentar com a 
promoção dos agrocombustíveis motivo de orgulho do governo federal, pois eles 
sabem o quanto seus bolsos irão encher a custa de mortes e injustiças ao povo que os 
elegeu. Vergonha para nós brasileiros pois empresários, políticos, coronéis assinaram 
a certidão de casamento e não há possibilidade de separação. 

Sem a justiça, com um governo vergonhoso e falido, os movimentos populares 
têm apenas sua união e a voz para espalharem sua realidade o que já é de muito valor 
estando em um país de infelizes escravos, escravos pois o povo agüenta, sem nada 
fazer, os absurdos do abuso de seres que ainda não são humanos.  
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Foto: Maria, cooperadora do IRPAA, 2008. Protesto das famílias de Areia Grande. 


