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Luta pelo direito a uma vida digna
Lagoa de Dentro está localizada a 8km de Caetité, município do sudoeste da Bahia.
Uma comunidade marcada por um histórico de lutas, onde mulheres e homens fazem
da vida uma experimentação diária de superar os desafios de convivência em uma
região semiárida. Trata-se de uma experiência onde as pessoas vivem ativamente,
pousando o olhar no futuro sem quebrar a relação com o local.
Após muitos encontros realizados nas casas dos moradores, em 2005, é criada a
Associação Irmandade Rural Lagoa de Dentro, Cinzeiro e Adjacências. Por meio de
leilões, organização de festas, contribuições de comerciantes locais e dos sócios e da
doação de um terreno feita por vizinhos, foi possível construir a sede da associação,
um espaço que além de ser referência na comunidade, representa a labuta e o
sentimento coletivo de se manter a fé na luta pelo direito à vida digna.
“Cada sócio sabe quanto custa um
bloco daqui, porque foi construída
com muita dificuldade. Uma das
nossas preocupações em criar a
associação
foi
visando
a
permanência de nossos jovens e
filhos na comunidade, evitando
assim o deslocamento para outras
cidades, mas também, que aqui
não fosse uma comunidade só de
pessoas idosas’’, afirma dona
Dilma Oliveira, vice-presidente da
associação.
Parte do grupo reunido na frente da Associação

Outras conquistas, fruto da mobilização comunitária, foram a instalação de energia
elétrica e a construção de uma caixa para armazenar água que atendesse a toda
comunidade. Dona Dilma Oliveira relembra que “em 2006, o grupo se mobilizou numa
ação de incidência junto à Prefeitura Municipal de Caetité e através de abaixo assinado
a comunidade foi atendida”.
A trajetória dos moradores de Lagoa de Dentro registra ganhos e perdas. A comunidade
apostou na criação de frangos para abate, mas sem os conhecimentos técnicos
necessários, dona Dilma e seu João Bomfim da Silva, presidente da Associação, contam
que muitos animais morreram. Com a ajuda de um técnico, seu Niltinho, o grupo
retomou a criação das aves, dessa vez, com mais sucesso.
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Mas existiam outros desafios a serem superados, pois a feira livre do município era o
único espaço de comercialização dos animais, o que não garantia o retorno financeiro
esperado.
Mas as oportunidades para os moradores dessa
localidade batem à porta e eles aproveitam. Foi o que
aconteceu em novembro de 2012, quando uma das
mulheres da comunidade, dona Suelia Lopes, participou
de um intercâmbio, no município de Ibotirama, na
região oeste do estado, e conheceu a experiência de um
grupo que produzia bolachinhas de goma. A moradora
se entusiasmou e compartilhou a novidade com os
vizinhos,
que
se
organizaram
e,
após
participarem
de
uma
capacitação
de
processamento da mandioca realizada pelo
SEBRAE, formaram o grupo de produção Sabor
da Roça.
Os produtos do Sabor da Roça – rosquinhas de
goma, avoador e olho de sogra - são vendidos
para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar, fazendo parte da merenda escolar de
muitos estudantes de Caetité. A comunidade
Produtos do Sabor da Roça
escolar de Palmas de Monte Alto também recebe
os produtos. Toda a produção de mandioca é plantada numa área coletiva, mas por
conta da grande estiagem na região semiárida a produção de mandioca foi afetada.
Para minimizar esse impacto negativo e não deixar de produzir, o grupo tem comprado
mandioca na vizinhança.
O desejo do grupo, formado atualmente por 14
integrantes, sendo a maioria mulheres, é de
estruturar uma cozinha industrial para ampliar a
produção e, assim, possibilitar que mais pessoas
participem dessa ação. Mas enquanto essa vontade
não se concretiza, o grupo busca outras formas de
sustentabilidade, como a criação de abelhas. Mas,
antes disso, uma reflexão feita pelos integrantes
da associação é a preocupação com o
desmatamento na região. Os associados querem
Seu João mostra um dos maquinários de produção
das bolachas
iniciar uma ação de reflorestamento de algumas
áreas que por forças diversas da natureza ou ação humana como, por exemplo,
expansão de áreas agrícolas, sofreu danos.
A história da associação da Irmandade Rural de Lagoa de Dentro Cinzeiro e Adjacências
é contabilizada por conquistas e desafios. Uma linda história de superação, otimismo e
de iniciativas. Hoje, o espaço físico da associação é uma referência na comunidade que
abriga os sonhos mantidos pelo sentimento coletivo de se manter firmes na fé e na
labuta, obstinados pelo direito à vida.
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