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‘‘Não saio da minha roça não’’
“Não saio da minha roça não”, fala com firmeza o
senhor Joaquim Batista dos Santos, 41 anos,
morador
de
Fazenda
Cardoso,
comunidade
localizada a 30 km do município de Caetité. Essa
certeza está presente na vida de seu Joaquim que
vive há 16 anos nessa localidade, resistindo no
semiárido e superando desafios.
Uma das 30 famílias que convivem na Fazenda
Cardoso e na comunidade vizinha, Contendas, é a de
Seu Joaquim mostra a sua roça
seu Joaquim, que mora com seus 2 filhos e a esposa,
dona Noelide Alves Marques. Quem vê a diversidade de verduras, frutas e flores que
existem na propriedade da família, não imagina que “quando começamos não tinha
nada, nem energia, água e era tudo seco”, relembra seu Joaquim.
O cenário agora é bem diferente e mudou ainda
mais com a implantação da cisterna-calçadão,
construída há 1 ano na propriedade dele e que já
está quase cheia. As opções de acesso à água não
eram muitas. Seu Joaquim conta que existia um
poço artesiano comunitário que foi construído pela
prefeitura e que não tinha horta antes da cisterna.
Eles pegavam água, que era suja e ruim, em uma
lagoa que fica a 250m da sua casa. Agora, quando
chove, a realidade é outra: “a água vem, decanta e
entra na cisterna”, explica ele.

Casal próximo da cisterna-calçadão

Ele e dona Noelide fazem questão de percorrer a
propriedade e mostrar a produção de verduras, frutas,
limão, alface, couve, abóbora, tomate, cenoura,
beterraba, pepino, laranja. Já a palma é usada para
alimentar os animais que eles criam.
A alimentação da família vem do quintal, pois eles
colhem tudo de casa e o excedente vende para os
vizinhos.
Parte da produção de hortaliças do quintal
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Articulação Semiárido Brasileiro – Bahia

Dona Noelide e seu Joaquim
mostram a produção do
quintal da família

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

Seu Joaquim alimenta
os animais

Seu Joaquim conta que nunca gostou de queimar a vegetação porque isso pode deixar
o solo pobre e a participação no curso de SISMA (Sistema de Irrigação Simplificado e
Manejo para Produção de Alimentos) do Programa Uma Terra e Duas Águas, na
comunidade Contendas, em Caetité, confirmou como é possível cuidar da terra sem
ações que agridem o meio ambiente. Nessa capacitação ele aprendeu também sobre os
defensivos naturais, mas disse que ainda não precisou usar no seu quintal.
Outra atividade que vivenciou foi a dos intercâmbios, sendo que um deles aconteceu
em Araçuaí, em Minas Gerais, onde conheceu outros agricultores e agricultoras e
aprendeu com a experiência deles e delas sobre a melhor forma de cuidar da terra.
Nem sempre seu Joaquim pode se dedicar ao trabalho com a terra juntamente com a
sua família. Para garantir a renda, ele trabalhou por 10 anos no corte de cana-de-açúcar
em São Paulo e Mato Grosso. Ele revive na memória os momentos difíceis que passou:
“ficava até 9 meses fora e vi colegas morrer. Era um trabalho sofrido, tinha o calor do
sol e a distância da família. É muito brabo”.
O trabalho no corte de cana foi interrompido porque seu Joaquim teve um sério
problema de saúde e precisou se afastar dessa atividade. Dona Noelide conta que foi
uma fase difícil, mas que ela se manteve firme e contou também a ajuda dos filhos.
Mas, foi também nesse momento que o processo de construção da cisterna foi iniciado
na sua propriedade e ele teve a oportunidade de ficar mais em casa e de se dedicar a
algo que gostava. “A caixa foi uma benção de Deus para ocupar a minha mente; foi um
divisor de águas na minha vida”, afirma seu Joaquim.
O agricultor que se orgulha de onde vive e do esforço que faz para cuidar da sua
família, do seu quintal e da sua saúde, diz para quem quiser ouvir: “eu gosto de ficar
aqui e vamos melhorar cada vez mais”.
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