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Várzea da Roça
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A caminho da roça...
É a caminho da roça que essa história começa.
Quase escondida entre diferentes plantas e flores
coloridas fica a casa de Jaciene do Carmo Silva, 52 anos, e
Ariedalvo Pacheco da Silva, 57 anos, moradores da
comunidade rural de Várzea da Pedra, município de
Várzea da Roça.
Dona Jecinha, como é conhecida, vive há 32 anos nessa
localidade e sempre gostou de trabalhar em grupo e fazer
trabalho voluntário: “eu participava na Diocese de Ruy
Casa de dona Jecinha e seu Ariedalvo
Barbosa e a gente formou um grupo da Pastoral da Criança.
Aqui tinha mortalidade infantil, aí tomei a decisão de formar o grupo da Pastoral da Criança. A
gente se juntava, todas as mães e crianças, viajava 3km, a pé, para ir para um prédio, em
Pedro Rendeiro, para fazer a celebração da vida, pesar as crianças, acompanhar as gestantes...”
Com o passar do tempo e com apoio dos padres verbitas, dona Jecinha se uniu com vizinhos e
familiares, em mutirão, para construir um espaço para realizar as celebrações. O local escolhido
foi na sua propriedade. A construção desse salão foi um desafio: primeiro foi feita uma cabana
de palha, depois de adobe (tijolo de terra crua, água e palha), e, por fim, de alvenaria. E afirma
orgulhosa: “A gente não tinha dinheiro, só coragem”.
O grupo de produção de polpa e suco de frutas
Em 2010, dona Jecinha participou do grupo da Escola Umbuzeiros do IPB (Instituto de
Permacultura da Bahia) que utiliza a metodologia de conhecer experiências em outras cidades e
estados. Foi em uma dessas visitas que “lá na Paraíba do Norte, Campina Grande, eu tive o
poder de ser escolhida para participar de uma oficina de processamento de frutas. Foi lá que eu
aprendi a fazer a polpa”, relembra.

Frutas do quintal da propriedade

Ao retornar da viagem, ela percebeu que tinha muito
desperdício de fruta na sua comunidade. “A gente desperdiçava
muito fruto, o imbú, a acerola, a maracujina orgânica perdia
também. A gente teve uma ideia: “vamos formar um grupinho?”
E, assim, um grupo foi formado para produzir polpa e suco de
frutas. Inicialmente, com 9 pessoas, sendo 3 homens e 6
mulheres. Atualmente, apenas as mulheres continuam na
atividade. São elas: Dulcinéia de Oliveira Matos, Marinalva
Santana, Jacioneide do Carmo Silva, Aucitéia do Carmo Silva,
Jaciene do Carmo Silva e Acilene Silva.
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Dona Jecinha (à direita) com algumas
companheiras do grupo

Articulação Semiárido Brasileiro – Bahia

O grupo já vendeu para o PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar) e já fez a exposição do produto em
alguns eventos, como o ENCONASA (Encontro Nacional
da ASA). Mas ela conta que existem muitos desafios a
serem superados e que seu sonho é o de estruturar a
produção. “Temos a coragem, vontade de crescer,
colocar mais mulheres para trabalhar junto com a gente,
mas a gente quer ter o nosso cantinho. O que mais a
gente precisa é de uma despolpadora e um cantinho
para a gente trabalhar”. O grupo tem dialogado com o
poder local, exigindo atenção do município para a
superação de parte de suas demandas.

Convivência com o Semiárido
Além da produção das polpas e sucos, dona Jecinha e seus
vizinhos vendem alface e coentro nas feiras locais. “Quando
tem tomate, a gente vende. Por enquanto, estamos
vendendo coentro, mas a esperança é de plantar mais e
produzir mais alguma coisa”. A produção desses alimentos
tem uma grande aliada: as cisternas de produção. A
primeira experiência de cisterna construída no município de
Várzea da Roça foi na propriedade de dona Jecinha e seu
Ariedalvo.

Vista de parte do quintal da propriedade

Ela relembra que foram os próprios moradores que fizeram o serviço de construção dessa
primeira tecnologia. Depois de pronta, ela achava que a cisterna nunca ia encher. “Uma
cisterna de 52 mil litros... De onde vem a chuva para encher a cisterna?”. Mas, para sua alegria,
no dia que a cisterna ficou pronta, choveu à noite. “Eu nem dormi, minha ansiedade era de ver
essa cisterna cheia. Aí fui, panhei a lanterninha, cheguei lá e quando botei a mão, a mão
molhou. Eu não acredito que essa cisterna está cheia! Foi aí que a gente viu que a experiência
dava certo”.
Para dona Jecinha, as cisternas vêm mudando a vida do povo, das pessoas que tem plantado
mais o que é natural e orgânico. E o desejo dela é que todos e todas da comunidade receberam
a cisterna, demonstrando que o que ela quer e faz é lutar por uma vida digna, não só para ela,
mas para todas as famílias de Várzea da Pedra.

Dona Jecinha (blusa azul) e seu Ariedalvo (de boné)
com seus amigos de luta

Cisterna de enxurrada da família de dona Jecinha
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