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‘‘Sem luta, não tem vitória’’
Com mais de 30 famílias na comunidade de Lagoa Félix Pereira, município de Caetité/
BA, a produção familiar de seu Osvaldo Santana da Silva, conhecido como Vado, se
destaca pela variedade de plantas medicinais e frutíferas. Aos 72 anos, casado com
dona Terezinha Maria Santana, 66 anos, pais de 5 filhos, ele narra a história e os
desafios que seu pai, agricultor, enfrentou para trabalhar em terras que não lhe
pertencia: “meu pai morava e trabalhava em terras alheias”.

Jaime Oliveira Silva

Visão da casa de seu Vado em meio às plantas

Diferente da história de seu pai, Seu
Vado comprou 10 hectares de terra e,
ao longo de 3 anos, conseguiu pagar. É
nesse local que, há mais de 30 anos,
ele vive com a sua família.
A casa de seu Vado e dona Terezinha
fica em meio à diversidade de plantas
frutíferas e ao percorrer o quintal da
propriedade é possível aprender sobre
a convivência com o semiárido. “Aqui
se ver de um tudo”, afirma ele,
apontando para pequizeiros, cajueiros,
goiabeiras, mangueiras, laranjeiras e
outras plantas que a visão não alcança.

Além da produção de plantas medicinais e frutíferas destinadas ao consumo da família,
o excedente é comercializado, todo sábado, na feira em Caetité, distante 18 km da
comunidade.
É nítido o contraste entre as árvores altas e baixas
de sua propriedade. Tem a plantação de mandioca
e 1000 pés de urucum, que na última safra colheu
mais de 60 kg de corante. A venda do corante é
uma das fontes de renda da família. Ele também
cria galinhas, porcos e algumas vacas.

Um dos pés de urucum da propriedade
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Articulação Semiárido Brasileiro – Bahia

Com um poço de 15 metros de
profundidade, ele tem sempre água para a
plantação e cuidados com os animais.
Conseguiu fazer um sistema de irrigação
que atende toda a propriedade. Atento aos
programas de TV que tratam dos assuntos
do mundo rural, seu Vado aprendeu a usar
a casca de angico com cinza para aplicar na
produção contra algumas espécies de
pulgão e insetos.

Seu Jaime mostra, orgulhoso, sua plantação
de maracujá e a compostagem (à direita)

Consciente dos prejuízos que as queimadas
Seu Vado mostra como funciona o poço
trazem para a terra, ele destaca que em sua
propriedade essa prática não funciona e que o fogo não ajuda. “Aqui, todo o cisco que
ajunta é misturado na terra e isso serve como adubo. O que acontece é que eles (se
referindo a outros agricultores que conhece) ajuntam um cisquim e bota fogo, ajunta
um cisquim e bota fogo. Isso destiora a terra. A minha terra é boa porque eu cuido”,
fala com convicção.
A família foi beneficiada com uma
cisterna calçadão, com capacidade de
52 mil litros, que ainda está em
construção. No terreno ao lado, os
filhos de seu Vado e dona Terezinha
dedicam horas de trabalho, preparando
o local em que vai ser implantada a
estrutura que levará água até a cisterna.
“Esses meninos são como meus braços”,
afirma ele, sempre sorridente.

Seu Vado próximo ao local de construção da cisterna

Imagina, então, com mais água na propriedade o
que a família pode produzir? Ele conta que vai
investir na plantação de urucum, além de capim
para alimentar os animais. Outro desejo dele é de
adquirir uma máquina para triturar capim e,
assim, ter maior aproveitamento pelos animais na
alimentação, diminuindo a compra de ração.
O quintal de seu Vado e dona Terezinha é mais
uma experiência exitosa de como é possível a
convivência com o semiárido.

Valdice Maria (filha), seu Vado e D.Terezinha

Mas, além disso, o sorriso largo dele e dos filhos e a receptividade dela tornam essa
história ainda mais prazerosa para ser contada. E, enfim, ele finaliza com mais uma das
suas lições: “sem luta, não tem vitória”.
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