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A família Souza aprende com os desafios e celebra
as conquistas
Na comunidade de Pedrês 2, município de Tanque Novo,
localizado a 60 km de Caetité/BA, mora uma família
acolhedora e que transformou desafios em aprendizado
de vida. Dona Alice Maria de Oliveira Souza, 66 anos, e
seu Oscar Zeferino de Souza, 72 anos, são casados há 51
anos e os frutos desse relacionamento são: cumplicidade,
respeito, além dos seus 06 filhos, 21 netos e 4 bisnetos.

O casal na frente da sua casa

A história de vida desse casal é marcada por muitas lutas.
Seu Oscar relembra que buscava água longe, a 6 km de
casa. “Ia buscar água carregando na cabeça... Trazendo a
lata d´água e nesse meio (do caminho) derrubava. A lata
caia e tornava voltar pra trás. Então, tinha essa
dificuldade”. Até que o seu sogro fez uma cisterna
manual, facilitando um pouco essa situação. Ele lembra
que, na época, trabalhou muito na roça de mandioca, que
era o “seguro de vida”, pois no tempo seco era difícil
plantar.

Já dona Alice conta que, desde cedo, ajudava nas tarefas de casa. “Quando tinha a idade
de 10 anos, eu punhava trouxa de roupa na minha cabeça e ia lavar retirada 1 légua.
Lavava roupa para minha mãe, para minhas irmãs”. O desafio de conseguir água
também esteve presente na vida dela: “eu mais meus irmãos ia buscar água, quando
nós chegava com tambor de água, nós entregava tudo e tornava sair mais uma vez pra
buscar água. Foi assim que me criei”.
Dona Alice Maria de Oliveira Souza

Tanto dona Alice, quanto seu Oscar, acham que os seus
filhos, netos e bisnetos já
alcançaram um tempo
melhor. “Estamos nessa luta, mas melhorou mais um
pouco. Depois das cisternas, acabou o sofrimento”,
afirma seu Oscar. Tem mais de 5 anos que a cisterna de
consumo foi instalada na casa deles. Eles recordam que
participaram das primeiras reuniões da ASA, em Tanque
Novo, para tratar sobre a instalação das caixas, como é
chamada por eles as cisternas de armazenamento de
água da chuva. Dona Alice conta que em uma das
reuniões fez a sua queixa de que morava na divisa com Caetité, mas que seu povo
estava esquecido. E, partir daí, recebeu a visita dos representantes das comissões e,
depois, aconteceu a construção das cisternas.
Na trajetória do casal, a fé e a vida se somam com a de outros e outras trabalhadores e
trabalhoras rurais que participaram das romarias da terra e da água.
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“A gente participava da romaria da terra na Lapa do Bom Jesus e
achava interessante porque falava da vida, da luta da pessoa sobre a
terra e do direito que a gente tem. Muitos morreram no conflito na
defesa da família sobre a terra”, diz seu Oscar.

Dona Alice mostra o pé
de mamão do seu quintal

As romarias da terra e das águas, que acontecem Brasil afora, são
manifestações religiosas que agrupam milhares de pessoas. A
maioria delas é promovida pela Comissão Pastoral da Terra. Para
dona Alice, a participação nas romarias deixou o aprendizado de
que a terra é mãe e deve-se dar valor a ela, que precisamos conhecer
os direitos e votar consciente.

O casal chegava das viagens e fazia questão de reunir a família e a comunidade para
partilhar tudo o que ouviam e aprendiam na romaria. “Nós chegava, fazia reunião aqui
na comunidade. Explicava como é que era, como é que nos luta com a terra, que não
pode tá jogando veneno na terra. A gente não pode tá jogando veneno na terra, porque
ela é mãe. Antes do veneno você via lagarta, via o grilo, antes via as minhoquinhas.
Hoje, quem joga o veneno não vê nada disso. Os passarinhos morrem”, relata dona
Alice.
Eles falam e vivenciam o que têm aprendido,
principalmente para seu Oscar, que por ter tido
glaucoma, desde 2002, não enxerga com os olhos
físicos, mas tem uma visão muito nítida e também crítica
sobre o mundo que o cerca.
O hábito de estar junto é tradição da família, que gosta
de realizar celebrações para comemorar e agradecer as
Dona Alice e seu Oscar com filha e netas
conquistas. O casal juntamente com os filhos e filhas
festejaram quando as primeiras cisternas foram construídas na localidade: “nós fez uma
festa quando recebeu as caixas, cada um entrou com dinheiro para ajudar na festa”.
Agora, para comemorar a chegada das cisternas-calçadão, que foram instaladas, há 6
meses, nas propriedades de seus filhos, dona Alice planeja: “estou programando fazer a
celebração das novas cisternas... Banquete com boi,
galinha...”.

Doralice com filhos próximos da
cisterna-calçadão

Uma das filhas do casal que foi beneficiada com a
cisterna-calçadão, Doralice Oliveira Souza, faz planos para
o futuro: “meu futuro é ter de tudo, plantar de tudo. Eu
sempre tive vontade de ter plantações, mas não tinha
água perto. De agora pra frente, o marido e os filhos vão
ajudar a plantar”.

Outro desejo da família é construir uma capela na comunidade para fazer as
celebrações religiosas. Por enquanto, eles utilizam um prédio aonde funcionava a escola
municipal para realizar os cultos e se organizam entre si para o momento das missas:
dona Alice ajuda a montar o altar, uma das filhas é catequista e seu Oscar é o violeiro.
Trabalho, luta, alegria e sonhos são ingredientes presentes na união de dona Alice e
seu Oscar, que por mais de 50 anos têm superado juntos muitos desafios, mas que
também sabem celebrar as conquistas.
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