
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE- PRODEMA

   RENATA RIBEIRO TORQUATO

SUPERANDO O ESTIGMA DA SECA A PARTIR DE ESTRATÉGIAS DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: O MODELO DA COMUNIDADE DE SUSSUÍ, 

QUIXADÁ, CEARÁ.

  FORTALEZA
 2011



RENATA RIBEIRO TORQUATO

 SUPERANDO O ESTIGMA DA SECA A PARTIR DE ESTRATÉGIAS DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: O MODELO DA COMUNIDADE DE SUSSUÍ, 

QUIXADÁ, CEARÁ.

                                                           Dissertação de Mestrado submetida à coordenação do  
Programa Regional de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento  e  Meio  Ambiente  da  Universidade  
Federal do Ceará, como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Desenvolvimento e Meio  
Ambiente.

                                   Área de Concentração: Proteção ambiental e gestão dos 
recursos naturais. Análise Ambiental de Áreas Rurais.

Orientador (a): Prof.ª Drª Vládia Pinto Vidal de Oliveira 

FORTALEZA

2011



RENATA RIBEIRO TORQUATO

SUPERANDO O ESTIGMA DA SECA A PARTIR DE ESTRATÉGIAS DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: O MODELO DA COMUNIDADE DE 

SUSSUÍ, QUIXADÁ, CEARÁ.

Dissertação  submetida  à  Coordenação  do  Curso  de  Pós-Graduação  em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente.  Área de concentração: Proteção ambiental  e gestão dos recursos naturais. 
Análise Ambiental de Áreas Rurais.

Aprovada em 19/08/2011

BANCA EXAMINADORA

___________________________________________

Profª Drª Vládia Pinto Vidal de Oliveira (Orientadora)

Universidade Federal do Ceará-UFC

___________________________________________

Profº Drº João Batista Albuquerque Figueiredo

Universidade Federal do Ceará-UFC

___________________________________________

Profª Drª Lúcia Helena Fonseca Grangeiro 

Universidade Estadual do Ceará-UECE



     

Dedico essa dissertação ao meu avô Francisco Gerardo Quinderé Torquato, por ter me 
inspirado o gosto pelo estudo da História.  



AGRADECIMENTOS

A Deus Pai, Mãe, fonte da vida, de inspiração, força e coragem. Aos meus pais por 
terem me nutrido e me ajudado a crescer, hoje os frutos são comemorados com muito 

amor. Ao meu irmão Wanrique, por compartilhar seus conhecimentos.

À minha vó Rita (em memória), pelo seu exemplo como professora dedicada e 
companheira.

À natureza, pelos seus ensinamentos.

Aos meus professores e colegas do curso de História, que plantaram a semente que 
floresceu durantes os anos do Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, onde 

recebi adubo e água necessários para este trabalho.

Aos meus queridos colegas “prodemistas”, formamos uma turma sensacional, sou grata 
a todos pela união e emoções vividas nesta saga.

Aos meus amigos de fé que desde o começo me incentivaram com palavras de 
esperança e amor.

À minha orientadora Drª Vládia Pinto Vidal de Oliveira, pelo exemplo de vigor e 
dinamismo.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, pelo 
apoio à pesquisa.

Aos professores que aceitaram fazer parte da banca de avaliação desta dissertação.

Ao Instituto Nordeste e Cidadania - INEC, por seu trabalho dignificante e pela 
oportunidade de participar do Projeto de Desenvolvimento e Integração Comunitária em 

Sussuí.

Ao Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido - NEPPSA, pela 
aprendizagem, camaradagem e convivência em Sussuí.

Aos moradores da comunidade de Sussuí-Ce, gente forte, sertaneja, alegre e 
hospitaleira, meus sinceros agradecimentos e votos de paz e bem.



                                                    O sertão é um poema 

Deus na sua magnitude,

fez do sertão um palácio,

deixou escrito um prefácio

na parede do açude;

disse da vicissitude

da flor e do gineceu,

de um concriz que se escondeu

nos garranchos da jurema,

o sertão é um poema

que a natureza escreveu.

Ademar Macedo



RESUMO

Este trabalho tem como objetivo investigar  as inúmeras  estratégias  de convivência  com o 
semiárido,  tendo  como  base  a  História  Ambiental,  a  Permacultura,  os  princípios  da 
Agroecologia e as práticas da Educação Ambiental em um processo participativo de troca de 
saberes. O estudo de caso foi realizado na comunidade de Sussuí, uma localidade do Sertão 
Central do Ceará, onde se desenvolve o Projeto de Integração Comunitária com o apoio do 
Instituto  Nordeste  Cidadania  –  INEC  e  parceria  do  Núcleo  de  Estudos  e  Práticas 
Permaculturais do Semiárido - NEPPSA. A problemática da seca é reavaliada neste estudo a 
partir  de  um novo  olhar  que  busca  conviver  com as  peculiaridades  e  potencialidades  da 
região. O problema das secas não começa com a falta de água e nem termina com a chegada 
da estação chuvosa. Não é oriundo simplesmente da perda da produção agrícola por escassez, 
ausência ou irregularidade de chuvas. Fundamentalmente, a seca tem conotação direta com 
crises  periódicas  que  afetam  a  economia  agropecuária  por  inadaptação  das  lavouras 
produzidas com as condições de potencialidades e de limitações dos recursos naturais. Além 
desses, outros fatores podem agravar como, as mudanças climáticas e o manejo inadequado 
dos  recursos  naturais,  contribuindo  ao  agravamento  significativo  das  consequências 
resultantes da seca. A permacultura, a agroecologia e a educação ambiental trabalham dentro 
da perspectiva de convivência com o semiárido, através de práticas e manejos alternativos que 
respeitam o meio ambiente  e otimizam o uso dos recursos naturais  além de orientarem a 
população  a  desenvolver  uma nova  forma  de  lidar  com as  peculiaridades  de  uma  região 
sujeita à irregularidade de chuvas. 
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ABSTRACT

This  Work  has  as  purpose  investigate  the  numerous  strategies  known  as  practices  of 
acquaintanceship  with  the  semiarid,  having  has  a  base  the  environmental  history,  the 
permaculture,  the principles of agroecology and practices of environmental education.  The 
study was carried out in the community of Sussuí, Quixadá, Ceará Central Hinterland, place 
where  develops  the  Project  of  Community  Integration  with  aid  of  Instituto  Nordeste 
Cidadania – INEC. The dry’s problem is reassessed from a new perspective that seeks to live 
with the peculiarities and potentialities of the region. The drought’s problem doesn’t begin 
with lack of water and doesn’t end with arrival of rain station. There simply comes from the 
loss of agricultural production shortage, absence or rain’s irregularities. Fundamentally, the 
drought has direct connotations with periodic crises that affect the agricultural economy by 
unsuitability  of crops produced with the conditions  of potential  and limitations  of natural 
resources.  In  addition,  others  factors  can  aggravate  like  this,  weathers  change  and  the 
inappropriate manipulation of the natural resources. The Permaculture, the agroecology and 
the education work within the perspective of acquaintanceship with the semiarid, through of 
practices and alternatives handles that respect the environment ant optimizes the use of nature 
resource as well as guiding people to develop a new way of dealing with the peculiarities of a 
region subject to irregular rainfall.

KEY-WORD

Drought,  acquaintanceship,  environmental  history,  permaculture,  environmental 
education
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa se  situa  dentro de um esforço de reflexão sobre a relação  sociedade/ 

natureza no semiárido a partir da História Ambiental e de outros campos do conhecimento e do 

fazer humano.  No Sertão Central do Ceará encontra-se uma comunidade que está aprendendo 

a  lidar  com a irregularidade  de chuvas  através  do conhecimento  da dinâmica  climática  da 

região e da aplicação de práticas que ajudam no processo de recuperação dos recursos naturais 

do semiárido e contribuem para o desenvolvimento da comunidade.

 Os estudos realizados sobre a problemática das secas e sobre a mudança de paradigma1 

para  uma  nova relação  com o  semiárido  através  da  percepção  da  convivência,  podem ser 

bastante ampliados com a perspectiva de análise que leva em consideração a ação antrópica 

sobre a natureza através de um processo contínuo de adaptação e apropriação dos recursos 

naturais e suas relações múltiplas com as possibilidades presentes no ambiente. Esta forma de 

análise se contrapõe aos estudos que delegam ao espaço um papel de “mero cenário”,  que 

pouco influencia no processo histórico de ocupação e desenvolvimento humano e aos estudos 

de cunho determinista nos quais as causas e consequências das secas são atribuídas apenas a 

fatores naturais. 

As  secas  têm representado  para  o  Ceará  um formidável  processo  de  resistência  de 

estruturas desiguais. O problema das secas não começa com a falta de chuvas e nem termina 

com a chegada da estação chuvosa, a problemática maior está na forma de perceber e lidar com 

uma característica natural da região. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação (1977), a seca é um fenômeno que ocorre naturalmente quando a precipitação 

registrada é significativamente inferior aos valores normais provocando um sério desequilíbrio 

hídrico, afetando negativamente os sistemas de produção dependentes dos recursos da terra. 

(SUDENE/INSTITUTO DESERT, 2000 apud OLIVEIRA 2006).

Essa definição engloba tanto o conceito de seca climatológica quanto o conceito de seca 

agrícola (edáfica). Do ponto de vista agrícola, o aspecto crítico é menos a quantidade total de 

precipitação atmosférica que sua distribuição relativa aos ciclos anuais. Uma precipitação bem 

distribuída, embora inferior à normal, causa poucos danos à produção agrícola, enquanto que 

uma  precipitação  atmosférica  “normal”,  concentrada  nos  meses  errados,  pode  levar  a 

consideráveis perdas das colheitas. Para Campos (2002), existe ainda outra definição que é a de 

1 Segundo Thomas Khun (1975),  paradigmas são conceitos,  visões de mundo e modelos que durante 
muito tempo serviram como padrões norteadores para a sociedade em suas práticas, sejam científicas ou 
mesmo em suas reflexões e ações no cotidiano.
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seca hidrológica, ocorre quando os sistemas de abastecimento de água natural (rios, lagos e 

aquíferos) e os artificiais (açudes, poços e canais) não dispõem de volume para salvar a safra. 

A seca hidrológica tem sempre uma história social. Os sistemas de irrigação artificial 

dependem  de  níveis  contínuos  de  investimento  social  e  trabalho  de  manutenção.  “A 

capacidade de abastecimento de água natural  pode ser drasticamente atingida por práticas 

humanas que levem ao desmatamento e à erosão do solo.” (DAVIS, 2002, p.28). A seca não 

resulta  de modo simplista  das condições  pluviométricas  adversas características  do clima 

semiárido. Não é oriunda simplesmente da perda da produção agrícola por escassez, ausência 

ou irregularidade  de chuvas.   A seca tem conotação  direta  com as crises  periódicas  que 

afetam a economia agropecuária por inadaptação das lavouras produzidas com as condições 

de potencialidade e de limitações dos recursos naturais disponíveis (OLIVEIRA, 2006). 

Segundo  Neves  (2006),  a  agricultura  de  qualquer  região  está  sujeita  a  crises 

climáticas periódicas como enchentes e geadas, nem sempre esses períodos se transformam 

em  grandes  catástrofes,  isso  vai  depender  das  relações  de  produção  que  os  homens 

estabelecem  com  a  natureza,  de  acordo  com  os  condicionamentos  históricos  e  sociais. 

Portanto, uma adversidade natural só se transformará em flagelo social quando as condições 

sociais, políticas e econômicas o favoreçam. A seca acaba sendo mostrada como causa da 

fome, miséria, doenças e mortes, ela encobre um quadro originado tanto pelas desigualdades 

sociais gritantes quanto pelos impactos das atividades predatórias que historicamente vêm 

exaurindo os recursos naturais da região.

Todo um arsenal de produções científicas, populares e artísticas passa a sustentar 
essa visão naturalizada: grandiosas instituições estatais e não-estatais são criadas 
para colocar em prática esse arsenal de idéias; um amplo conjunto de construções 
físicas  com  importante  apelo  simbólico  –  as  obras  contra  as  secas  –  deveria 
garantir  a  resolução  do problema.  Mas,  ao  contrário,  a  cada  ano  que  passa,  a 
tragédia  social  de  onde  partimos  retorna  mais  grave,  qualitativa  e 
quantitativamente, fomentando uma inquietação popular que não obtém resposta 
nas reflexões de nossas elites econômicas, políticas e intelectuais. (NEVES, 2006, 
p.136).       

A compreensão  da  seca  como  um problema  exclusivamente  por  falta  de  água  é 

orientada  por  um  viés  tecnicista  que  vê  a  seca  pelo  ângulo  da  falta  de  incremento 

tecnológico, e essa visão está explicita nos argumentos daqueles que apoiam as chamadas 

políticas emergenciais hidráulicas, que até hoje têm se mostrado inadequadas para erradicar o 

problema que tanto alardeiam. 
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Historicamente a exploração do território cearense deu-se a partir da incorporação de 

novas terras e da devastação indiscriminada das caatingas mesmo em fase de seca extrema, 

período em que a vegetação não tinha capacidade de regeneração. Ao longo dos séculos essas 

práticas  de  desmatamento  foram justificadas  por  um processo  histórico  de  ocupação  do 

semiárido  tendo  como  base  econômica  à  pecuária  extensiva,  o  extrativismo  vegetal 

exacerbado, as lavouras comerciais (algodão) e de subsistência. 

  Para Oliveira e Souza (2002), a seca não é o principal fator de empobrecimento. Os 

fatores principais são: a estrutura fundiária e a inadequação das culturas às condições do solo 

e  clima.  O  impacto  provocado  pelas  secas  se  agudiza  em  função  da  rentabilidade 

inexpressiva dos rendimentos  rurais  e das  deficiências  da tecnologia  rudimentar  adotada, 

como as queimadas, por exemplo. Os drásticos efeitos dos períodos prolongados de estiagem 

vêm apenas  agravar  uma situação  de  marginalização  que  é  permanente  para  milhões  de 

sertanejos.

Uma das discussões mais polêmicas do cenário político atual diz respeito a um projeto 

antigo, a Transposição, conhecido hoje como Projeto de Integração do Rio São Francisco com 

as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Esse projeto fora pensando no século XIX, 

durante o governo de D.Pedro II, assim como os argumentos utilizados pelos defensores desse 

projeto remetem aos mesmos dos estudiosos do século retrasado: a questão de uma política de 

controle de águas que vai definitivamente acabar com os efeitos perniciosos de tão temida e 

alardeada seca. As críticas também são as mesmas, já se questionava no século XIX a real 

necessidade e a viabilidade econômica e ambiental do projeto. 

Constatamos através do contato com fóruns de discussão ambiental que essa temática 

que há tanto tempo vem sendo estudada, esmiuçada, torna-se uma questão mais do que atual no 

século XXI. A partir  dos debates no grupo de estudo de História Ambiental  começamos a 

questionar por que um discurso que há mais de 100 anos vem propalando que o problema da 

seca no Ceará é a falta de água permanece ainda tão arraigado em nossa cultura, tantos anos se 

passaram e  o  ciclo  ainda  não  fechou.  É  este  mesmo  discurso  que  diz  que  a  natureza  do 

semiárido é uma natureza ingrata, adversa, que é difícil viver no sertão, mas se o governo fizer 

açude ou transpuser as águas de um rio perene, pronto, tudo se resolverá. O sertão tem seu 

próprio ritmo,  a natureza  se regenera,  reverdece a cada ciclo,  dominar  seus ciclos é  tarefa 

impossível, é preciso compreendê-los, observar, entender a dinâmica natural de cada elemento 

que faz parte da vida do sertão, seu tipo de solo, as plantas, os animais da caatinga, a própria 

natureza ensina, “avisa” se vai ou não chover, para aquele que interage com esse meio é fácil 
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perceber os sinais, para aquele que não compreende, é mais difícil, por isso ele domina através 

da técnica, por isso fala em combater os efeitos da seca e não procura conviver, familiarizar-se.

Em nosso contato com os moradores da comunidade de Sussuí, Quixadá, descobrimos 

que  muitos  sertanejos  consideram  os  animais  como  ótimos  anunciadores  das  chuvas.  A 

mudança de comportamento, a migração e a reprodução dos bichos em determinadas épocas do 

ano foram observadas por várias gerações, resultando num conhecimento empírico que corre o 

risco  de  se  perder  no  tempo  por  conta  de  novos  hábitos  e  pelo  distanciamento  dos 

ensinamentos da natureza. Vários animais da caatinga são sensíveis às mudanças do tempo, 

insetos, aves, répteis, anfíbios e peixes apresentam variações em seus comportamentos sexuais, 

na organização do seu ritmo de vida e no desenvolvimento de suas estruturas corpóreas, como 

é o caso das formigas saúvas e dos cupins que desenvolvem asas quando se aproxima a época 

das chuvas. 

A presença de abelhas e maribondos é considerada um bom augúrio, se estas espécies 

trabalham ativamente e se aproximam das casas é sinal de que o inverno está para chegar. 

Segundo os relatos colhidos por Galeno (1998), em outras regiões do Ceará, fora observado 

pelos sertanejos que durante as grandes estiagens as abelhas se escondem ou migram. 

Ainda sobre  as  abelhas:  nos  anos  em que  a  vermelha,  conhecida  por  cubatão,  não 
aparece em fins de inverno, o ano seguinte será de seca. Sinal de bom inverno para o 
ano  seguinte  temos,  quando  as  jandaíras  se  reproduzem  em grande  quantidade,  ou 
quando  os  enxus  constroem  suas  colméias  nos  lugares  mais  altos.  Eles,  como 
‘Mensageiros  do  Onipotente’,  saberiam  antecipadamente  quais  as  próximas  quedas 
pluviais. (GALENO, 1998, p.24)

As aranhas  caranguejeiras  são  espécies  que  vivem entocadas  em seus  esconderijos, 

quando elas saem das tocas, é um sinal que os sertanejos consideram infalível no prognóstico 

da chegada das chuvas. A mutuca, outro tipo de inseto conhecido no sertão, aparecendo em 

grande quantidade no começo da estação chuvosa, indica que o ano será de bom inverno. As 

rãs,  os  sapos  e  as  jias  normalmente  não  são  vistos  durante  o  período  de  secas,  quando 

inesperadamente põem-se a cantar ainda no período do estio é um sinal anunciador de chuvas. 

Na  comunidade  de  Sussuí  fora  relatado  por  vários  moradores  que  o  sapo  cururu  quando 

“espuma” é sinal certo de haverá chuva em breve. 

As  aves  também  são  consideradas  as  “mensageiras  da  boa  nova”,  muitas  aves 

migratórias como a tão cantada asa-branca, desaparece dos sertões durante as secas e retornam 

somente com a aproximação das chuvas. Essa espécie encontra-se sob o risco de extinção.
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O  joão-de-barro  é  considerado  um  arquiteto  e  também  um  meteorologista.  Ao 

construir seu ninho com argila, o mencionado pássaro deixa uma abertura, e dependendo da 

direção  que  ele  deixa  essa  abertura,  se  para  o  Nascente  ou Poente,  é  possível  fazer  um 

prognóstico, que é do conhecimento de várias gerações de sertanejos. Se o pássaro constrói a 

porta  do  seu  ninho para  o  Poente,  sinal  de  que haverá  inverno,  a  ave  assim o  fez  para 

proteger-se das chuvas vindouras.

Esse tipo de comportamento vem sendo observado pelos sertanejos há séculos, “[...] 

os bichos assumem as mais diversas formas de comportamento para anunciar a proximidade 

ou  o  afastamento  das  chuvas.  Uns  escondem-se;  outros  deixam  de  cantar;  outros  se 

multiplicam.”  (GALENO, 1998,  p.35).  A observação conduz à  interpretação  destes  fatos 

como anunciadores  da chegada das chuvas,  a relação  intrínseca  entre  os  organismos  e  o 

ambiente  constitui  o  semiárido  em  um  verdadeiro  “laboratório  de  experiências 

meteorológicas”,  que  corre  o  risco  de  se  perder  tanto  pelo  afastamento  do  sertanejo  do 

mundo natural, como pela extinção de espécies animais e vegetais da caatinga. 

 Padre Cícero Romão Batista era considerado um grande conhecedor da natureza do 

sertão e nos seus preceitos ecológicos já orientava o sertanejo a conviver com o semiárido: 

Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva; plante cada dia 
pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o 
sertão todo seja uma mata só; aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como 
a maniçoba, a favela e a jurema, elas podem ajudar a conviver com a seca;  se o 
sertanejo  obedecer  a  estes  preceitos,  a  seca  vai  aos  poucos se acabando,  o  gado 
melhorando e o povo terá sempre o que comer;  Mas, se não obedecer,  dentro de 
pouco tempo o sertão todo vai virar um deserto só. 2

A partir dessas questões começamos a configurar um esboço, um estudo investigativo 

sobre a problemática da seca no Ceará e sobre as principais linhas de argumentos e significados 

com que os textos e políticas no decorrer da história podem revelar sobre a forma de perceber e 

lidar com esse desajustamento político, social e ecológico e suas permanências e implicações 

para a temática hoje, indicando uma nova perspectiva de análise e convivência com a natureza 

do semiárido.

 Para compreender  a dinâmica da paisagem em que se desenrola  o fenômeno das 

secas, é preciso ir mais  além da “pesquisa em gabinete”,  não restringir-se a pesquisa em 

bibliotecas e arquivos e ir para o campo. Já no fim da minha graduação em História comecei 

2 Fonte: Jornal Urtiga, Edição 53 - dezembro/1992 - "Opiniões”.
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a participar das discussões do grupo de pesquisa “Rio Jaguaribe: história, memória, natureza 

e cultura”. A dinâmica das cheias e vazantes, o papel da navegação, as secas, a importância 

do rio Jaguaribe para vida das comunidades ribeirinhas e formação das primeiras cidades 

cearense e os conflitos por terra e por água são temas históricos relacionados ao processo de 

ocupação do território cearense e que permeiam os debates do grupo.  

Para compreendermos a complexidade de tais relações, foi necessário o diálogo com 

outras ciências, ampliando assim a interdisciplinaridade proposta pela linha de pesquisa em 

história  ambiental.  O grupo  passou  a  ser  visitado  por  professores  dos  departamentos  de 

geografia e biologia e por colegas dos cursos de comunicação social, arquitetura e geografia, 

que  se  inseriram  na  pesquisa.   A  abordagem  de  textos  como  “Caminhos  Antigos  e 

Povoamentos do Brasil”, de Capistrano de Abreu (1968), passou a ter outra dimensão a partir 

da  análise  das  relações  entre  a  sociedade  e  a  natureza.  Meu  interesse  em aprofundar  a 

pesquisa sobre as secas no Ceará e suas múltiplas relações com o clima, com a vegetação, 

com a hidrografia e com a população sertaneja aumentou cada vez mais. 

 O  grupo  teve  a  oportunidade  de  participar  de  duas  aulas  de  campo.  Nossas 

“expedições” tiveram o objetivo de seguir o curso das águas do rio Jaguaribe da sua nascente, 

na cidade de Tauá até a sua foz, no Aracati.  Durante a viagem fizemos um diário de campo, 

e registramos nossas impressões sobre as diversas paisagens observadas durante o trajeto. As 

paisagens  deveriam  ser  caracterizadas  quanto  à  localização,  biodiversidade  e  aspectos 

históricos. Enquanto estive em Tauá, entrevistei alguns moradores com a intenção de resgatar 

a  memória  deles  sobre os  anos  de seca,  como era  no  tempo  dos  seus  pais,  que tipo  de 

mudanças  ocorria na região,  que tipo de estratégias  eles utilizavam para passar os “anos 

difíceis”.   O que mais me chamou a atenção foram as descrições do comportamento dos 

animais,  as  mudanças  na  caatinga,  todo  um  conhecimento  baseado  na  observação  da 

natureza, uma sabedoria intrínseca, fruto da interação com o ambiente. 

A escolha por um curso de mestrado interdisciplinar, no qual eu pudesse ter acesso ao 

estudo das chamadas condições geoambientais da região semiárida, sem deixar de considerar 

as  questões  históricas  e  sociais  presentes  no meio  ambiente,  proporcionou a  abertura  de 

inúmeros caminhos para que eu desenvolvesse uma pesquisa sobre o semiárido, sua natureza, 

sua dinâmica e as teias de relações essenciais para a compreensão e manutenção da vida 

nesse ecossistema.

 O recorte temporal em análise se situa no que conhecemos como “longa duração”-

Braudel  (2002)  -  que  visa  a  “serializar”  o  fato  histórico  e  social,  para  medi-lo  em sua 
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repetição e variação a partir das suas discussões nos dias atuais.  O meio ambiente também é 

construção e interferência, dele o historiador tem-se ocupado com o intuito de construir um 

campo comum de reflexão com as ciências da natureza assimilando e enriquecendo conceitos 

e análises sobre a interação Sociedade/Meio Ambiente. 

A partir da análise de documentos diversos, tais como relatórios, ensaios, periódicos, 

entrevistas e estudos de diferentes épocas, constatamos que a problemática do fenômeno da 

seca no Ceará possui uma longa história. 

Nosso  objetivo  é  resgatar  a  memória  construída  em  torno  da  seca  a  partir  do 

imaginário dos seus diversos autores e atores, suas diferentes perspectivas de entendimento 

do fenômeno e suas implicações para a realidade local. Entre os objetivos específicos estão: 

compreender o fenômeno da seca, unindo fatores ambientais e históricos, analisar discursos e 

estereótipos imagéticos relacionados à problemática da seca no Ceará, realizar a análise de 

campo  da  comunidade  de  Sussuí,  com  base  no  estudo  da  geologia,  vegetação,  solo  e 

hidrografia  da  região  associada  ao  estudo  dos  usos  e  manejos  dos  recursos  naturais  da 

comunidade e das práticas de convivência com o semiárido, unindo a educação ambiental à 

experimentação dos princípios e técnicas da permacultura. 

De acordo com os objetivos abordados, a pesquisa que consubstancia esta dissertação 

classifica-se  como  exploratória  e  descritiva.  No  que  diz  respeito  aos  procedimentos,  o 

trabalho apresenta-se como bibliográfico  e  de estudo de caso,  uma vez que se apóia  em 

fundamentação teórica e prática sobre os aspectos presentes na temática focalizada: Secas, 

História ambiental; Convivência com o Semiárido, Educação Ambiental e Permacultura. O 

estudo de caso é  feito  na comunidade de Sussuí,  Quixadá.  – região do sertão central  do 

Estado do Ceará.

Desde o século XIX, período em que a seca passa a fazer parte das preocupações da 

população e governo cearenses, temos uma série de estudos que denotam que uma verdadeira 

saga  científica  foi  empreendida  para  se  buscar  as  explicações  das  causas  do  fenômeno 

natural.  Teoria das manchas solares, teoria do dessecamento,  estudo do deslocamento das 

massas de ar, influência da posição geográfica, enfim, muitas continuam sendo estudadas no 

século XX. Caio Lóssio Botelho (1981) nos apresenta sua visão integrada da seca resgatando 

as  teorias  discutidas  no  século  retrasado  para  estabelecer  um  diagnóstico  da  seca  e  a 

proposição de soluções para amenizar os efeitos deste fenômeno.  Essa saga científica será 

apresentada no primeiro capítulo da dissertação, cujo intuito é apresentar o imaginário social 

da seca reconstruído a partir da análise histórica de documentos e projetos pensados para 
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região fazendo uma ponte entre o que foi discutido no início do século XIX e decorrer do 

século XX e as propostas atuais com base na percepção da convivência com o semiárido.

No  segundo  capítulo,  apresentamos  a  contribuição  da  história  ambiental  para 

reflexão  sobre  a  sociedade  e  o  meio  ambiente  e  a  importância  do  seu  papel  para  o 

desenvolvimento  da  pesquisa  sobre  o  semiárido.  Os tipos  de  fontes,  a  metodologia  e  a 

interdisciplinaridade  sugeridas  pela  história  ambiental  foram  primordiais  para 

compreendermos  como  a  natureza  do  semiárido  se  organizou  e  funcionou  no  passado, 

levando  em  conta  suas  características  físicas  e  a  intervenção  antrópica  como  fator  de 

mudança  dessa paisagem.  A reconstrução da paisagem do passado leva o historiador  ao 

conhecimento da dinâmica natural de uma região e a propor uma mudança de atitude para 

reconstituir  paisagens  degradadas.  Todo esse processo só é  possível  através  da ação  em 

conjunto dos pesquisadores e os sujeitos que fazem parte desse contexto ambiental, por isso 

elegemos a pesquisa-ação como estratégia metodológica para essa intervenção. 

O terceiro capítulo remonta os caminhos que trilhamos para chegarmos às práticas de 

convivência  com o  semiárido.  Apresentamos  a  comunidade  de  Sussuí,  sua  história,  sua 

natureza, sua gente, sua participação e sua trajetória rumo à sustentabilidade e a um futuro 

mais harmonioso com a natureza.

No quarto capítulo, abordamos a importância da educação ambiental juntamente com 

a permacultura  para a integração e preparação da comunidade de Sussuí visando ao seu 

fortalecimento  diante  das  irregularidades  climáticas.  Serão  apresentados  o  conceito  de 

permacultura,  suas  principais  técnicas  e  sua  visão  holística  de  sistemas  humanos 

sustentáveis. Acreditamos que a educação ambiental é de fundamental importância para o 

processo  de  integração  entre  a  comunidade  e  o  meio  que  a  circunda.  Os  princípios 

agroecológicos irão contribuir para o estabelecimento de uma produção mais segura e em 

equilíbrio com as características naturais da região.

E,  por  fim,  apresentamos  as  considerações  finais  como  um  resultado  da 

experimentação dos saberes construídos junto à comunidade. 
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Capítulo 1 – A construção do imaginário social da seca

1.1 Decifrando o fenômeno da seca: diálogo entre causas naturais e sociais

O fenômeno da seca está presente na literatura, na poesia, nos debates científicos, nos 

programas governamentais como um elemento constituinte da realidade cearense, presente na 

memória coletiva, foi e continua sendo um tema que suscita fortes debates sobre suas causas e 

formas de lidar com suas características. Abordaremos a história das secas com o objetivo de 

investigar suas causas naturais, suas implicações sociais a fim de compreendermos como é 

possível corrigir atitudes que há mais de um século vêm corroborando para a agudização do 

fenômeno no território cearense. 

A  abordagem  teórica  do  presente  estudo  se  fundamenta  a  partir  do  que  Fernand 

Braudel  (2002)  chamou  de  Geohistória  e  mais  tarde  foi  se  configurando  como  História 

Ambiental. Os suportes teóricos dessa dimensão do conhecimento histórico se dão a partir da 

análise das relações sociedade/natureza e é o campo próprio da ecologia humana que visa à 

superação da visão tradicional que considera as “forças naturais” como um fator externo ao 

processo histórico. A Geohistória propõe problemas humanos inscritos numa espacialidade, a 

temática da seca inscreve-se nessa abordagem a partir de um estudo das (im)possibilidades, 

tentativas  e esforços humanos para conhecer e lhe dar com a natureza do sertão.  Sobre a 

história das paisagens, Teixeira da Silva (1997) considera que o diferencial importante que 

está  presente  na  percepção  da  história  das  paisagens  é  a  noção  de  conjunto,  epistêmica, 

marcada por padrões passíveis de comparação. 

Trata-se de uma visão de conjunto, de enlace de múltiplas variáveis, em uma duração 

sempre longa. Impõe-se para tal uma abordagem holística de conjunto, uma síntese para além 

das histórias particulares. O diálogo com as diversas ciências da natureza é primordial para o 

estudo presente, visto que a seca é percebida em suas várias dimensões, social e ambiental. 

Utilizamos  fontes  diversas  para  compreender  as  dimensões  do  nosso  objeto,  relatórios, 

periódicos, estudos científicos e técnicos, documentos oficiais, registros orais, além da vivência 

em campo na comunidade de Sussuí, localizada em Quixadá, Sertão Central do Ceará, onde 

estão sendo desenvolvidas práticas que visam à convivência com o semiárido.

Seguindo  a  metodologia  proposta  por  Woster  (2003),  o  historiador  ambiental  deve 

trabalhar em três níveis. Primeiro, deve se empenhar na descoberta da estrutura e distribuição 

de ambientes naturais no passado. Antes que se possa escrever sobre história ambiental deve-se 
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primeiro entender a própria natureza - especificamente como a natureza estava organizada e 

funcionava nos tempos passados e como sua história de mudança foi acontecendo. É necessário 

empreender  a  busca  dos  registros  históricos  para  revelar  essa  história  e  com  auxílio  da 

geografia,  geologia,  meteorologia  e  outras  ciências  o  historiador  poderá  interpretar 

determinados dados que serão importantes  para a reconstrução dessa paisagem. O segundo 

nível da história ambiental  se concentra na análise  sobre as várias formas com as quais as 

pessoas tentaram transformar a natureza num sistema que produz recursos para o consumo 

através  de  instrumentos  de  trabalho  e  das  relações  sociais.  O  terceiro  nível  envolve  as 

percepções, leis, éticas e mitos que fazem parte do diálogo do grupo humano com a natureza. 

A região semiárida cearense é caracterizada pela irregularidade de chuvas no tempo e 

no espaço. Botelho (1981) nos informa que “a má distribuição de chuvas no tempo decorre do 

fato de as precipitações pluviométricas verificarem-se em apenas uma determinada parte do 

ano”  (BOTELHO,  1981,  P.10).  A  pluviometria  apresenta  quadros  variados  e  uma  estação 

chuvosa de três a cinco meses, alternando-se com o período seco de sete a nove meses. Podem 

ocorrer também casos de numa região o índice pluviométrico atingir a média e numa localidade 

próxima,  na mesma época,  não apresente ocorrência de chuvas.  Nossa média pluviométrica 

considerada  normal  oscila  entre  500  a  800  mm anuais.  Em outras  regiões,  temos  médias 

pluviométricas  que  podem  chegar  a  600  mm  anuais,  mas  não  são  registrados  transtornos 

decorrentes de seca, porque a chuva é bem distribuída durante o ano.

O semiárido  brasileiro  é considerado uma região anômala  em comparações  a  outras 

regiões semiáridas do mundo, pela elevada taxa de insolação que chega a 2.800 horas por ano, 

a taxa de evaporação chega a 2000 mm por ano, a região apresenta baixa nebulosidade, baixas 

taxas de umidade do ar, temos uma vegetação esparsa, aberta, xerófila, adaptada às condições 

climáticas,  rios  intermitentes  e  um  embasamento  cristalino  impermeável  que  dificulta  a 

infiltração e acúmulo de água nos aquíferos subterrâneos, além de influenciar na caracterização 

rasa dos solos. (OLIVEIRA, 2006). Todas essas características juntamente com o sistema de 

produção existente na região são responsáveis pelo agravamento de secas nos anos em que a 

média pluviométrica não atinge os valores considerados normais.

Os  primeiro  registros  da  ocorrência  das  secas  no  Ceará  foram  deixados  pelos 

portugueses, depois de efetivada a penetração dos colonos nas “terras de criar” do sertão.  A 

carta régia de 1701, que proibia a criação de gado até 10 léguas contadas a partir da faixa 

litorânea,  foi  um  dos  marcos  para  a  introdução  da  pecuária  no  interior  possibilitando  a 

ocupação do território:
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Os primitivos criadores rejeitavam as caatingas como área de criação. Insistiam em 
que a paisagem era precária,  dificultando o crescimento e a engorda do rebanho. 
Com o  passar  do  tempo,  os  criadores  familiarizaram-se  com a  região,  pois  nas 
proximidades dos terrenos secos sempre poderiam encontrar zonas mais propícias, 
inclusive um refúgio para as temíveis secas.  (MOTA JUCÁ, 1994, p.17)

Joaquim Alves (2003) nos relata sobre os registros da seca no Ceará do século XVII, as 

populações que aqui se fixaram buscavam no conhecimento dos índios formas de conviver com 

períodos  de  pouca  chuva  e  aproveitar  os  recursos  da  região,  como  as  espécies  vegetais 

resistentes e suas qualidades alimentícias. “O valor do umbú e do palmito das palmeiras foi 

revelado  através  de  informações  colhidas  com  os  indígenas  habituados  a  esses  climas.” 

(ALVES, 2003, p.19) Assim como a própria denominação da caatinga que é uma palavra que 

faz parte do vocabulário indígena e significa mata branca, mata cinzenta. 

A reduzida diversidade de produção é uma característica da região desde os tempos 

coloniais,  a  cultura  de cereais  era  considerada  trabalho pouco digno,  o produto valorizado 

economicamente era a cana de açúcar, espécie que se adaptou às condições das regiões mais 

úmidas,  como a zona da mata nordestina.  O sertão assumiu assim o papel de abastecer as 

regiões  canavieiras  com as  culturas  de  subsistência  de  mandioca,  feijão,  milho  -  gêneros 

indispensáveis à alimentação do sertanejo - além de criar os rebanhos de gado, atividade que se 

adaptou ao clima mais seco do sertão, desenvolvendo-se no domínio das caatingas.

As secas parciais ou totais que atingiram a região neste período repercutiram nas lutas 

entre os índios e o colonizador pelas melhores terras ocupadas pelos grupos indígenas durante 

as estiagens. Era prática comum entre os grupos nativos da região, migrar para as áreas mais 

úmidas, próximas às serras e ao longo dos rios. “O senhor colonial e os índios mobilizaram 

todos os recursos de que dispunham para vencerem ou serem vencidos. Venceram os senhores 

coloniais. Os índios perderam suas terras frescas para a agricultura e para a caça.” (ALVES, 

1936, p.35) As regiões férteis do Cariri, Baturité e Ibiapaba ficaram conhecidas como “áreas de 

refrigério”, por serem procuradas pelas populações para se abastecerem durante as estiagens. 

Dentre as secas do século XVIII, a de 1777 foi a que mais trouxe prejuízos para a 

pecuária, base econômica da Província do Ceará, os rebanhos ficaram reduzidos a um oitavo, 

muitos fazendeiros tiveram suas reses perdidas por faltar pasto para alimentar a criação. “Não 

houve vítimas humanas na seca a que nos referimos porque a população era reduzida, vivendo 

nas fazendas, onde os recursos alimentícios não faltaram totalmente.” (ALVES, 2003, p.51). A 

alimentação  do  sertanejo  não  foi  afetada  pela  escassez  de  chuvas  por  conta  dos  recursos 

disponíveis, a vegetação nativa,  além de fornecer frutos e sementes,  preservava a fauna da 

região  que  também era  fonte  de  nutrição  para  o  caboclo  do  sertão.  Este  fato  nos  leva  a 
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considerar que o desmatamento e a exploração exacerbada provocaram a destruição dos meios 

de sustentação e reserva das populações sertanejas durante os períodos de seca.

Em decorrência das sucessivas secas, o interesse pela produção agrícola aumentou na 

região, no entanto, a pecuária permaneceu como principal atividade econômica,  deixando a 

agricultura para segundo plano. Isto explica as sucessivas crises de abastecimento ocasionadas 

pela  falta  de chuvas e  como agravante,  muitas  das  práticas  agrícolas  realizadas  através  de 

técnicas e manejos inadaptados à região não resistem a longos períodos sem chuva. 

Guimarães  Duque  (2004)  em seu  estudo  sobre  as  lavouras  xerófilas  3,  afirma  que 

determinados  processos  de  preparo  do  solo  e  capina,  expõem demais  o  solo  à  erosão,  ao 

desgaste e ao empobrecimento.  Sobre as causa do empobrecimento do solo o autor 4 destaca os 

seguintes fatores como os principais contribuintes: erosão pela água e pelo vento, queimadas, 

revolvimento do solo na estação seca deixando-o nu e exposto, má colocação das lavouras, dos 

pastos e das capoeiras em relação à topografia do terreno, falta de rotação de culturas e método 

irracional de cultivar e desprezo da vegetação nativa. Atrelada a esse tipo de agricultura, tem-

se a pecuária, atividade considerada como um fator de degradação para o semiárido, visto que 

o desmatamento da vegetação nativa para dar lugar ao pasto e o constante pisoteio do solo 

ocasionando  a  compactação  do  mesmo  tem deteriorado  os  recursos  disponíveis  da  região, 

tornando-a mais vulnerável aos efeitos das estiagens.  

A  memória  das  secas  dos  séculos  XVII  e  XVIII  ficou  registrada  nas  crônicas  e 

documentos  que se dedicaram ao estudo do clima da região e suas  implicações  diretas  na 

economia da colônia. As narrativas apresentam certa uniformidade, o que denota a ausência de 

alguma prática realizada pelos habitantes para minorar os efeitos da seca.

No século XIX temos a presença de naturalistas e estudiosos que percorreram os sertões 

nordestinos  e  deixaram em seus  diários  suas  impressões  sobre  as  regiões  visitadas.  Esses 

relatos  expõem não só o  problema da seca  em suas  várias  dimensões,  ecológica,  social  e 

política, como também lançam propostas para se solucionar as adversidades ocasionadas pelas 

irregularidades  de chuvas. A bibliografia  sobre secas da primeira  metade do século XIX é 

escassa, assim como os registros jornalísticos e documentais. Alves (1936) cita a seca de 1825, 

ocorrida durante a administração do Senador Alencar. Ao assumir o governo da Província do 

Ceará, o político adotou como medida para minorar os prejuízos da estiagem, premiar aqueles 

que construíssem reservatórios em suas propriedades.

3   O Nordeste e as lavouras xerófilas. Banco do Nordeste. 2004
4  O solo e a água no polígono da secas. Banco do Nordeste. 2004
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Entre os estudiosos do problema da seca era costume comparar os trabalhos realizados 

na Índia, no Egito e nos Estados Unidos com o que se pretendia fazer no Nordeste, como atesta 

este artigo do jornal “O Cearense”, de 16 de dezembro de 1877:

                        Transcripção: As seccas no Ceará e na Índia

Como sabem os nossos leitores, a Índia Ingleza passou pelo flagelo da secca no ultimo 
semestre de 1876. Seguindo as boas praticas parlamentares, o governo inglez mandou 
reunir em um livro especial, o Blue Book (livro azul) toda a correspondência oficial 
sobre a secca da Índia e todos os documentos conexos, desde 31 de julho de 1876 até 
12 de janeiro de 1877. Os mais interessantes  factos  e algarismos desse Blue Book 
foram resumidos em um artigo de Journal des Economistes de junho de 1877 com o 
título – La  famine dans L’Inde  Anglaise  – que ora vamos estudar  procurando tirar 
lições  em favor do Ceará  e das Províncias  do Brazil  sujeitas  ao terrível  flagelo da 
secca.  A  península  do  Indostão,  ou  Índia  Ingleza,  soffre  muito  pela  irregular 
distribuição  das  chuvas.  E  certas  províncias  as  chuvas  são  abundantes  nos  anos 
regulares, ao passo que em outras são sempre escassas. Assim a altura d’agua de chuva 
que cahe por anno. – Para o Valle interior do Ganges de 60 a 75 polegadas ou de 1.650 
a 2.062 milímetros.  – Para o Valle  superior de Ganges,  para o planalto Central  do 
Indostão e para sua costa Oriental de 30 a 60 polegadas ou de 412 a 825 milímetros. – 
Para a extremidade meridional do Indostão de 15 a 30 polegadas ou 412 milímetros e 
até menos [...] Bem se vê que o flagello na Índia apresentasse em grandes proporções, 
que  tornam  seu  estudo  digno  de  maior  interesse  para  a  aplicação  no  Brazil  dos 
melhores meios de remedial-o. Foi a 13 de dezembro de 1870 que se dactou o primeiro 
avizo de estar a presidência de Bombaim ameaçada pela fome por falta de chuvas; 19 
de outubro d’esse mesmo anno o Govenador Geral Lord Lyntton authorisava o governo 
de Bombaim a augmentar as obras publicas, principalmente ás do caminho de ferro. 
Era o que se devia fazer no Brazil. Em lugar de esmola cumpria dar trabalho e salário. 
No Ceará notoriamente, acha-se em construcção o caminho de ferro de Baturité, nada 
mais bem pensado do que empregar em suas obras victimas da secca,  os retirantes, 
como dizem os jornaes do Norte [...] Além das obras dos caminhos de ferro, devia o 
governo  imperial  ter  mandado  construir  açudes  ou  grandes  reservatórios,  nas 
localidades mais apropriadas das províncias assoladas pelas seccas.
 (Jornal “O Cearense” 16 de dezembro de 1877) 5

Entre  os  estudos  regionais  ligados  à  problemática  de  seca,  e  sua  relação  com  a 

climatologia  e  a  dinâmica  da  paisagem,  destacam-se  os  trabalhos  realizados  por  Thomaz 

Pompeu de Souza Brazil. Em “Ensaios estatísticos da Província do Ceará”, Tomo I (1863) e 

“Memórias sobre o clima e seccas do Ceará” (1877), o autor trata de aspectos da climatologia 

regional e sua relação com a incidência de secas nos Ceará.  O autor registrou dados sobre 

temperatura, umidade e pluviosidade, estabelecendo a base de dados mais antiga sobre a média 

pluviométrica para a região. O autor classificou os anos de seca em três ordens: “1º. Quando as 

chuvas são finas, que não fazem correr os rios e encher as lagoas, e apenas chegam para fazer 

pasto ou legumes; 2º. Quando apenas fazem criar pasto no sertão; 3º. Finalmente quando nem 

pasto  faz  crescer.  Estas  últimas  ordinariamente  são  geraes,  são  as  que  causam  grandes 

calamidades.” (BRAZIL, 1863, p.111).

5  Biblioteca Pública Menezes Pimentel – Setor de microfilmagem
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A investigação sobre as causas naturais da seca no Ceará teve como referência o estudo 

da relação entre a posição geográfica do território e a dinâmica da circulação atmosférica que 

atua na região. Os resultados apresentados pelo autor se assemelham às teorias e pesquisas 

mais recentes da climatologia moderna.

-Artigo II- Clima e Meteorologia

Chama-se sertão, o terreno (e constitui a maior parte da Província), que fica fora do 
litoral e das serras, onde se faz a criação de gados. Durante a estação secca, além da 
acção dos raios perpendiculares do sol, sobre um terreno desguarnecido de arvores 
verdes, o que eleva a temperatura pela reflexão, accrescem os incêndios dos campos, 
que contribuem para reseccar a atmosfera. Não obstante, como as noites são iguaes 
aos dias, o terreno é elevado, e o ar livre, a terra, pela irradiação, das 8horas da noite 
em diante torna-se fresca e até pela madrugada sente-se um frio agradável [...].

                                           - Artigo IX- Causas presumíveis da secca

O phenomeno das seccas no Ceará e, em geral da região que fica entre dous rios 
S.Francisco, e Parnayba, tem certamente causas naturais, e permanentes, e outras 
accidentaes.  A  posição  dessa  com  relação  as  correntes  aéreas,  que  sopram 
constantemente parallelas, ou quase paralleas ao equador, é a causa principal da 
falta de chuvas regulares.  Os aliseos sopram constantemente dos quadrantes  do 
Nordeste a Sueste com intensidade desde o solstício de junho. Pelo equinócio de 
setembro moderam, ou fazem alguma parada. É então que os vapores aquosos se 
condensam,  e  cahem  pelo  litoral,  e  principalmente  nas  serras  as  chuvas  finas 
chamadas de caju. Continuam depois até a proximidade dos soltício de dezembro, 
e então começam as chuvas precursoras do inverno, chamadas de Santa Luzia e 
Natal, quando os ventos param, ou moderam, ou mesmo mudam de rumo. Se pelo 
solstício de dezembro, os aliseos param, e reina a calmaria, ou os ventos variam de 
rumo, principalmente nas proximidades, e depois do equinócio de março, que a 
estação  chuvosa  torna-se  mais  forte  e  intensa.  D’aqui  vem  a  convicção  do 
sertanejo, de que o inverno não começa francamente por S.José (19 de março) a 
secca está declarada. (BRAZIL, 1877, p.8 e p.34)

Hoje, com a utilização de imagens de satélite recepcionadas diretamente pela estação 

da  Fundação  Cearense  de  Meteorologia  e  Recursos  Hídricos  –  FUNCEME,  podemos 

estabelecer as mesmas constatações feitas pelo Senador Thomaz Pompeu, ainda no século 

XIX,  com  base  numa  instrumentalização  rudimentar  com  poucos  postos  meteorológicos 

instalados na região. 

Em relação  aos  sistemas  atmosféricos  inibidores  ou causadores  de chuva na  região 

Nordeste, Ferreira (2007) explica que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) pode ser 

definida  como  uma  banda  de  nuvens  que  circunda  a  faixa  equatorial  do  globo  terrestre, 

formada  pela  confluência  dos  ventos  alísios  do hemisfério  norte  com os  ventos  alísios  do 

hemisfério sul. A ZCIT é considerada o fator mais importante na determinação da intensidade 

de  chuva  no  setor  norte  do  Nordeste  do  Brasil.  O  regime  pluviométrico  da  região  está 
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intimamente ligado com a dinâmica desse sistema atmosférico, que sazonalmente migra da sua 

posição mais norte em direção ao sul, especialmente de fevereiro a abril, quando se registram 

os maiores índices pluviométricos da região.  (Figura 1)

              

                   Figura 1.  Meses mais chuvosos do Nordeste.

                   Fonte: Gnadlinger (2001)

Souza e  Oliveira  (2002),  sobre a  circulação  atmosférica  do Nordeste,  causadora  do 

fenômeno  da  diminuição  de  precipitações  pluviométrica,  informam que esta  é  diretamente 

influenciada  pela  interação  entre  os  centros  de  alta  pressão  dos  hemisférios  norte  e  sul  e 

consequente deslocamento da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT. Em condições de 

simetria,  a convergência tende a se deslocar no sentido Norte-Sul.   Por oposição,  qualquer 

redução ou atraso no percurso do deslocamento da ZCIT tem implicações com a ocorrência de 

secas no Ceará. 
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No começo do século XX, Sir Gilbert Walker, pesquisador britânico responsável pelo 

Serviço  Meteorológico  Indiano,  (DAVIS,  2002)  lança  a  teoria  da Oscilação  Sul  –  OS,  ao 

estudar as precipitações e as secas na Índia e suas relações com a dinâmica existente entre o 

sistema oceano-atmosfera, no caso o Oceano Pacífico e as correntes aéreas da zona tropical. A 

teoria de Walker foi revista ao longo do século XX e diversos estudos, assim como a evolução 

da instrumentalização meteorológica, permitiram a compreensão do fenômeno conhecido hoje 

como El Niño ou ENOS – El Niño Oscilação Sul.

 Esse fenômeno é caracterizado pelo aumento da Temperatura Superficial  do Mar – 

TSM no Oceano Pacífico, cuja influência irá atuar no retraimento da Zona de Convergência 

Intertropical – ZCIT, mais ao norte, provocando alteração no regime de ventos e temperatura. 

Pescadores  peruanos ao observarem o aumento  na temperatura  do mar  no período da data 

natalícia do menino Jesus, 25 de dezembro, batizaram o fenômeno como El Niño. Registros 

meteorológicos datados desde o século XIX relacionam a ocorrência das secas no Nordeste 

Brasileiro com os anos de oscilação, corroborando com a teoria atual da influência do El Niño 

sobre a diminuição das chuvas no Nordeste do Brasil.

De  acordo  com  Neves  (2006),  o  ano  de  1877  inaugura  não  só  um  período  de 

transformações  importantes  para o Ceará,  mas igualmente  uma nova forma de percepção 

generalizada sobre o fenômeno da seca e sobre as relações da cidade de Fortaleza com o 

mundo dos retirantes. Em termos de intensidade, duração e extensão ou mortalidade, a seca 

de 1877 não se diferencia dos outros períodos de escassez. As condições econômicas que se 

relacionam com essa transformação referem-se a mudanças nas atividades agrícolas, o fato 

de que o algodão ao longo do século XIX passou a assumir a posição de principal produto na 

pauta de exportação do Ceará, estimulou o investimento dos grandes proprietários. Os lucros 

dos comerciantes e proprietários foram facilitados pela Lei de Terras de 1850, que permitiu a 

tomada das terras dos pequenos agricultores  e também das terras indígenas com base no 

direito de compra e a incorporação pela força e pela dita lei. 

A Guerra Civil nos EUA (1861-1865) serviu como grande impulsionadora da produção 

de algodão, abrindo novos mercados antes dominados pelas plantações do sul escravista. Isso 

significava que as reservas de terra para os períodos secos foram progressivamente reduzidas. 

Não  só  as  melhores  terras  seriam  destinadas  ao  gado  e  ao  algodão.  As  atividades  de 

subsistência e de produção de alimentos cederam lugar para uma agricultura em grande escala, 

voltada para o mercado externo, deixando em segundo plano a cultura dos gêneros básicos, 
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como o feijão, o milho, a mandioca e o arroz. Segundo Rodolfo Teófilo (1922), a cotonicultura 

causara um forte impacto socioambiental. Ele descreve o cotidiano do trabalho das famílias 

sertanejas  em  dois  momentos,  antes  do  algodão  se  transformar  no  principal  produto  de 

exportação  da  Província,  quando  todos  cuidavam  da  terra  e  dos  afazeres  relacionados  à 

agricultura  de subsistência  da família  e,  depois,  durante o auge da cotonicultura  no Ceará. 

Seguem os relatos:

Nos annos regulares tudo corre bem. Em outubro brocam-se os roçados. Juntam-se, 
para este fim os parentes e amigos da visinhança, permutando entre si os dias de 
serviço. Cada um abre seu roçado, que o mais das vezes não excede de duzentos 
passos em quadro.  Em fins de dezembro está queimado, em princípio de janeiro 
cercado e prompto para o plantio. Começado o inverno, lançam-se as sementes na 
terra,  serviço feito pelo chefe da família ajudado da mulher e filhos menores. As 
primeiras plantações constam de feijão ligeiro, milho de sete semanas, gerimum e 
melancia; depois vem a mandioca, o algodão, o milho e o feijão. Entre a plantação de 
legumes mais ligeiros e a colheita, occupa-se a família na limpa do roçado, enquanto 
seu chefe, para alimental-a, trabalha a jornal nas lavras dos mais abastados; o salário 
é gasto na compra de farinha de que se alimentam com os preás fornecidos pelas 
armadilhas: fojos e quixós. Chegado o tempo da colheita, os pequenos lavradores se 
consideram felizes. Alimentam-se com os legumes e vendem o algodão para comprar 
roupa. 
 (RODOLFO TEÓFILO, 1922, p.78)

Essa citação mostra alguns detalhes da rotina das atividades produtivas, a produção é 

quase toda destinada à subsistência da família, tal conjunto de relações poderia se manter em 

equilíbrio  enquanto  houvesse  disponibilidade  de  terras  e  recursos  para  serem aproveitados 

durante  as  secas.  A  desagregação  das  pequenas  propriedades  rurais  que  foram  sendo 

incorporadas às terras dos grandes produtores e a elevação do preço do algodão no mercado 

internacional foram responsáveis por grandes mudanças nos modos de vida do sertanejo, tanto 

em relação à sustentação da sua família quanto em relação ao convívio com a seca.

De um anno para o outro a província cobriu-se de algodoaes:  derribavam-se as 
mattas  seculares  do  litoral  às  serras,  das  serras  ao  sertão;  o  agricultor  com o 
machado  em  uma  das  mãos  e  o  facho  n’outra  deixava  atrás  de  si  ruínas 
enegrecidas. Os homens descuidavam-se da mandioca e dos legumes, as próprias 
mulheres abandonavam os teares pelo plantio do precioso arbusto; era uma febre 
que a todos hallucinava, a febre da ambição.
(RODOLFO TEÓFILO, 1922, p. 22)

            A relativa riqueza da década de 1860 foi a grande responsável pela desestruturação 

socioambiental da década de 1870. Introduziu-se no sertão uma variedade de algodão arbóreo 

resistente à seca e as exportações para as fábricas têxteis inglesas aumentaram de 165.265 

quilos, em 1845, para quase oito milhões de quilos, em 1871. Os preços quase dobraram, de 

885 réis, em 1861, para 1.600 réis em 1863, e o surto comercial do algodão em seu auge 

penetrou em quase todo o sertão.  Segundo Davis (2002), os milhões de fazendeiros, apenas 

31



recém-incorporados  às  redes  de  mercado  ou  cadeias  do  comércio  mundial,  foram 

abruptamente  açoitados  pela  queda  dos  preços  de  seus  produtos  de  exportação  com  a 

retomada dos Estados Unidos ao mercado do algodão. 

No oeste da Índia, na Argélia, no Egito e no Nordeste do Brasil onde os interesses da 

Inglaterra haviam orquestrado a conversão de áreas agricultáveis de subsistência em áreas de 

produção de algodão,  durante  a  Guerra  Civil  americana,  a economia  desmoronou com o 

retorno das exportações do sul, encalhando centenas de milhares de pequenos fazendeiros em 

pobreza e dívidas.

Diante  dessas  mudanças,  a  seca  de  1877  se  apresenta  como  de  gravíssimas 

proporções, fechando o ciclo dos períodos de escassez em que apenas se contabilizavam as 

perdas e se conjeturavam quanto às razões da irregularidade de chuvas e se lamentavam as 

mortes, a seca torna-se a partir de então, um fenômeno social, tema recorrente nos jornais e 

nos meios científicos que buscavam meios para se combater as consequências do distúrbio 

climático.

1.2  Propostas  para  resolver  a  problemática  da  seca:  debate  entre  ciência,  técnicas  e  a 

conservação da natureza.

Escritores  cearenses,  historiadores,  naturalistas,  pesquisadores  estrangeiros, 

governantes  e  comissões  científicas  esmiuçaram  o  tema  da  seca  no  Ceará  em diferentes 

frentes.  Analisando  a  paisagem  da  região,  propuseram  soluções  técnicas  relacionadas  à 

engenharia hidráulica, instalações de postos meteorológicos, nucleação artificial, transposição 

de rios, conservação das matas e mudança de hábitos em relação à forma de aproveitar os 

recursos, fizeram parte deste esforço para se chegar à forma adequada de minorar os efeitos 

das secas.

Sobre  os  meios  de  se  melhorar  as  condições  naturais  da  região,  Thomaz  Pompeu 

publica, em 1859 sua “Memória sobre a conservação das matas, e arboricultura como meio de 

melhorar  o clima da Província  do Ceará”,  em que propõe a preservação das matas  nativas 

como prática  imprescindível  para se  resistir  aos efeitos  da seca.  A destruição  das matas  é 

denunciada como um fator responsável pela degradação da paisagem cearense, notadamente da 

região das serras, consideradas áreas de refrigério para onde os sertanejos migravam durante os 

períodos de estiagem. Os métodos agrícolas utilizados – o fogo e o machado - já vinham sendo 
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criticados pelos naturalistas, como primitivos e inadequados, tamanha a destruição dos bosques 

nativos reduzidos a pastos ou a plantação de algodão. A contínua devastação da mata, segundo 

o autor, concorreria para o agravamento das secas e redução das fontes de água. 

As matas do sertão, que guarnecem as margens dos rios, e ribeiros, não tem sido 
mais poupadas; e o que é ainda mais fatal, o fogo todos os annos queima os campos, 
e matos por léguas e léguas concorrendo para dois grandes malles: a destruição da 
forragem tão necessária naquella estação aos gados,  pelo que há sempre todos os 
annos grande prejuízos, e o aniquilamento das matas do sertão,  que cada vez vai 
ficando mais aberto,  apresentando estensas  várzeas,  e taboleiros  na estação secca 
cobertos de pó, terra calcinada e rocha viva [...] O concurso de todas essas cauzas 
artificiaes  de  malfeitoria  dos  homens,  reunindo  a  condições  naturaes  pouco 
favoráveis de nossa provincia, deve ter muito contribuído para alterar a climatura do 
Ceará,  torrnando-a  mais  ardente  e  por  conseguinte  a  província  mais  sujeita  à 
repetição desses terríveis flagellos chamados seccas. (BRASIL, 1997, p.26 e 27)

A arborização é sugerida para os criadores, como uma prática que poderia reparar o mal 

causado  pelas  queimadas  e  cortes  desordenados,  os  arvoredos  plantados  em regiões  secas 

poderia trazer de volta a umidade e as chuvas. Tendo como referência os estudos realizados por 

Humboldt  (1769-1859),  o  autor  defende  a  tese  de  que  as  florestas  através  de  suas  trocas 

gasosas com a atmosfera  seriam responsáveis pela multiplicação de focos de evaporação e 

consequente condensação dos vapores de água, influenciando assim no aumento do volume das 

chuvas e regularidade das mesmas.  “No sertão o plantio de certas arvores traz mais de uma 

vantagem, pois além dos resultados climatericos de que fallamos, pode servir de alimentação 

aos gados em tempos críticos.” (BRASIL, 1997, p.24).

A teoria sobre a contribuição das florestas para a formação de nuvens e aumento da 

precipitação nas suas áreas de influência fora refutada pelo meio científico, mas no que diz 

respeito às afirmações sobre o aumento da umidade do ar e diminuição da temperatura em 

regiões de matas e florestas estar diretamente ligado ao processo de transpiração e absorção 

dos  raios  solares  pela  cobertura  vegetal,  foram  aceitas  e  consideradas  tantos  por  seus 

contemporâneos quanto pelos cientistas modernos. Não se pode negar também a influência da 

devastação das matas para o empobrecimento do solo, aumento da erosão, escasseamento das 

fontes de águas. Estudos atuais relacionam a questão da degradação continuada ao processo de 

desertificação existente no Ceará. De acordo com Programa de Ação Nacional de Combate a 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas - PAN-BRASIL (2004), a desertificação é um 

“fenômeno natural  cujas relações causais estão referidas ao clima e ao uso inadequado dos 

recursos naturais, solo, água e vegetação. Significa dizer que a semi-aridez, a desertificação e 

33



as secas constituem fenômenos naturais associados, cujos efeitos são potenciados pela ação do 

homem” (MMA, 2004, p.22).

Durante  os  períodos  de  estiagem  essa  degradação  tende  a  gerar  mais  danos  aos 

ambientes  semiáridos  e  às  populações  residentes  neles.  O  uso  inadequado  dos  recursos 

naturais,  resultado  de  práticas  econômicas  inadaptadas  à  capacidade  de  suporte  desses 

ambientes, têm contribuído para o agravamento dos efeitos da seca na região, além de agudizar 

os  processos  de  desertificação.  Sobre  a  relação  arboricultura,  seca  e  desertificação, 

Vasconcelos Sobrinho (1983) faz a seguinte observação:

A simples desapropriação das caatingas residuais principalmente quando situadas 
em áreas críticas, alcançaria progressivamente, através de anos, efeitos sensíveis 
como  protetoras  dos  solos  e  realimentadora  dos  aqüíferos.  E,  principalmente, 
como interceptoras  de  ventos  secos  e  quentes  que constituem um dos maiores 
agentes do agravamento das estiagens. Esse desinteresse pelos fatos fundamentais 
resulta  de  que  quase  ninguém percebe  o perigoso  relacionamento  entre  seca  e 
desertificação, acreditando-se que desaparecida a seca tudo está superado [...] Seca 
é fenômeno periódico, climático. O homem não pode interferir em suas causas e 
eclosão, mas pode minimizar os seus efeitos ou agravá-los. Desertificação é um 
fenômeno permanente que eclode e se agrava pela ação do homem conjugado aos 
efeitos  do clima.  Após  cada  seca,  a  desertificação  ganha  novo impulso e  seus 
efeitos tornam-se mais duradouros. No entanto terminado o período das secas, as 
preocupações  arrefecem  como  se  tudo  houvesse  voltado  a  normalidade. 
(VASCONCELOS SOBRINHO, 1983, p.65)

A desertificação é um tema que começou a ser discutido no meio científico somente a 

partir da década de 1970, mais de um século separa as discussões dos autores citados. Vale 

assinalar  a  atualidade  das  práticas  da  conservação  das  matas  e  da  arboricultura  ou 

reflorestamento  propostas  pelo Senador  Pompeu,  ainda  no século XIX,  como um meio  de 

impedir  o agravamento das secas. Percebemos também que o debate sobre a destruição da 

natureza  lançou  os  fundamentos  para  o  despertar  de  uma  consciência  ecológica  no  meio 

científico cearense a partir dos estudos sobre a problemática das secas.

José  Augusto  Pádua  (2002),  em  seu  estudo  sobre  o  pensamento  político  e  crítica 

ambiental  no  Brasil  escravista,  nos  fala  que  o  debate  sobre  a  destruição  ambiental  é 

considerado um fenômeno recente, desenvolvido durante a segunda metade do século XX, nos 

Estados  Unidos  e  na  Europa,  cuja  repercussão  teria  alcançado  os  intelectuais  brasileiros 

suscitando questionamentos e críticas sobre destruição do ambiente natural. Estudos como o de 

Pompeu Brasil ou de José Bonifácio, autor analisado por Pádua, desconstroem essa visão de 

que a preocupação com as questões ambientais tenha sido “importada” de autores estrangeiros. 

Segundo o historiador, existe uma grande dificuldade por parte da produção historiográfica 

internacional em reconhecer que os antigos espaços coloniais contribuíram de forma pioneira 
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para a formação de uma reflexão ecológica nos século XVIII e XIX, atuando como precursores 

na construção de um pensamento crítico ligado às questões ambientais. 

O Brasil possui uma longa tradição relacionada a temas ambientais, segundo o autor, 

fora esquecida, mas esteve sempre presente nos acervos e bibliotecas, temas como a destruição 

das florestas, a erosão do solo decorrente de práticas predatórias, mudanças climáticas e suas 

consequências  sociais  já  vinham  sendo  discutidas  no  Brasil  muito  antes  do  que 

convencionalmente  costuma  se  estabelecer  como  fase  inaugural  desse  tipo  de  debate.  O 

interesse do grande público por temas ligados à problemática ambiental, no final do século XX, 

contribuiu para o resgate dessa memória trazendo à tona uma série de estudos de base teórica 

que remontam:

(...)  a  existência  de  um  conjunto  de  preocupações,  termos  e  idéias  que  foram 
retomados ao longo do tempo de forma recorrente e, em grande parte acumulativa. 
Esse processo envolveu o estabelecimento de uma linhagem de pensadores onde, em 
muitas ocasiões, os autores mais recentes citaram os mais antigos, promovendo uma 
dinâmica coletiva de produção intelectual.
(PÁDUA, 2002, p.13) 

As questões relacionadas à seca no Ceará também marcaram a literatura científica de 

estudiosos de outras regiões. Giacomo Raja Gabaglia (1877) e Guilherme Capanema (1878) 

escreveram obras que apesar de ter decorrido mais um século das suas observações sobre o 

sertão cearense, sobre os manejos da caatinga e intervenções para orientar a população a se 

precaver diante da possibilidade de estiagens, ainda são pertinentes, pois elas comungam com 

muitos princípios que fazem parte de uma nova postura, a qual denominamos atualmente de 

convivência com o semiárido, e também reforçam a exigência de um posicionamento político e 

administrativo mais eficiente e menos perdulário durante os períodos de calamidade.

Os autores citados fizeram parte da Comissão Científica de Exploração que durante os 

anos de 1859 a 1861 percorreram a Província do Ceará observando, registrando e coletando 

dados sobre geologia, fauna e flora locais, sobre os costumes das comunidades típicas do 

sertão e sobre os hábitos, rituais e modos de vida dos remanescentes grupos indígenas da 

região. A comissão estava dividida em cinco sessões, cada uma chefiada por um membro do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro - IHGB: Geológica e Mineralógica,  chefiada por 

Guilherme de Capanema; Sessão Botânica, orientada por Francisco Freire Alemão; Sessão 

Zoológica,  sob  a  responsabilidade  de  Manuel  Ferreira  Lagos;  Sessão  Astronômica  e 

Geográfica,  dirigida  por  Giacomo  Raja  Gabaglia  e  a  Sessão  Etnográfica  e  Narrativa  de 

Viagem, sob a tutela de Antônio Gonçalves. O objetivo dessa expedição era o de perscrutar o 
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interior  do  território  cearense,  suas  potencialidades,  seus  produtos  naturais  e  possíveis 

reservas de riquezas minerais e divulgar os achados em museus e exposições. 

Apesar  das polêmicas  e controvérsias  acerca da passagem da Comissão Científica 

pelo Ceará, essa experiência, segundo Porto Alegre (2003), representou uma nova página na 

história da pesquisa científica no Brasil, pois pela primeira vez foi organizada uma expedição 

formada apenas  por  cientistas  brasileiros,  cujos registros dão conta  desde os aspectos  da 

natureza  do  semiárido  a  “arquitetura  do  sertão,  os  materiais  de  construção  das  casas,  a 

economia dos engenhos de açúcar, o fabrico da farinha, a agricultura e criação de gado, o 

povoamento das vilas e cidades, o clima, os hábitos e costumes da população, a alimentação, 

a crenças, as festas e os divertimentos.” (PORTO ALEGRE, 2003, p.45).

A restrita divulgação dos resultados dos trabalhos da Comissão Científica relega esse 

episódio da nossa história a um papel secundário na construção de um saber sobre a cultura e 

natureza do território cearense. A coleção de manuscritos de Francisco Freire Alemão, chefe 

da Sessão Botânica,  encontra-se na Biblioteca  Nacional,  assim como outros  documentos, 

desenhos, correspondências e relatórios diversos. As obras de Guilherme Capanema e Raja 

Gabaglia, foram publicadas recentemente graças a uma iniciativa do Museu do Ceará e como 

foi dito antes, são de grande importância para o resgate da memória e do saber sobre as 

possíveis maneiras de se conviver com as características do semiárido.

Os  autores  citados  não  realizaram seus  estudos  sobre  a  seca  durante  a  expedição 

científica, mas anos mais tarde, quando as secas ocasionaram o primeiro grande êxodo das 

populações interioranas em direção à capital da Província e para outras regiões. Até 1877, a 

seca não mobilizava grandes esforços do governo e não suscitava debates no meio científico 

da época. O que os cientistas constataram durante os anos que percorreram a província foi a 

existência de uma terra fértil,  porém mal administrada, cenário que seria palco anos mais 

tarde de uma desastrosa intempérie cuja repercussão mudaria a forma como os governantes, 

os estudiosos e os próprios sertanejos se relacionavam com as secas.

Percebemos  a  existência  de  duas  frentes  de  análise  que  se  contrapõem  dentro  das 

propostas apresentadas nesse contexto, uma a favor da construção de grandes obras hidráulicas 

e outra preocupada com a preservação e melhor aproveitamento dos recursos naturais. Diante 

desse  quadro,  os  antigos  membros  da  Comissão  Científica  redefinem  suas  observações, 

direcionando seus estudos em busca de soluções para resolver o problema da seca. (Rios, 2006)

36



Giacomo  Raja  Gabaglia  publica,  em  1877,  “Ensaios  sobre  alguns  melhoramentos 

tendentes à prosperidade da Província do Ceará.” Suas observações abarcam desde a descrição 

do território, as fontes de produção e riqueza, a crítica aos manejos inadequados realizados na 

caatinga e as proposições de como melhorar a condição de vida do cearense. Suas primeiras 

impressões sobre a destruição da caatinga e sua relação com as secas foram as seguintes:

Se a irregularidade ou escassez das águas pluviaes, ou simplesmente suas oscilações, 
geram danos o povo do Ceará, outra sorte de seca artificial preparada pelos próprios 
habitantes  com vigor  colossal  vai  imperando e  concorrendo  para  agravar  o  mal: 
refiro-me às extensas queimadas que algumas vezes vingam durante semanas e na 
distância  de  léguas,  transformando  em inóspitos  descampados  os  terrenos  pouco 
antes cobertos de viçosas e verdejantes capoeiras e de uma pastagem abundante [...] 
Em 1859 transpus um espaço de quatro léguas, fumegando ainda, onde o pasto e os 
arvoredos  se  tinham  convertido  em  um  horizonte  de  cinzas  e  tocos  negros.  É 
sobremaneira extravagante o gosto,  que por aqui se tem, de derribar  as plantas e 
esquecer sua utilidade presente e futura.
(GABAGLIA, 2006, p. 68 e 69)

A prática das queimadas e o manejo inadequado fizeram desaparecerem muitas espécies 

da caatinga.  O Juá,  o Angico e outras  conhecidas  por suas propriedades  medicinais  foram 

devastadas, causando prejuízo para a economia extrativa da região, sem nada ser feito pelas 

autoridades, como medida punitiva para os infratores. Os jornais da época também faziam a 

denúncia  da destruição  que aqui  se  alastrava  tornando a  terra  mais  árida e  vulnerável  aos 

efeitos da seca. 

A destruição das matas entre nós nas serras,  nas praias;  os incêndios nos campos 
todos os anos no sertão têm ocorrido, visível e irrecusavelmente, para a diminuição 
das águas, e desaparecimento de muitas fontes e terá concorrido igualmente para que 
as secas tenham assolado a província do Ceará.” (Jornal “O Cearense” 8 de abril de 
1877). 

Sobre  o  estado  de  calamidades  que  atingem  a  região  em  épocas  de  seca,  o  autor 

questiona  em vários  momentos  se  realmente  havia  na  Província  escassez  de chuvas  como 

tantos  queriam  alegar  e  se  a  seca  era  a  grande  causadora  de  tantos  males.  Para  ele,  as 

circunstâncias eram muito mais complexas e até aquele momento não haviam sido discutidas. 

“Só na concomitância de muitas medidas auxiliadas de rara energia e da melhor boa vontade 

dos governos e do povo se conseguirá diminuir em curto período, talvez quem em menos de 15 

anos,  todos os males  e tornar  pouco prováveis  as repetições  dos desastres.” (GABAGLIA, 

2006, p.87).
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Como proposta  sobre  os  melhores  meios  de  auxiliar  a  população  cearense,  o  autor 

indica  a  construção  de  poços,  açudes  e  canais,  estes  últimos  apontados  como  de  sua 

preferência. Os poços e cacimbas são aconselhados para o trabalho de particulares, podendo ser 

aproveitados para as pequenas lavouras. Já a construção de açudes seria dispendiosa para o 

governo que não teria condições de distribuí-los em número suficiente, motivando conflitos e 

disputas entre os “abastados” e a população realmente necessitada. Essas disputas resultariam 

no  beneficiamento  das  grandes  propriedades,  cujos  donos  com  sua  influência  política 

utilizariam seu poder para garantir o recurso em suas terras. 

Os açudes poderiam ser construídos por iniciativa de particulares. Restam os canais, 

que,  apesar  de  criticados  por  muitos  estudiosos  da  época,  são  vistos  como  um  grande 

melhoramento.  Segundo o autor,  esses canais  não teriam o porte  dos canais  de irrigação e 

navegação construídos na Europa,  devido aos grandes custos que tais  obras trariam para a 

Província, porém seriam mais simples e de fácil execução, possibilitando a aprendizagem de 

sua aplicação pelo sertanejo. A função destes canais, reduzidos a pequenos regos ou valas, 

seria a de lançar as águas dos regatos passageiros que durante a estação chuvosa aumentam de 

volume,  nos rios próximos e fazer  com a água destes  desembocassem em rios perenes  ou 

depósitos de grandes lagoas, garantindo assim o abastecimento das populações durante o estio.

Exposto o plano geral, o autor elenca uma série de medidas que deveriam subsistir 

concomitantemente ao represamento dos rios e construção de canais. A primeira delas seria 

averiguar  quais  as  áreas  mais  afetadas  pelas  secas,  para  assim  programar  as  obras  de 

distribuição de água nessas localidades. Depois fazer convergir as águas das serras para os 

rios principais ou riachos de maior curso. Plantar árvores forrageiras ao longo das margens 

dos rios, como a canafístula e o mamoeiro, que tanto serviriam para a alimentação do gado 

como  seria  uma  proteção  para  evitar  a  ação  erosiva  das  enxurradas  e  consequente 

assoreamento dos rios. 

Seria  necessário  organizar  equipes  que pudessem fiscalizar  e  operar  o  sistema de 

represas para evitar desvios dos canais para as áreas de pessoas interessadas em favorecer 

suas terras em detrimento da coletividade. E finalmente estabelecer uma legislação sobre o 

uso dos canais. Depois de se garantir água através do sistema de represas para as regiões 

mais  ameaçadas  pelas  secas,  caberia  ao  criador  de  gado e  a  todo agricultor  se  precaver 

durante  a  estação  chuvosa,  não  se  limitando  a  semear  poucas  lavouras,  mas  também 

aumentar  as  plantas  forrageiras  nativas  da região,  como a canafístula,  mamoeiros,  jucás, 
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carnaúbas, e tantas outras que resistem à falta de água e que o gado poderia comer-lhes as 

ramas e se manter nutrido nos períodos mais críticos. “Também se deveria por outro lado, 

conservar as matas e evitar sua destruição, envidando todos os recursos possíveis com o fito 

de conservar depósitos de combustíveis e de madeiras próprias para muitas indústrias fabris.” 

(GABAGLIA, 2006, p.145).

A  prosperidade  da  Província  e  a  solução  para  o  problema  das  secas  foram 

apresentadas pelo autor a partir de suas proposições sobre os melhoramentos que poderiam 

ser obtidos através da otimização dos recursos da região, tanto pelo sertanejo, criador de gado 

ou agricultor, quanto pelo governo tendente a financiar as medidas propostas. O resultado da 

aplicação  dos  “melhoramentos”  possibilitaria  a  erradicação  dos  efeitos  da  seca  e  o 

desenvolvimento econômico da Província.

No mesmo ano da publicação do ensaio do geógrafo Raja Gabaglia, Guilherme de 

Capanema escreve os “Apontamentos sobre as secas no Ceará” (1878). Suas contribuições 

para a discussão do tema são pautadas a partir de sua vivência durante o ano do flagelo, que 

segundo ele, não teria causado tantos males à população, se as propostas feitas durante os 

anos anteriores tivessem sido atendidas. “Fatos idênticos se darão cada vez que reaparecer o 

flagelo,  para  evitá-los é  indispensável  tomar  medidas  preventivas.”  (CAPANEMA, 2006, 

p.158) Entre elas estariam o armazenamento de água, forragem e cereais. A água deveria ser 

guardada  em grandes  recipientes  feitos  de pedra e  cal  fechados  com uma abóbada,  com 

capacidade para 200 mil litros cada um. Estes reservatórios conservariam a água livre de 

contaminação  e  da  evaporação,  diferentemente  dos  açudes,  que  na opinião  do autor  não 

trariam as vantagens tão propaladas pelos seus defensores.

É real isso! Sou de todas as opiniões: rejeito açudes, e admito-os; quero plantações 
de arvoredo,  e  oponho-me a elas;  mas cada  coisa no seu tempo e  lugar.  Para 
aqueles que tencionam cultivar vazantes,  plantar durante a seca ânua, legumes, 
cana, melões como os não há melhores em parte alguma, e querem um bebedouro 
temporário por pouco meses para seu gado, nada melhor que os açudes. Para o 
mais não têm razão de ser.
(CAPANEMA, 2006, p.159)

E ainda sobre os açudes, o autor reluta a proposta de se construir açude para aumentar 

a umidade do ar:

Aqui a chuva cai imediatamente com a mudança do vento nas camadas superiores 
da  atmosfera:  será  possível  provocar  essa  mudança  com  grandes  superfícies 
líquidas? Não. Açudes, pois, não servem para fazer chover; não contribuem para 
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refrescar o ar; são impróprios para a conservação de água, 1º porque perdem muito 
pela evaporação  e infiltração,  2º  porque são entulhados com a terra  acarretada 
pelas enxurradas, e podem falhar quando mais se conta com eles, 3º finalmente, 
porque  enchem-se  de  infusórios,  que  estragam  a  água.  (CAPANEMA,  2006, 
p.174)

O armazenamento da forragem e o manejo adequado do corte do capim permitiriam 

ao criador conservar a ração de feno em quantidades suficiente para alimentar seus rebanhos 

durante a estiagem, o capim seco e bem guardado poderia conservar indefinidamente suas 

propriedades  nutritivas.  O  resultado  dos  trabalhos  feitos  pelo  geólogo  sobre  as  plantas 

forrageiras  do  Ceará  não  foram publicados  pelo  governo  com a  justificativa  de  que  tal 

assunto  não  era  da  incumbência  da  sessão  geológica  e  mineralógica,  mas  da  sessão  de 

botânica. Essa discussão traz à tona a visão fragmentária e segregadora de alguns estudiosos 

na sua forma de “ver” e “fazer” ciência. Determinados campos do saber como a botânica, a 

meteorologia  e  a  geografia  não  poderiam  se  articular,  por  exemplo,  com  a  agronomia, 

história  ou  antropologia,  cabendo  a  cada  especialista  dominar  apenas  sua  área  de 

conhecimento,  concebendo estudos mutilados de uma realidade em que os elementos são 

vistos dissociados uns dos outros e não analisados em conjunto. (MORIN, 1973) Por conta 

dessa imposição o autor abandonou os estudos sobre as pastagens naturais cearenses.

 Sobre o depósito de cereais, o autor defende que todo o sertanejo deveria se precaver 

guardando um pouco de suas safras, para não ser surpreendido durante as estiagens, correndo 

o risco de ter  suas reservas alimentícias  exauridas.  Finalizando suas proposições,  o autor 

enfatiza que a previdência e o conhecimento das potencialidades da região são as melhores 

medidas para prevenir a população dos efeitos das secas que de tempos em tempos, de modo 

mais ou menos intenso, alterava a dinâmica da população em suas localidades levando-as a 

buscarem recursos em outras paragens. “As secas periódicas são devidas as causas cósmicas; 

contra estas é baldado qualquer esforço humano, elas podem repetir-se de dez a 12 anos ou 

em múltiplos destes, devemos aguardá-las e arrostá-las preparados com mantimentos e água 

para atravessá-las” (CAPANEMA, 2006, p.183).

As discussões, proposições e ensaios sobre meios e soluções para minorar os efeitos 

da  seca  perpassaram  o  século  XIX  sem  terem  sido  postos  em  prática  através  de  um 

planejamento que pudesse ser aplicado na região e poucos questionaram o caráter social da 

seca. A concentração de terras, o tipo de produção, a exclusão social do camponês não foram 

vistos como parte de um mesmo problema. 
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1.3 É necessário combater ou compreender o fenômeno das secas?

Uma análise da história das secas do século XX, segundo Thomaz Pompeu Sobrinho 

(1982),  nos  permite  verificar  que  dentre  as  inúmeras  alternativas  postas  em  prática  ou 

simplesmente  apresentadas  como  forma  de  reduzir  os  efeitos  da  seca,  quatro  merecem 

destaque:

a) “Solução hidráulica” pela irrigação e açudagem, que aqui foi característica 

da ênfase concedida pelo governo ao problema das secas.

b) Solução  pelo  aproveitamento  das  precipitações  pluviais  ou  cultivo 

científico do solo, conhecido como “lavouras secas”.

c) Solução  florestal,  mediante  o  reflorestamento  intensivo  e  racional  do 

território.

d) Solução compósita, que une tanto medidas de ajustamento do homem do 

campo às condições específicas  do meio  geográfico  quanto medidas  sociais  que visem à 

melhoria da vida das famílias, através da educação, saúde e organização social.

Segundo Silva (2008), a institucionalização do combate à seca é inaugurada com a 

criação da Inspetoria de Combate às Secas (IOCS), em 1909. Na prática, o que foi feito pela 

IOCS foram estudos do meio físico, orientados por técnicos de outros países, que usavam 

como referência em suas análises e proposições técnicas, a experiência em regiões semiáridas 

de outras partes do mundo, não levando em consideração as especificidades locais. O autor 

também  afirma  que  a  análise  do  contexto  social  das  regiões  investigadas  não  foi 

contemplada,  os  recursos  do  governo foram direcionados  apenas  para  a  implantação  das 

obras de engenharia hidráulica de combate às secas.

Pressões  políticas,  críticas  e  escassez  de  verbas  ocasionaram mudanças  na  IOCS, 

transformada no ano de 1919 em Inspetoria Federal de Combate as Secas (IFOCS), com uma 

nova denominação e maior capacidade de atuação. Com a criação da Inspetoria, o governo 

organizou  um  plano  sistemático  com  base  no  que  ficou  conhecido  como  “solução 

hidráulica”,  tendo  como  prioridade  do  seu  programa  a  construção  de  açudes.  Embora 

houvesse  referências  a  certas  providências  complementares  como  perfuração  de  poços 

profundos, conservação e restituição de florestas, estradas de rodagem e outros trabalhos, tais 

como piscicultura e hortos florestais, estas propostas foram relegadas a um segundo plano e 

até esquecidas, como a piscicultura e os projetos relacionados a novas práticas agrícolas. 
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Sob  a  orientação  do  governo  foram contratadas  firmas  estrangeiras,  notadamente 

norte-americanas,  para gerenciar  as construções.  A ideia de que as obras de açudagem e 

irrigação eram as únicas reais soluções para o problema das secas norteou grande parte dos 

projetos  empreendidos  pelo  governo  durante  o  século  XX.  Essas  obras  historicamente 

favoreceram a sustentação dos grandes rebanhos das oligarquias sertanejas, que aumentou o 

seu poder econômico com a expansão da pecuária, fortalecendo a sua influência na região. 

Foram realizados estudos físicos e geográficos da região sujeita às secas, mas não se avançou 

na investigação socioeconômica da região. Para Sobrinho (1982, p.105), “o problema das 

secas no Nordeste do Brasil, exige, consequentemente, o conhecimento detalhado e ordenado 

de todos os dados que depende, quer os de ordem física ou cósmica, quer os de caráter social 

ou antropológico, pois que a seca é um fenômeno físico-social”. 

 Ab’Saber (1999) ao analisar os problemas socioambientais das regiões semiáridas, 

comunga da mesma visão do engenheiro cearense, para ele:

Isoladamente,  o conhecimento de suas bases físicas e ecológicas não tem força 
para explicar a razão do grande drama dos grupos humanos que ali habitam. No 
entanto, a análise dos condicionantes do meio natural constitui uma prévia decisiva 
para explicar causas básicas de uma questão que se insere no cruzamento dos fatos 
físicos, ecológicos e sociais.
(AB’SABER, 1999, p. 7)

 Em 1945, a IFOCS é transformada em Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas  (DNOCS),  órgão  que  permanece  até  hoje  com a  mesma  denominação  e  funções. 

Segundo Souza e Oliveira (2002):

Essa instituição  e seus  antecedentes  foram responsáveis,  fundamentalmente  pela 
instalação  de  uma  expressiva  infra-estrutura  hídrica  que,  sobretudo  nos  sertões 
cristalinos,  chegou  a propiciar  uma reserva  acumulada  de  22 bilhões  de  metros 
cúbicos de água. A parcela mais significativa dessa infra-estrutura fica localizada 
nos Estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte que não são drenados por rios 
perenes  como  o  São  Francisco  e  o  Paraíba.  Esta  fase  conhecida  como  “fase 
hidráulica” favoreceu de modo mais evidente aos interesses de latifúndios ou das 
grandes  propriedades  e  menos  o  sertanejo  e  à  pequena  produção.  (SOUZA  e 
OLIVEIRA, 2002, P.218.).

Inúmeras críticas foram feitas às políticas hidráulicas, Botelho (1981) considera os 

problemas de evaporação e salinização como fatores limitantes dos açudes, ocasionando no 

mau aproveitamento de grandes porções de água. “A açudagem, porém, constitui solução de 

alcance mui restrito, imposta mesmo pelas disponibilidades de água, não podendo a irrigação 

beneficiar senão um por cento da área semi-árida.” (BOTELHO, 1981, P.34).
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Além  do  desperdício  dos  recursos  hídricos,  a  implantação  da  infraestrutura  de 

funcionamento dos projetos do DNOCS, fora imposta sem um diálogo aberto e participativo 

com  as  comunidades  envolvidas.  Temos  exemplo  do  Perímetro  Irrigado  Morada  Nova, 

construído em 1969,  sendo o primeiro  perímetro  irrigado do Ceará,  estado com a  maior 

quantidade de perímetros  irrigados de toda a região Nordeste.   Segundo Sousa (2010),  a 

construção  do  perímetro  alterou  profundamente  a  vida  dos  moradores  da  região,  para  a 

execução do projeto fora necessário a derrubada das matas de carnaúbas existentes na região, 

desestabilizando a produção de artigos beneficiados a partir da palha, da extração da cera e 

do fruto das carnaubeiras. Em entrevista com os moradores mais antigos da região, a autora 

constatou  a  insatisfação  dos  trabalhadores  diante  dificuldade  de se  encontrar  a  palha  em 

virtude do desmatamento realizado para a construção do perímetro. 

Dentro do perímetro os colonos selecionados tinham que se dedicar exclusivamente à 

agricultura irrigada, outras atividades eram proibidas, os colonos não possuíam autonomia 

para escolher os tipos de culturas que iriam plantar e nem as atividades que iriam exercer.

Cabia tão somente ao DNOCS elaborar o calendário agrícola, estabelecer as culturas 
a serem plantadas, estipular horários de distribuição d’água e dias para a colheita, etc. 
Os  colonos  eram  tratados  como  mão-de-obra  necessária  ao  funcionamento  do 
perímetro irrigado, porém alijados das decisões relativas ao seu processo produtivo. 
(SOUSA, 2010, p.210)

As próprias culturas, muitas vezes escolhidas pelos engenheiros agrônomos, não eram 

adaptadas às condições do solo e do clima da região, o saber tradicional dos agricultores não 

fora levado em consideração nesse processo de produção, a ordem era produzir aquilo que 

estava  na  programação  vinda  de  Fortaleza,  a  insatisfação  dos  agricultores  também  dizia 

respeito ao sistema monocultor imposto pelo Plano de Exploração Agropecuária, para eles 

era um desperdício tanta terra ser ocupada com um único tipo de cultura.

Em meados da década de 1980, os perímetros irrigados sofreram mudanças na sua 

administração, esse processo ficou conhecido como “emancipação”, pois caberia agora aos 

colonos manejar e manter a estrutura do perímetro em funcionamento.  Sousa (2010) avalia 

que a emancipação viabilizou a tomada de decisão por parte dos colonos na organização do 

perímetro, porém estes não estavam preparados para assumir tarefas e decisões que antes só 

tinham sido  impostas  sem diálogo  ou  participação.  O processo  de  emancipação  não  foi 

precedido por uma orientação por parte do DNOCS, que ajudasse os colonos a desenvolver 

“o  espírito  associativo,  a  identidade  de  grupo  e,  sobretudo,  o  sentimento  de  pertença.” 

(SOUSA, 2010, p.218). 
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Este exemplo nos mostra que o acesso à água dos açudes e dos projetos de irrigação, 

não é suficiente para atender a realidade socioambiental dos moradores do semiárido, sem 

orientação e diálogo que desenvolvam as competências sociais e políticas dos agricultores e 

agricultoras  e  os  impulsione  a  tomar  decisões  de  forma  participativa,  eles  continuarão 

vulneráveis  às  irregularidades  de  chuva  e  a  todo  tipo  de  desmando  político  que 

historicamente relegou a essa população um lugar à margem da sociedade.  Ainda sobre a 

questão dos projetos de irrigação, Celso Furtado (1998) nos informa que há muita água no 

Nordeste,  mas  ela  é  subutilizada,  sendo  direcionada  em  grande  parte  para  atividades 

comerciais ligadas à pecuária sem levar em consideração os interesses sociais da região. 

Outro tipo de intervenção governamental em áreas reconhecidas como de ocorrência 

de secas (Figura 2) foi à delimitação de uma área que seria atendida pelos recursos federais 

em momentos de calamidade, essa área ficou conhecida por muitos anos como Polígono das 

Secas, compreendendo uma superfície de 672.281, 98 Km². “Esse Polígono das Secas foi 

considerado como área oficial de ocorrência de secas no Nordeste até 1989, quando nova 

delimitação foi realizada. De 1936 a 1989, a superfície do Polígono foi ampliada e passou de 

672.281,98 km² para 1.085.187 km².” (MMA, 2005, P.13).

Hoje não existe mais a figura do Polígono das Secas, que foi substituída pela figura da 

Região Semiárida do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE (Figura 3).

Essa nova delimitação fez parte de uma exigência  disciplinadora da aplicação dos 

recursos do FNE, a nova área ocupa uma superfície  de 895.245,40 km² e apresenta  uma 

precipitação média anual igual ou inferior a 800 mm.
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                                      Figura 2. Áreas de incidência de secas no Nordeste

FONTE: CARVALHO, Otamar de et al. Plano integrado para o combate preventivo aos efeitos 
das secas no Nordeste. Brasília: Ministério do Interior-MINTER, 1973, p. 141. (Redesenhado 
por Claudio A. G. Egler. Cf. CARVALHO, Otamar de & EGLER, Claudio A. G. Alternativas 
de desenvolvimento para o Nordeste semi-árido. Fortaleza, CE, Banco do Nordeste do Brasil, 
2003.)  apud Programa Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos efeitos da 
Seca. (MMA-BRASIL 2005. p.28)
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                          Figura 3. Polígono das Secas e Região Semiárida do FNE

 FONTE: Carvalho & Egler, 2003. Apud Programa Nacional de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos efeitos da Seca. (MMA-BRASIL 2005, p.31)

O  segundo  grupo  de  propostas  apresentado  para  minorar  o  efeito  das  secas  diz 

respeito ao manejo e aproveitamento das águas das chuvas mediante várias práticas visando a 

aumentar  a absorção das  precipitações  no solo e  evitar  a evaporação.  Duque (2004) nos 

informa que nas regiões semiáridas, a fertilidade não é fator limitante e sim, a umidade ou as 

condições físicas do solo, por isso, o método das lavouras secas é indicado para regiões que 

possuem um regime de baixa pluviosidade. As espécies indicadas para esse tipo de cultivo 

são denominadas de lavouras xerófilas, a vantagem desse tipo de cultura está na adaptação 

dessas plantas à secura e à umidade intermitente, entre as espécies analisadas pelo autor estão 

o  Algodão  Mocó,  a  Carnaúba,  a  Oiticica,  o  Cajueiro,  a  cultura  da  Palma,  a  cultura  da 

Goiabeira, o Umbuzeiro e a Maniçoba.
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Uma  das  técnicas  das  lavouras  secas chama-se  mulchagem,  é  feita  através  da 

cobertura do solo com serragem, palha, bagaço, resto de culturas e resíduos orgânicos. O 

“mulche” melhora a estrutura do solo, conversa a umidade e previne a erosão. A lavoura 

científica foi introduzida pela primeira vez no Ceará em 1913, no Município de Quixadá. A 

iniciativa  foi  realizada  pelo  Ministério  da  Agricultura,  porém a  tentativa  não  passou  de 

instalações. Sobrinho (1982) alega que as preocupações com a açudagem eram tão arraigadas 

que nada se conseguiu em relação às propostas complementares.

A ideia  do reflorestamento  propugnada na terceira  solução remete  aos estudos do 

século XIX. Em 1912 foram realizados estudos sobre a flora cearense e um mapa botânico do 

Estado do Ceará. Na década de 1930 foram instalados dois hortos florestais, para estudos, 

produção e distribuição de mudas. Os hortos eram vistos como uma atividade complementar 

à açudagem.

A solução compósita teria como base o estudo da interação entre os elementos físicos 

e sociais da região afetada pela estiagem. Esta analisaria o fenômeno da seca de acordo com 

suas causas naturais e proporia a aplicação de técnicas de irrigação unidas às novas práticas 

agrícolas  em consonância  com a  realidade  do  sertanejo,  que  através  de  um processo  de 

aprendizagem entraria em contato com essas novas técnicas e as colocaria em prática nos 

chamados “postos agrícolas.”. 

A  nosso  ver,  a  proposta  de  solução  compósita  foi  a  primeira  tentativa  de  se 

estabelecer princípios para a convivência com o semiárido, visto que levava em consideração 

as condições naturais típicas da região juntamente com propostas de mudança do meio social 

para  a  melhoria  da  vida  do  sertanejo.  Aí  já  se  delineava  inclusive  uma  experiência 

educacional voltada para o contexto do semiárido.  

1.4 A percepção do convívio

A mudança de paradigma em relação à forma de perceber e lidar com o fenômeno da 

seca ocorrerá apenas nas últimas décadas do século XX. O imaginário coletivo do semiárido 

brasileiro foi construído a partir de uma visão de mundo que descreve o clima como adverso 

e a natureza como hostil e improdutiva.  Desde o final da década de 1980 vem se construindo 

uma  proposta  alternativa  de  enfrentamento  e  superação  das  problemáticas  sociais, 

econômicas e ecológicas do semiárido brasileiro. 
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Segundo Silva (2008),  os projetos que visam à convivência  com semiárido fazem 

mais do que a crítica ao pensamento e à política de combate à seca, eles propõe mudanças 

culturais que visam a contextualizar saberes e práticas (tecnológicas, econômicas e políticas e 

pedagógicas)  apropriadas  à  semiaridez,  considerando  as  compreensões  imaginárias  das 

populações. “Conviver é dotar de um sentido todas essas práticas e concepções inovadoras, 

ampliando a adesão significativa dos sujeitos a estas.” (SILVA, 2008, p.189). 

Foi  esse  pensamento  que  levou  organizações  sociais  e  de  assessoria  técnica  a 

desenvolverem o P1MC, “Programa 1 Milhão de Cisternas”, hoje apoiado pelo Ministério do 

Meio Ambiente e executado atualmente por entidades que fazem parte da Articulação do 

Semi-Árido – ASA. O P1MC em conjunto com um novo projeto P1+2, “Programa Uma terra 

e Duas águas”, que projeta dois tipos de cisterna, uma para captação de água para consumo 

humano e  a  cisterna  “calçadão”  para  o  consumo dos  animais  e  cuidado com as  plantas, 

mobilizam e capacitam as famílias na construção das cisternas, e, segundo a ASA, têm obtido 

mudanças sociais, políticas e econômicas na região semiárida. (KÜSTER e MARTIR, 2006).

Destacamos  dentre  os  principais  movimentos  que  buscam  uma  politica  de 

convivência com o semiárido, o trabalho realizado pela Articulação do Semiárido – ASA. 

Sua atuação se baseia na valorização das potencialidades naturais e culturais  das regiões 

sujeitas  ao  fenômeno  das  secas  através  de  projetos  como o  “Um Milhão de  Cisternas” 

(P1MC) e “Uma Terra e Duas Águas” (P1+2). Segundo Andrade e Queiroz (2009):

As  experiências  em  curso  de  captação  de  água  das  chuvas  em  milhares  de 
propriedades  e  comunidades,  com  métodos  simples,  baratos,  acessíveis,  de 
domínio  dos  agricultores  e  agricultoras,  de  comprovada  eficiência  técnica,  já 
demonstraram a importância da descentralização das estruturas de abastecimento 
d’água,  propiciando  o  acesso  e  o  uso  de  forma  difusa  da  água  para  consumo 
humano e produção de alimentos. (ANDRADE e QUEIROZ, 2009, p.30).

O  trabalho  realizado  pela  ASA,  com  o  apoio  do  Governo  Federal,  da 

Cooperação Internacional e demais inciativas privadas, resultou na construção de mais 

de 300.000 cisternas de placas em todos os estados do Nordeste, mobilizando milhares 

de famílias  como a do Seu José, em Sussuí, Quixadá.   O Programa de Formação e 

Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais 

(P1MC)  foi  criado  durante  um momento  de  mobilização  da  sociedade  em meio  às 

discussões sobre as políticas públicas de desenvolvimento para as regiões semiáridas, 

tendo como objetivo  desenvolver  as  comunidades  através  de ações  permanentes  em 
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detrimento às políticas  emergenciais.   Segundo a Carta  de Princípios,  criada no ano 

2000, a ASA:

[...]  fundamenta  no  compromisso  com  as  necessidades,  potencialidades  e 
interesses das populações locais, em especial os agricultores e agricultoras 
familiares,  baseado em: a)  a  conservação,  uso sustentável  e  recomposição 
ambiental dos recursos naturais do Semiárido; b) a quebra do monopólio de 
acesso  à  terra,  água  e  outros  meios  de  produção  -  de  forma  que  esses 
elementos,  juntos,  promovam  o  desenvolvimento  humano  sustentável  do 
Semiárido. 

Fonte: www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=103

No ano 1999,  a  cidade  de Recife  sediou  a  Terceira  Conferência  das  Nações 

Unidas sobre a Convenção de Combate à Desertificação COP3, dando origem, entre 

outros documentos e ações, à Declaração do Semiárido, que apresenta um Programa de 

Convivência com este. Segundo este documento, o programa se constitui de seis pontos 

principais:  “conviver com as secas, orientar os investimentos,  fortalecer a sociedade, 

incluir  mulheres  e  jovens,  cuidar  dos  recursos  naturais  e  buscar  meios  de 

financiamentos  adequados.”  Fonte:  (www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp? 

COD_MENU=104).

O documento faz uma crítica às políticas assistencialistas por serem caras e não 

colaborarem com a segurança familiar de forma continua e permanente. A doação de 

cestas e a formação de frentes de trabalho garantem apenas a sobrevivência imediata das 

famílias  em  períodos  críticos  de  seca,  como  a  de  1998,  não  contribuindo  para  o 

desenvolvimento  de  um  sistema  eficiente  de  sustentação  baseado  na  produção  de 

gêneros  adaptados  à  região,  nem  para  uma  política  de  conservação  dos  recursos 

naturais.

O semiárido que a Articulação está construindo é aquele em que os recursos 
são investidos nos anos “normais”, de maneira constante e planejados, em 
educação,  água,  terra,  produção,  saúde,  informação.  Esperamos  que 
expressões como “frente de emergência”, “carro-pipa” e “indústria da seca” 
se tornem rapidamente obsoletas, de modo que possamos trocá-las por outras, 
como convivência, autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento, ecologia 
e justiça. Fonte citada.

Andrade e Queiroz (2009) afirmam que uma das estratégias mais importantes 

para  se  alcançar  o  desenvolvimento  da  região,  semiárida  é  o  reconhecimento  da 

educação  como  instrumento  para  o  fortalecimento  das  práticas  de  convivência.  A 
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valorização  do  conhecimento  dos  agricultores  e  agricultoras  em  consonância  com 

tecnologias sociais apropriadas para a região representa uma nova construção de saberes 

que contribuem “para aumento da autoestima, da autonomia e da capacidade criativa e 

inovadora  no  enfrentamento  político  dos  problemas.”  (Queiroz  e  Andrade,  2009, 

pág.52).

Cada  realidade  deve  ser  observada,  podendo  haver  a  conjugação  de  várias 

técnicas, como exemplo as cisternas, as mandalas, barragens subterrâneas, entre outras. 

Não se trata do predomínio da ciência e da técnica, desvinculado dos saberes locais. 

Sobre técnicas de equacionamento dos recursos hídricos, Gnadlinger (2006) relata que 

muitas delas remontam a culturas milenares, como a dos astecas e a dos indianos que, 

até a chegada do colonizador europeu, “conviviam” com as irregularidades climáticas 

sem sofrerem transtornos em seus sistemas de abastecimento de água. A imposição de 

técnicas  inadaptadas à realidade cultural  e ambiental  desses povos teriam causado o 

desaparecimento da coleta de água da chuva e o desmantelamento dos seus sistemas de 

produção.

Além  de  técnicas  de  captação  e  armazenamento  de  água,  a  convivência  com  o 

semiárido  requer  a  conservação  e  a  recuperação  dos  recursos  naturais  da  região  em 

alinhamento com práticas de manejo apropriadas às potencialidades e fragilidades existentes 

nos ambientes semiáridos.

Ab´Saber (1999, p. 27) declara que:

O  começo  das  soluções  mais  substantivas  para  os  problemas  do  homem  e  da 
sociedade no domínio dos sertões dependerá do nível de conhecimento da realidade 
regional. Não adiantam idéias salvadoras, elaboradas por uma mentalidade burguesa e 
distante, destinada quase sempre a alimentar argumentos dos demagogos e triturar 
recursos que deveriam ter destino social mais generoso. 

Inúmeras  propostas  sobre  o  termo  do  “combate”  às  secas  foram  divulgadas  e 

defendidas  pelos  seus  formuladores,  outras  tantas  foram rechaçadas  pelos  representantes 

políticos  e  pelos  ilustres  da  época.  Segundo  Silva  (2008),  muitos  dos  diagnósticos  e 

proposições  referem-se  à  região  sujeita  às  secas  como  um  espaço  problema,  cujas 

características  fisiográficas  (clima  semiárido,  vegetação  esparsa,  solos  rasos  e  rios 

intermitentes) seriam a explicação do seu atraso econômico).
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A seca foi apresentada como elemento determinante da pobreza na região semiárida 

pelos telejornais, pelo discurso dos políticos, e esta visão determinista permeia o imaginário 

coletivo sobre a região. A solução definitiva para o desenvolvimento do semiárido estaria na 

modernização  da  agricultura  irrigada.   A  “pedra  de  toque”  das  ações  governamentais 

constitui-se em construir açudes, aumentar as áreas irrigadas e um dos maiores projetos da 

história da hidráulica do país, a Transposição do Rio São Francisco, através de canais para as 

bacias do Nordeste Setentrional, é ainda propalada como a grande obra que irá acabar com a 

seca no Ceará.

A partir da segunda metade do século XX, as concepções de combate à seca e seus 

efeitos com base numa modernização econômica conservadora, passam a ser criticadas como 

inadaptadas  à  realidade  e  socialmente  excludentes,  visto  que  os  projetos  de açudagem e 

irrigação  têm historicamente  favorecido  as  áreas  de particulares  ligados  à  produção para 

exportação. Movimentos sociais organizados por sindicatos, pastorais, órgãos de pesquisa, 

ONGs e particulares aceitaram o desafio secular de buscar não um, mas muitos e variados 

caminhos  para  reduzir  a  vulnerabilidade  das  comunidades  do  sertão  através  de  técnicas 

apropriadas e sustentáveis, em prol de uma convivência com o semiárido e de redistribuição 

de renda (KÜSTER, 2006). 

O  diferencial  da  proposta  pela  convivência  está  nos  seus  formuladores,  que  não 

pertencem ao poder público e nem às forças políticas tradicionais locais, e também na forma 

de  atuação  dos  projetos  que  levam  em  consideração  as  especificidades  culturais  e 

socioambientais de cada região. Estes atores partem do pressuposto que é possível conviver 

com a seca e com o semiárido e que para se alcançar essa convivência é preciso conhecer, 

aprender e reaprender a conviver com a sua lógica ecossistêmica (MATTOS, 2004).

Capítulo 2. História Ambiental do Semiárido

2.1 A  contribuição  da  História  Ambiental  para  o  estudo  da  paisagem:  fontes  e 

interdisciplinaridade.

 Segundo Woster  (2003),  a  história  ambiental  nasceu  de  uma  forte  preocupação 

moral  em meio  a  fortes  discussões  sobre a  problemática  ambiental  e  a  crise  global.  As 

conferências  ambientais  da  década  de  1970  abriram  espaço  para  que  uma  verdadeira 

revolução  cultural  pudesse  influenciar  o  trabalho  acadêmico  de  muitas  áreas,  tais  como 
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direito,  filosofia,  sociologia,  economia,  educação  e  inclusive  a  história  que  no  primeiro 

momento assumiu compromissos políticos de reformas na área ambiental, mas à medida que 

foi  amadurecendo  foi  fundamentando  sua  prática  cujo  objetivo  é:  “aprofundar  nossa 

compreensão de como os humanos têm sido afetados pelo seu ambiente natural através do 

tempo  e,  contrariamente  e  talvez  de  modo  mais  importante,  na  visão  da  insustentável 

situação  global  atual,  como  a  ação  humana  afetou  o  ambiente  e  quais  foram  as 

consequências.” (WOSTER, 2004, p.25).

De acordo com Martinez  (2006),  compreendemos  que  uma prática  historiográfica 

dedicada ao meio ambiente  não pode dissociar  as relações  sociais  e  os vínculos  que são 

estabelecidos  por  elas  com  o  espaço,  moldando  território  e  modificando  a  natureza. 

Apresentamos diferentes abordagens sobre o estudo das secas no Ceará em um período que 

se estendeu por mais de dois séculos. A história ambiental nos oferece as possibilidades de 

interrogação sobre o presente, no nosso caso, o estudo sobre práticas que propõe a construção 

de  um  novo  paradigma  diante  das  condições  naturais  de  uma  região  sujeita  a  secas 

periódicas, a fim de desenvolvermos novas formas e estratégias de conviver e entender da 

natureza semiárida, e a partir desse presente, podemos fazer inúmeras interrogações sobre o 

passado.

Como  era  a  paisagem semiárida  antes  da  chegada  do  colonizador?  Que  tipos  de 

intervenções humanas foram responsáveis pela caracterização atual da paisagem? Como as 

comunidades desenvolveram suas práticas para resistirem aos momentos de secas? Quais as 

mudanças e as permanências dessas práticas nos dias de hoje? Elas ajudam no processo de 

conservação da natureza?  Essas questões podem ser respondidas através do diálogo entre a 

história, a geografia, a climatologia, a geologia, a meteorologia, ecologia e outras ciências. 

No  seu  conjunto,  as  ciências  naturais  são  instrumentos  indispensáveis  para  o 
historiador ambiental, que precisa sempre começar com a reconstrução de paisagens 
do passado, verificando como eram e como funcionavam antes que as sociedades 
humanas as penetrassem e modificassem. (WOSTER, 1991, p.203)

 Silva (1997) nos informa que as fontes necessárias para o estudo da paisagem são 

variadas,  registros  fundiários,  séries  pluviométricas,  tratados  de  agronomia,  relatos  de 

viajantes e relatórios de estudos ambientais, são fontes consideradas clássicas e que há muito 

tempo vêm sendo utilizadas pelos historiadores. Woster (1991) afirma que as fontes para o 
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estudo da história do meio ambiente estão disponíveis há gerações, cabendo aos historiadores 

reorganizarem este material à luz de novas problemáticas deste novo campo da história cujo 

objetivo “é aprofundar nosso conhecimento de como os seres humanos foram, através do 

tempo, afetados pelo seu ambiente natural e, inversamente, como eles afetarem esse ambiente 

e com que resultados.” (WOSTER, 1991, p.200).

Esse material  inclui  dados sobre marés  e ventos, correntes  oceânicas,  posição dos 
continentes em relação uns aos outros, forças geológicas e hidrológicas que criaram 
as  nossas  bases  terrestres  e  aquáticas.  Inclui  também  a  história  do  clima  e  das 
condições  meteorológicas,  e  em que medida eles  possibilitaram colheitas  boas  ou 
ruins,  empurraram os preços  para Cima ou para baixo, puseram fim ou iniciaram 
epidemias,  contribuíram para o crescimento  ou a diminuição da população.  Essas 
influências têm sido poderosas ao longo do curso da história, e continuam a sê-lo, 
como quando os grandes terremotos destroem cidades inteiras, ou as grandes fomes 
se seguem às secas,  ou os rios determinam o fluxo de ocupação de um território. 
(WOSTER, 1991, p.201)

A dinâmica entre oceano/atmosfera causadora das zonas de convergência que atuam 

sobre o clima global,  por exemplo,  não é influenciada por nenhuma ação humana,  assim 

como o ciclo da água sempre fluirá, independente da situação do mercado ou da necessidade 

de chuvas para as culturas anuais em alguma região do semiárido. No entanto, sabemos que 

alguns  fenômenos  naturais  podem sofrer  distúrbios  em vista  das  mudanças  causadas  por 

ações antrópicas devastadoras. 

Uma  das  discussões  mais  polêmicas  da  atualidade  diz  respeito  às  causas  das 

mudanças climáticas e o aquecimento global, se estes processos fazem parte do ciclo natural 

de  transformações  do  planeta  Terra  ou  se  essas  mudanças  são  resultados  da  ação 

indiscriminada  do  uso dos  recursos  naturais  e  do aumento  poluição.  Acredito  que  nossa 

preocupação  maior  deve  ser  como  iremos  nos  adaptar  a  essas  mudanças  e  que  tipos  de 

atitudes podemos tomar para nos preparar diante do agravamento dos problemas ambientais. 

 Nobre (1994) realizou um estudo sobre o aumento de ocorrência de secas no Nordeste 

Brasileiro – NEB, criando um cenário de mudanças climáticas do Nordeste sob a hipótese de 

aquecimento global da troposfera, supondo que o aquecimento médio global da troposfera, da 

ordem de 0.3 C aumentará a cada dez anos. Se o estudo de séries temporais construídas com 

base  em  medidas  paleoclimáticas  nos  permite  inferir  o  comportamento  médio  de 

características  climáticas  da  Terra  durante  milhares  de  anos  passados,  podemos  projetar 

também para o futuro mudanças passíveis de se manifestarem, como o aumento da incidência 
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de secas no Nordeste em decorrência do aquecimento global. O trabalho em questão considera 

o  acúmulo  de  gases  de  efeito  estufa  na  atmosfera,  como  um dos  agentes  causadores  do 

aquecimento, e faz a seguinte cenarização de mudanças na ocorrência de chuvas, tomando 

como base séries históricas de pluviometria de um conjunto de postos pluviométricos sobre o 

Nordeste Brasileiro - NEB. (NOBRE, 1994).

   Gráfico 1. Distribuições de freqüências de precipitações anuais sobre o norte do NEB 
para os anos 2000, 2010, 2020 e 2030 sob-hipótese de mudança climática global.

FONTE: NOBRE, 1994.

A partir da análise de uma série histórica da pluviometria de uma região, o historiador 

pode  projetar  um quadro  para  o  futuro  e  diante  dessa  cenarização  propor  políticas  para 

atender  as  comunidades  que  serão  mais  afetadas.  Um  novo  olhar  sobre  as  fontes  e  a 

interdisciplinaridade nos permite perscrutar temáticas que até então eram discutidas apenas 

no âmbito  das ciências  naturais.  Sobre o diálogo com as ciências  naturais  pertinentes  ao 

entendimento  dos  quadros  físicos  e  ecológicos,  Drummond  (1991)  nos  dá  a  seguinte 

contribuição:
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Os  historiadores  ambientais  não  “visitam”  protocolarmente  as  ciências  naturais: 
dependem profundamente delas e muitas vezes trabalham em associação direta com 
os  cientistas  naturais.  Precisam  entender  o  funcionamento  dos  ecossistemas  para 
avaliar com correção o papel das sociedades dentro delas, os limites de ação humana 
e a potencialidade da superação cultural desses limites. (DRUMMOND, 1991, p.182)

O diálogo entre a história e as ciências naturais pode trazer à tona inúmeros elementos 

que  contribuem  para  a  investigação  de  processos  sociais  e  naturais  geograficamente 

circunscritos.

2.2 A história ambiental do semiárido

 De  acordo  com  Woster  (1991),  a  história  ambiental  se  concretiza  como  uma 

investigação única e dinâmica,  na qual a natureza,  a organização social  e econômica e os 

desejos  da  sociedade  são  levados  em  consideração  como  um  todo.  “E  esse  todo  muda 

conforme mudam a natureza e as pessoas, numa dialética  que atravessa todo o passado e 

chega até o presente”. (WOSTER, 1991, p.202)

A análise histórica de qualquer paisagem deve levar em consideração as condições 

iniciais desse ambiente e a intervenção de diversos fatores em sua configuração. Vasconcelos 

Sobrinho (1983) faz uma reconstituição da paisagem primitiva do semiárido com base em 

áreas residuais, consideradas como relíquias vegetacionais de um passado que muito tem a 

nos  ensinar  sobre  o  estágio  de  degradação  em  que  a  paisagem  atual  se  encontra.  Essa 

paisagem  se  caracterizaria  pela  presença  de  uma  vasta  extensão  de  caatingas  de  várias 

densidades e portes, seria uma paisagem mais variada e menos agressiva do que aquela que 

conhecemos hoje. Sobre a paisagem atual o autor faz as seguintes observações:

A paisagem atual é bem conhecida. Nela se descobrem áreas de imensa degradação e 
raros  remanescentes  da  vegetação  primitiva.  O  inverso  da  outra  fisionomia,  as 
manchas de vegetação alta das serras úmidas, não se vêem mais em parte alguma, e os 
rios expõem suas lâminas desprotegidas à influência da luz solar e dos ventos secos 
que lhes exaure o caudal  na razão de dois metros de lâmina líquida em cada ano. 
Grandes  extensões  mostram o  solo  descoberto  por  entre  uma  vegetação  rarefeita. 
Comparando as duas paisagens, a primitiva e a atual, conclui-se que toda a área sofreu 
um processo de degradação intenso. (SOBRINHO, 1983, p.46)

A vegetação de caatinga faz parte dos agrupamentos florísticos naturais do semiárido 

nordestino.  É  uma  vegetação  adaptada  às  condições  de  semiaridez  da  região,  por  isso 
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apresentam folhas  pequenas  e  caducas  (as  folhas  caem),  para  proteger  a  planta  contra  a 

evapotranspiração  excessiva  durante  os  meses  mais  quentes,  caules  verdes  que  realizam 

fotossíntese e estruturas  radiculares  desenvolvidas  tanto para armazenar  nutrientes  para os 

períodos  de  seca  quanto  para  penetrar  fundo  no  solo  à  procura  de  água  nos  aquíferos6 

subterrâneos. Segundo Duque (2004):

Na caatinga a associação florística com o solo e a atmosfera é quase uma simbiose, tal 
é o regime de economia rígida da água para entreter as funções em equilíbrio; a união 
densa,  fechada,  de  catingueiras,  acácias,  umbuzeiros,  maniçobas,  macambiras, 
cactáceas, pereiro, etc. protege o solo no inverno com sua folhagem verde e no verão 
cobre-o com uma camada de folhas fenadas que são em parte comida pelo gado e o 
restante aduba o chão; as espécies para sobreviverem em relativa harmonia fisiológica, 
absorvem umidade do ar, com o abaixamento da temperatura à noite, quando a terra 
seca  lhes  nega  água  e  força-as  ao  repouso.  Este  é  o  seu  clímax  de  estabilização 
vegetativa. (DUQUE, 2004, p.31)

Duque (2004) também nos esclarece sobre a importância de conhecermos a interação 

entre as espécies nativas da caatinga, visto que o resultado das relações entre essas espécies 

são indicadores das condições do ambiente. “Elas revelam as características naturais do clima 

e do solo, mostram os processo previsíveis no futuro e a interpretação dos acontecimentos do 

passado.” (DUQUE, 2004, p.43).

Nickel (2004), em seu estudo sobre árvores e arbustos da caatinga, nos informa que na 

caatinga original havia árvores bem maiores e de diversas espécies, incluindo as de madeira 

nobre.  Tocos  grandes  de  árvores  derrubadas  ou  queimadas  são  os  registros  deixados  nos 

campos do que sobrou de uma vegetação mais exuberante e frondosa que fora explorada de 

forma  predatória.  O  processo  histórico  de  ocupação  do  semiárido  se  consolidou  com  a 

introdução da pecuária nos sertões, e se caracterizou também pelas atividades extrativistas, 

pela lavoura comercial do algodão e agricultura de subsistência. 

Segundo Souza e Oliveira (2002), a expansão da ocupação deu-se sempre em função 

da incorporação de novas terras e da devastação indiscriminada das caatingas que em fase de 

secas extremas não tinham capacidade de regeneração. A caatinga hoje se encontra em estado 

empobrecido, aberta, de caule fino, com tamanho e formas arbustivos bem menores que as 

formas arbóreas originais.

6 Aquíferos ou rochas reservatórios são rochas ou estrutura geológicas que permitem o armazenamento e 
circulação de parte da água infiltrada.
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Nickel (2004) apresenta alguns fatores responsáveis por esse estado de degradação em 

que se encontra  a caatinga,  entre  eles destacamos:  a retirada da madeira  para construção, 

lenha  e  carvão,  em quantidade  superior  à  capacidade  de recuperação  natural;  a  forma de 

praticar a agricultura através da broca e das queimadas, deixando os solos expostos à ação do 

sol e dos ventos; o sobrepastoreio da vegetação nativa pelos rebanhos e o constante pisoteio 

do solo, e consequente compactação do mesmo, e o desmatamento das encostas das serras que 

causa a erosão do solo e o assoreamento dos rios e açudes, diminuindo o volume das águas.

O  mau  uso  dos  recursos  naturais  ocasiona  a  degradação  da  paisagem  semiárida 

descaracterizando-a da sua condição original em equilíbrio com as condições de semiaridez, 

ocasionando  sérios  distúrbios  ambientais  e  sociais.  É  possível  reverter  essa  situação  de 

devastação  através  do  reflorestamento  de  espécies  nativas,  de  mudanças  nas  atividades 

produtivas  que  podem  ser  adaptadas  às  condições  naturais  do  semiárido  e  da  educação 

ambiental,  com o objetivo de orientar  a população  a conhecer  e preservar os recursos da 

natureza como base da vida no semiárido.

2.3 Pesquisa-Ação e Perspectiva Eco-Relacional: a importância do trabalho de campo para a 

História Ambiental

Feito  o  estudo  de  fontes  escritas  sobre  a  dinâmica  e  transformação  da  paisagem 

semiárida, passamos para à investigação em campo. Drummond (1991) enfatiza que através 

do trabalho de campo o historiador poderá identificar as marcas deixadas na paisagem pelos 

diferentes usos humanos, marcas que nem sempre constam em documentos escritos. Fontes 

locais podem ser exploradas: entrevistas com moradores antigos, a consulta de arquivos locais 

e cientistas que trabalham na região, assim como a observação da paisagem e a interação entre 

seus elementos.

Nosso trabalho de campo fora realizado na comunidade de Sussuí, localidade que faz 

parte do distrito de Juatama, localizado em Quixadá, região do Sertão Central do Ceará. A 

comunidade de Sussuí está localizada ao sul da cidade de Quixadá, o acesso de Quixadá para 

a fazenda é feito pela estrada CE 021 e pela estrada vicinal que liga a CE à Banabuiú.

 No ano de 2003 a comunidade de Sussuí foi convidada a realizar uma parceria com o 

Instituto  Nordeste  Cidadania  (INEC),  uma  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse 

Público – OSCIP, que desenvolve trabalhos de integração comunitária a partir de práticas de 

convivência com o semiárido. 
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Figura 4: Mapa da área do Distrito de Joatama – Quixadá

                                 Fonte: Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

A  área  da  comunidade  corresponde  à  antiga  fazenda  Sussuí,  desapropriada  pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA- e distribuída em forma de 

parcelas a alguns pequenos agricultores da região. Atualmente, a área está dividida em três 

núcleos – parcela da D. Mazé (19 ha), parcela do Sr. Emanuel (3 ha) e do Sr. Bibiu (180 ha). 

A paisagem é marcada pelos grandes monólitos (formações rochosas) e pela caatinga, que 

vem sofrendo há décadas com a degradação decorrente de um manejo agressivo da terra.

Como consequência destas práticas, tem-se modificado os ciclos da água, causando a 

escassez e irregularidade das chuvas e desaparecimento de nascentes, agravando assim a falta 

de água (qualidade e quantidade de água para o consumo humano).  Além disso, a falta de 

sombras devido ao desmatamento também contribui para o aumento da temperatura, criando 
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um ambiente desconfortável para a convivência com o lugar. A combinação destes fatores 

implica  em um empobrecimento  da  biodiversidade,  diminuindo  gradualmente  as  espécies 

nativas da fauna e da flora local,  substituindo-as por culturas agrícolas que transformam a 

paisagem natural em campos de pasto e desertos.

O estudo  sobre  as  práticas  para  a  convivência  com o  semiárido  desenvolvidas  na 

comunidade de Sussuí teve como base a metodologia da pesquisa-ação. A pesquisa-ação é 

definida, segundo Thiollent (1998), como um tipo de pesquisa concebida com o objetivo de 

resolver uma questão problemática que envolve a coletividade na qual os pesquisadores e os 

participantes  representativos  da  situação  estão  envolvidos  de  modo  participativo.  O 

pesquisador desempenha um papel  ativo na realidade  dos fatos observados,  havendo uma 

ampla interação entre o pesquisador e as pessoas implicadas na situação investigada, assim 

como um acompanhamento das decisões e ações e de toda a atividade intencional dos atores 

envolvidos  na situação.  O autor  nos adverte  que podemos  encontrar  situações  em que os 

objetivos das ações estão relacionados com a tomada de consciência dos agentes envolvidos 

na pesquisa. 

Nesse caso, não se trata apenas de resolver um problema imediato e sim desenvolver a 
consciência da coletividade nos planos político ou cultural a respeito dos problemas 
importantes que enfrenta, mesmo quando não se vêem soluções a curto prazo como, 
por exemplo, nos casos de secas, efeitos da propriedade fundiária, etc. O objetivo é 
tornar  mais  evidente  aos  olhos  dos interessados  a  natureza  e  a  complexidade  dos 
problemas considerados. (Thiollent, 1998, p.18)

Na fase exploratória da pesquisa, os participantes são orientados a expor a situação ou 

problemática  que  estão  focalizando  nos  aspectos  de  conhecimento  e  ação  em  busca  de 

soluções. 

O primeiro contato foi realizado em 2003, com o intuito de conhecer a comunidade e 

propor uma parceria com o INEC. Inicialmente, se cadastraram 15 famílias e 35 crianças. A 

análise inicial  da comunidade através de uma avaliação pondero-estatural  revelou um alto 

índice de crianças desnutridas, sendo necessário um plano de intervenção imediata para mudar 

essa situação. Os trabalhos foram iniciados através do Projeto Ajudando a Crescer (PAC), 

com a doação da multimistura para as crianças desnutridas e as recomendações feitas pelas 

estagiárias de enfermagem, que acompanharam a equipe social, sobre o cuidado com a água e 

a  busca  de  alternativas  para  melhorar  a  alimentação  da  comunidade.  Estas  intervenções 

fizeram parte do Plano de Ação de Combate a Desnutrição.
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Em reuniões com a equipe social do INEC, os membros da comunidade apontaram os 

seguintes problemas como fatores que dificultam o desenvolvimento de Sussuí:

Escassez de água para o consumo humano nos períodos mais secos e também para a execução 

de atividades produtivas na agricultura.

Falta de espaço físico para o funcionamento da escola, obrigando as crianças e adolescentes a 

se deslocarem para Joatama. As crianças só começam a frequentar a escola a partir dos sete 

anos de idade em outra comunidade.

Falta de creche, onde as crianças com idade pré-escolar pudessem estudar.

Ausência de curso de alfabetização de adultos, pois muitos adultos já manifestaram o desejo 

de aprender a ler e escrever.

Carência de cursos profissionalizantes para jovens e mulheres, deixando-os na ociosidade.

Falta trabalho nos períodos secos, em função da escassez de água e os agricultores não fazem 

o plantio em vazantes ou irrigado, além de não terem condições financeiras de adquirirem 

algumas cabeças de criação e arame para cercar as áreas de pastagens.

Em seguida, a comunidade apontou algumas soluções para os problemas citados, entre 

eles estão:

Construção de cisternas

Escavação do poço profundo

Aprofundamento do açude comunitário

Construção de uma sala de aula

Doação de carteiras escolares

Realização de curso para alfabetização de adultos

Realização  de cursos profissionalizantes,  tricô,  crochê,  pintura em tecido,  corte  e costura, 

culinária e artesanato para jovens e mulheres.

Implementação de projeto para criação de cabras, ovelhas e galinha caipira. 
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Na fase inicial da pesquisa, a discussão informal com os grupos da comunidade é um 

passo necessário, a partir daí a ação corresponderá ao que precisa ser feito para solucionar os 

problemas destacados. “Dependendo do campo de atuação e da problemática adotada existem 

vários tipos de ação, cuja tônica pode ser educativa, comunicativa, técnica, política, cultural, 

etc.” (THIOLLENT, 1998, p.70).

As ações planejadas pelo INEC para Sussuí tiveram como plano de ação um conjunto 

de ações estratégicas de convivência com o semiárido, que valorizam a identidade individual 

e comunitária por meio de incentivos à organização comunitária, transformação dos lugares, 

do  cuidado  com as  pessoas  e  com a  natureza  através  de  uma ação  de  difusão  de  novas 

tecnologias sociais.

Ainda segundo Thiollent (1998), a pesquisa sobre desenvolvimento rural e difusão de 

tecnologia  tem  um  caráter  pluridisciplinar  e  possui  uma  finalidade  de  conhecimento  da 

situação dos produtores e de elaboração de propostas de planejamento e adoção de novas 

técnicas. “Os valores operando na pesquisa-ação participativa são aqueles que pertencem à 

aplicação do conhecimento na prática das classes sociais consideradas” (THIOLLENT, 2002, 

p.88).

Essa  proposta  metodológica  teve  como  objetivo  aliar  o  conhecimento  científico  á 

experiência  secular  dos  sertanejos  através  de  uma  “Perspectiva  Eco-Relacional”  de 

convivência  com  o  semiárido.  Segundo  Figueiredo  (2004),  o  pesquisador  que  pretende 

trabalhar a partir da perspectiva eco-relacional (PER) deve atuar intimamente com o contexto 

em que se insere. Por exemplo, na primeira visita à Sussuí, eu já me inseri nos trabalhos de 

mutirão da comunidade, pisando barro, rebocando parede, participando das rodas de conversa 

e de outros momentos da vida cotidiana da comunidade.  A (PER) “prioriza o ‘relacional’ 

como contexto básico e as relações como princípio do real” (FIGUEIREDO, 2004, p.49). 

A interação com o meio, com a natureza, com o ‘eco’ que vem do termo grego oikos 

(casa)  é  também de  fundamental  relevância  para  os  trabalhos  de  pesquisa  no  semiárido. 

Durante os trabalhos de campo, sejam nos quintais  produtivos ou durante o percurso para 

visitar  as  casas,  é  impossível  não  interagir  com a natureza  do sertão,  ouvir  o  cantar  dos 

pássaros,  apreciar  sua  rústica  beleza  e,  principalmente,  não  dá  para  não  sentir  o  calor 

abrasador, às vezes quando alguém da equipe reclama da forte insolação, do calor, da sede, 

logo se chama a atenção: “Você escolheu fazer um trabalho em pleno sertão central, no meio 
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da  caatinga,  tem  que  se  acostumar,  afinal  estamos  na  busca  pela  convivência  com  o 

semiárido!”.

Através de visitas à comunidade foi realizado o planejamento permacultural. Segundo 

Mollison (1991), o planejamento permacultural envolve o estudo dos:

- Componentes do local: água, terra, paisagem, clima e plantas;

- Componentes sociais: apoio legal, pessoas, cultura, atividades produtivas;

- Componentes energéticos: tecnologias, conexões, estruturas e fontes;

A comunidade  foi  convidada  para  uma reunião  na qual  foi  exposta  a  proposta  do 

planejamento,  na  qual  as  famílias  interessadas  em  participar  da  aplicação  das  técnicas 

agroecológicas e permaculturais se manifestaram. A partir desta definição foram realizadas 

visitas  às  propriedades  de  cada  família  e  seus  potenciais  foram  estudados  pelo  Instituto 

Nordeste  e  Cidadania  (INEC),  em  parceria  com  o  Núcleo  de  Estudos  de  Práticas 

Permaculturais no Semiárido (NEPPSA).

Outros  aspectos  foram abordados  na continuidade  das  visitas  ao  campo  visando à 

compreensão da relação do sertanejo com o seu lugar de pertença em diferentes épocas do ano 

(verão e inverno). Com base em Ribeiro (2002), abordamos os seguintes aspectos:

a) Conhecimento: como percebem e classificam o meio ambiente em que vivem.

b) Usos: como se apropriam dos vários recursos da natureza.

c) Manejos: que modificações realizam no ambiente, em geral, com vistas a melhorar a 

apropriação.

d) Representações simbólicas: quais suas crenças sobre a natureza, seus usos e manejos. 

A  partir  desse  conhecimento,  foi  possível  desenvolvermos  as  práticas  de  forma 

participativa, levando em consideração os saberes da comunidade dialogando e planejando as 

ações e os mutirões coletivamente para que o projeto contribuísse para transformações reais 

na  comunidade.  Concordamos  com Freire  (1984)  ao  nos  opormos  as  chamadas  soluções 

assistencialistas  que  impossibilitam  o  sujeito  a  participar  do  processo  da  sua  própria 

recuperação. 
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Para Freire (1984): 

O  grande  perigo  do  assistencialismo  está  na  violência  do  seu  antidiálogo,  que, 
impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições especiais para 
o  desenvolvimento  ou  a  “abertura”  de  sua  consciência  que,  nas  democracias 
autênticas, há de ser cada vez mais crítica [...] O que importa, realmente, ao ajudar-se 
o homem é ajudá-lo a ajudar-se [...] O assistencialismo ao contrário, é uma forma de 
ação  que  rouba  ao  homem  condições  à  consecução  de  uma  das  necessidades 
fundamentais  de  sua  alma  –  a  responsabilidade  [...]  É  exatamente  por  isso  que  a 
responsabilidade é um dado existencial. Daí não poder ser ela incorporada ao homem 
intelectualmente, mas vivencialmente. (FREIRE, 1984, p.58)

Capítulo 3. Sussuí 

3.1 Localização e aspectos ambientais da área de estudo

A comunidade de Sussuí fica localizada no Distrito de Joatama, no Município de 

Quixadá (figura 5). O Município de Quixadá está localizado na mesorregião dos sertões 

cearenses,  sertões  de  Quixadá.  Do  ponto  de  vista  geológico,  existe  grande  variedade 

litológica,  onde  se  destaca  rochas  do  embasamento  cristalino,  composta  de  magmatitos, 

gnaisses, quartizitos e granitos, referente ao pré-cambriano inferior e superior. Destacam-se 

ainda, os diferentes tipos de gnaisses que compõem as Serras do Estevão, das Guaribas e dos 

Macacos. O Município de Quixadá está inserido na região do semiárido e incluso na bacia 

do rio Banabuiú. Um dos aspectos mais marcantes da paisagem são os inselbergs, (figura 6) 

formações  rochosas  dos  mais  diversos formatos,  que hoje  representam um forte  atrativo 

turístico  para  os  praticantes  de  esportes  radicais.  O  clima  da  região  é  tropical  quente 

semiárido e a temperatura média é de 26° a 28°. (FUNCEME/IPECE, 2005).

                  

                            Figura 5: Inselbergs, denominados de Monólitos.
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                                          Figura 6: Mapa do Município de Quixadá- CE

                  Fonte: IPECE

As precipitações  pluviométricas  são irregulares  e  mal  distribuídas,  tanto  temporal 

como espacialmente. As secas guardam relação com essa irregularidade muito mais do que 

com a falta de chuvas.  De janeiro a junho concentra-se 90% do volume da chuva, nos seis 

meses,  de  julho  a  dezembro,  distribuem-se  os  outros  10%.  Esse  fenômeno  acarreta  um 

regime de pluviosidade bastante desfavorável, com uma grande concentração de precipitação 

em cerca de três a quatro meses por ano e uma quase completa falta nos meses restantes. Ver 

dados pluviométricos dos anos de seca em Quixadá, (Gráfico 2).
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Com relação  à  hidrografia,  a  intermitência  dos  rios  está  diretamente  associada  à 

distribuição temporal das chuvas na região, ou seja, o regime hidrológico é caracterizado por 

um excedente hídrico nos três meses em que ocorrem as precipitações concentradas e pelo 

consumo desse excedente ao longo dos nove meses restantes. A bacia do rio Banabuiú drena 

a cidade de Quixadá, que possui dois grandes reservatórios localizados no leito do rio Sitiá, 

são  os  açudes:  Cedro,  com capacidade  de  126.000.000  de  m³  e  o  açude  Pedra  Branca, 

capacidade 434.049.000 m³. (RAS-Relatório Ambiental Simplificado. Unidade de Produção 

de Biodiesel. Quixadá-Ce, 2006).

De acordo com os dados da Compartimentação Geoambiental do Estado do Ceará, 

realizada pela FUNCEME (2009), os solos predominantes dos sertões de Quixadá são as 

associações de Planossolos Háplicos, Luvissolos Crômicos, Neossolos Litólicos, Neossolos 

Flúvicos e afloramento de rochas (Figura7). A cobertura vegetal da região é caracterizada 

pela predominância de Caatinga arbórea e arbustiva (Figura 8). A subunidade geoambiental 

dos  sertões  de  Quixadá  é  considerada  como um ambiente  de  transição  com tendência  à 

instabilidade, cujas principais limitações são a susceptibilidade à erosão, pouca profundidade 

dos  solos,  drenagem  imperfeita,  excesso  de  sódio  e  risco  de  inundação.  A  média 

pluviométrica da região varia de 700 a 800 mm.

         

                       Figura 7: Solo erodido.
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    Figura 8: Caatinga com fisionomia arbórea e arbustiva

 A imagem de satélite (figura 9) mostra uma das áreas da comunidade,  onde estão 

sendo  realizadas  as  práticas.  É  possível  visualizar  algumas  casas  e  a  escola,  também  é 

perceptível a escassez da vegetação, oriunda de um processo de degradação ocasionado pelo 

binômio boi-algodão e pela retirada das árvores para a produção de lenha.

     

      Figura 9: Imagem de satélite da localidade de Sussuí
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 Gráfico 2: Média pluviométrica do Município de Quixadá – anos: 1993, 1998 e 2005 

Fonte: FUNCEME
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 Os dados pluviométricos foram obtidos no site da FUNCEME, no banco de dados 

sobre os registros históricos dos relatórios  de pluviometria.  Foram escolhidos os anos de 

1993, 1998 e 2005 em virtude do déficit hídrico registrado nos períodos caracterizados como 

anos de seca. Foi possível estabelecer uma série decenal com a média pluviométrica anual, 

em  que  podemos  constatar  diferenças  entre  os  anos  considerados  normais  com  médias 

pluviométricas de até 1616 mm, no ano de 1985 e uma média anual de 217 mm, ano de 1983. 

Gráfico 3: Série decenal com a média pluviométrica anual do Município de 
Quixadá. Década de 1980 

 Fonte: FUNCEME

3.1.1 Processo histórico de ocupação de Quixadá

O processo histórico de ocupação da região do Município de Quixadá se deu através 

da expansão das fazendas de gado, a hostilidade dos habitantes da região, índios do grupo 

Tararíus, foi um dos obstáculos para a colonização do local e só conseguiu ser vencida em 

1705.

A ocupação política e econômica do atual Município de Quixadá teve seu início no 

final  do  século  XIX,  quando  José  de  Barros  Ferreira,  tomou  posse  do  chamado  “Sítio 

Quixadá”,  uma  fazenda  de duas  léguas  de terra  pelo riacho Sitiá  (chamado  pelos  índios 
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Tapuias – Canindé de Quieru), com largura de meia légua cada banda. O topômino Quixadá, 

que segundo Bonifácio de Sousa (1960), figura nos documentos  antigos com a grafia de 

Queixada,  Quixeda,  Quixadá,  é  de  origem  indígena.  Várias  interpretações  acerca  do 

significado foram publicadas, entre as atribuições, o autor destaca a interpretação feita por 

Pompeu  Sobrinho:  Quy (ponta),  chai  (terminada  em gancho,  torcida),  ita (pedra),  donde 

quixaitá, quixatá – pedra de ponta curvada. Essa interpretação relaciona-se com os monólitos 

que caracterizam a paisagem quixadaense, qual seja o serrote conhecido por Bico de Arara 

ou Pedra da Galinha Choca, cujo aspecto teria impressionado o indígena, como ainda hoje o 

faz a quantos visitam o local em que se acha o açude do Cedro.

Registros históricos dão conta de que José de Barros Ferreira, ao tomar posse de suas 

terras,  levou  para  lá  não  só  a  sua  própria  família,  mas  muitos  agregados  e  escravos.  A 

primeira  atividade  econômica  ali  instalada  foi  a  pecuária.  A  agricultura  no  começo  era 

incipiente  e  se  destinava  basicamente  à  subsistência  do pessoal  da fazenda.  Embora  não 

existissem estradas  nem meios  de  comunicação  com o  litoral,  a  situação  geográfica  era 

privilegiada, principalmente para o itinerário dos tropeiros. Assim, desde cedo ficou evidente 

a vocação de Quixadá como centro distribuidor de mercadorias. Este fato levou a que não só 

a pecuária se fortalecesse como a expansão das lavouras se tornasse necessária. Daí passou a 

região a produzir milho, feijão, mandioca e cana de açúcar. Tendo em vista a abundância de 

algodão  nativo  na  região,  logo  esta  cultura  assumiu  o  primeiro  lugar  em  importância 

econômica. Estava assim, também em Quixadá, assentado o famoso binômio gado-algodão. 

(SOUSA, 1960).

O crescimento da localidade foi intenso, de modo que, trinta anos depois da posse de 

José  de  Barros  Ferreira,  a  situação  institucional  do  “Sítio  Quixadá”  foi  completamente 

modificada. Em 1869, pela Lei Provincial nº 1305, foi criada a freguesia de Quixadá; em 

1870, por força da Lei Provincial nº 1347, Quixadá foi desmembrada de Quixeramobim; em 

1885, pela Lei nº 2.107, Quixadá se tornaria a sede da Comarca e, em 17 de agosto de 1889, 

a Lei Provincial nº 2166 elevou o distrito-sede à categoria de cidade, constituindo-se no 26º 

município de Estado, em ordem cronológica de criação.  É importante lembrar que ao ser 

criado, o Município de Quixadá abrangia uma área de 4.650 Km², era o maior município do 

Estado do Ceará. Atualmente possui 2.019,82 Km². (IPECE, 2005).

Como já foi dito, a posição geográfica transformou a cidade de Quixadá em uma 

espécie  de  centro  de  convergência  para  onde  afluíam  pessoas  das  comunidades 

circunvizinhas. Atualmente, aproximadamente 55 % da população quixadaense está vivendo 

em áreas urbanas. O município está dividido em 13 distritos: Califórnia, Cipó dos Anjos, 
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Custódio,  Daniel  de  Queiroz,  Dom  Maurício,  Juá,  Juatama,  Riacho  Verde,  Sede,  São 

Bernardo, São João dos Queiroz, Tapuiará e Várzea da Onça.

No distrito  de  Juatama,  próximo a  usina  de  biodiesel  da  Petrobrás,  se  localiza  a 

comunidade de Sussuí, nossa área de estudo, onde estão sendo desenvolvidas as práticas de 

convivência com o semiárido, apresentaremos a história da sua formação e a importância da 

sua experiência para as comunidades do semiárido.

3.1.2 A formação da comunidade de Sussuí

A comunidade de Sussuí é formada aproximadamente por 30 famílias, sua população 

é composta por 187 pessoas entre idosos, adultos e crianças que se originam de um mesmo 

tronco familiar. A comunidade é considerada um núcleo familial, um clã, que se constitui na 

ancestralidade, oriunda dos moradores da antiga Fazenda Sussuí e de seus descendentes, no 

caso, a matriarca local e de seus filhos e filhas, que por sua vez casaram-se com estrangeiros 

e estrangeiras, quase todos também de uma única família e que vieram repovoar a terra já 

quase desabitada  desde a  sua  desapropriação  e  divisão fundiária,  realizada  pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, na década de 1980. 

Uma das famílias beneficiada com a distribuição de parcelas da antiga fazenda da 

família  Pompeu  pelo  INCRA,  foi  a  de  Dona  Maria  José  Ribeiro.  Hoje,  Dona  Mazé  (a 

matriarca, no dizer dos moradores) e alguns de seus filhos, genros, noras e netos moram em 

cerca  de  dezesseis  casas  em  uma  das  áreas  da  comunidade,  onde  o  Instituto  Nordeste 

Cidadania – INEC desenvolve sua intervenção. (Figura 10) 

Há uma relação de parentesco especial entre as famílias que vivem em Sussuí, uma 

vez que são originadas das duas irmãs- Dona Mazé e Dona Socorro Ribeiro, casadas com 

dois irmãos, Chico Martins e o marido de D.Mazé, Antônio Martins, já falecido. Destes dois 

núcleos familiares descendem todas as famílias que residem hoje em Sussuí.
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          Figura 10: Mapeamento das casas do núcleo da escola

       Fonte: INEC
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3.2 Diagnóstico socioambiental da comunidade de Sussuí

Em 2003,  a  comunidade  de  Sussuí  recebeu  a  primeira  visita  da  equipe  social  do 

Instituto Nordeste Cidadania – INEC. O Instituto é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), criada pelos funcionários do Banco do Nordeste com o objetivo de 

atuar  nas  áreas  da  economia  solidária,  educação,  arte  e  cultura  por  meio  de  projetos  e 

parceiras em comunidades rurais.   O contato entre os moradores  de Sussuí e a equipe do 

INEC  fora  mediado  por  uma  assistente  social  de  Quixadá,  que  realizava  trabalhos  de 

assistência a comunidades próximas à Sussuí. 

A avaliação feita na comunidade pela equipe social do INEC revelou um alto índice de 

crianças desnutridas. Os trabalhos foram iniciados através do Projeto Ajudando a Crescer, 

(PAC) com a doação da multimistura para as crianças desnutridas e as recomendações feitas 

pelas estagiárias de enfermagem que acompanharam a equipe do Instituto, sobre o cuidado 

com a água e a busca de alternativas para melhorar a alimentação da comunidade. 

A partir desse primeiro contato o Instituto propôs uma parceria com os moradores para 

buscarem juntos, soluções para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Foi realizada 

uma oficina com a participação dos moradores com o objetivo de iniciar um trabalho para 

organizar  a  comunidade,  a  fim de  detectar  as  suas  principais  carências  e  os  anseios  das 

famílias que vivem no lugar.

A  comunidade  demonstrou  dificuldades  em  identificar  problemas,  potenciais  e 

prioridades,  mas  um  sentimento  é  almejado  por  todo  o  grupo:  união.  Aos  poucos  a 

comunidade foi relatando que em Sussuí existem atrativos para morar, apesar das dificuldades 

econômicas.  O convívio  familiar,  já  que  se  consideram todos  de  uma  mesma  família;  a 

tranquilidade; a segurança pessoal; a identidade do lugar, a escola e a pequena criação de 

caprinos. 

 Os problemas da comunidade podem ser elencados em primeiro lugar com a falta de 

sustentação financeira das famílias. Falta de “ganho” para as famílias, em especial para os 

homens, o que os leva a procurar trabalho longe de casa, às vezes próximo de Fortaleza, em 

condições de submissão. “O sonho do trabalho... O sonho de quem mora nesse lugar é ter uma 

coisa pra trabalhar aqui dentro, porque só arranja, quando arranja, é longe, perto de Fortaleza” 

(Dona Fátima) “Não tem fonte de renda” (Seu José Ribeiro).
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Dificuldade de acesso à água de qualidade (salobra). “Água pra gente é tudo. Sem 

água não tem um ser vivente que sobreviva.” (Dona Beta e Seu Raimundo). O sonho aqui é 

ter água boa, porque água já tem, mas é salgada. “Matou até as cebolas.” (Dona Francisca) A 

água  do  poço  existente  na  comunidade  possui  um  alto  teor  de  sais,  impossibilitando  o 

consumo humano, a dessedentação animal e a irrigação das plantas.

 Em seguida vêm os problemas de infraestrutura habitacional e outras dificuldades 

como:  precariedade  das  casas  sem  banheiros  e  saneamento,  inexistência  de  um  telefone 

público,  trabalho  sem perspectiva  de  melhorar,  que  interfere  na alimentação,  escassez  de 

água,  carro-pipa  e  água  de  açude,  terra  improdutiva,  organização  comunitária  fraca, 

inexistência de coleta de lixo. 50% da população ativa vive com menos de um salário mínimo 

e um dos  grandes  problemas  vividos  na  comunidade,  é  considerado comum na região:  o 

êxodo. Mesmo em períodos em que as condições pluviométricas atingem níveis normais, os 

pais de família são obrigados a trabalhar nas plantações de fazendas vizinhas, em decorrência 

do estado de degradação em que se encontram os recursos naturais da área da comunidade. As 

mulheres, crianças e os mais velhos permanecem na comunidade onde a renda da sustentação 

das famílias é a transferência do Governo Federal através do Programa Bolsa Família, em 

primeiro lugar e da Previdência Rural, em segundo. 

Foi constatado que não existia produção local de frutas e hortaliças. A comunidade 

produzia  basicamente  milho  e  feijão.  A  criação  de  aves  e  caprinos  era  reduzida,  não 

configurando  para  a  renda  ou  segurança  alimentar  da  família.  O  lixo  era  enterrado  ou 

queimado e a água para consumo provinha de três fontes: uma única cisterna, um açude e 

através  do abastecimento  do carro-pipa,  sendo usada também para a  lavagem de roupa e 

banho.

Nesse  quadro  de  dificuldades,  as  famílias  apresentaram  o  desejo  de  participar  da 

proposta de desenvolvimento da comunidade em vários aspectos, principalmente nos projetos 

econômicos de geração de renda e nas questões ambientais relacionadas com a moradia e 

saneamento. E para isto, concordaram em criar uma associação comunitária para fortalecer a 

luta pelo desenvolvimento do lugar.

A partir  deste diagnóstico a equipe elaborou um quadro de ações para implantar  o 

Projeto de Desenvolvimento e Integração Comunitária em Sussuí, com os seguintes tópicos:
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Principais metas a atingir: Organização comunitária (Associação); Educação, saúde e meio 

Ambiente; Geração de empregos e renda; Infraestrutura habitacional; Segurança alimentar.

Passos  para  chegar  aos  objetivos:  Pesquisa  (visita);  Oficinas;  Vivências  pedagógicas; 

Planejamento  junto  à  comunidade;  Mutirões;  Construção  de  quintais  produtivos; 

Capacitação através de cursos de artesanato,  corte e costura,  produção de doces e frutas 

desidratadas; Implementação de projeto para criação cabras, ovelhas e galinha caipira.

3.3 Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária em Sussuí

O  Programa  de  Desenvolvimento  e  Integração  Comunitária,  desenvolvido  pelo 

Instituto Nordeste Cidadania – INEC é uma ação estratégica articulada de convivência com o 

semiárido  nordestino,  que  valoriza  a  identidade  individual  e  comunitária  por  meio  do 

incentivo à organização comunitária, da transformação de lugares, cuidado com as pessoas e 

com a natureza tendo como fundamentos a educação biocêntrica (a vida como referência) e a 

Permacultura.  É uma ação de difusão de novas tecnologias sociais em consonância com a 

realidade socioambiental das comunidades em que atua.

A metodologia do Programa se baseou no princípio biocêntrico, tendo a vida como 

referência,  inspirado  nas  leis  universais  dos  seres  vivos;  no  princípio  da  permacultura, 

baseada na cooperação entre os homens e a natureza, “uma cultura sustentável e permanente”, 

criando ambientes sustentáveis como ferramentas de ensino/aprendizagem, encontrando apoio 

no chamado “paisagismo pedagógico” (learnescaping). Ele engloba a concepção de design, o 

desenvolvimento  e  a  implantação  de  recursos  especiais  nas  dependências  das  entidades 

comunitárias no entorno das bases de um processo participativo e pedagógico. A implantação 

do projeto teve como referência uma abordagem ecopedagógica interdisciplinar, com ciclo de 

oficinas práticas e teóricas de capacitação e formação, envolvendo diretamente os moradores 

da comunidade. (Figura11)
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Figura 11: Reunião de planejamento junto com a comunidade

Matos (1994),  em sua  experiência  com projetos  comunitários  sob o paradigma da 

sustentabilidade, constatou que:

A avaliação dos projetos comunitários na perspectiva do desenvolvimento sustentável, 
reafirmou a necessidade de entender que, indiscutivelmente, a organização popular é 
fruto de um trabalho educativo, que demanda a maturação típica de processos sociais. 
A colaboração com as ONGs, Sindicatos e Entidades Religiosas, estruturados que são 
em redes regionais, ou, no mínimo estaduais, resultará em uma parceria que deve ser 
buscada como parte indispensável da estratégia de desenvolvimento sustentável, não 
apenas nas etapas de execução, mas desde a formulação e concepção dos programas. 
(MATOS, 1991, p. 23)

Os  ciclos  do  Programa  se  subdividiram  em  conteúdos  teóricos,  com  palestras, 

dispositivos  didáticos  lúdicos  e  de  sensibilização  natural.  O  experimento  educativo  é 

permanente e organizado por autogestão dos sistemas permaculturais. Por isso, a formação 

dos moradores da comunidade envolve quatro eixos em que futuros multiplicadores de ações 

para a comunidade. Os quatro eixos de ação consistiram em:

1. Construção de sistemas coletores de água pluvial: cisternas 

2. Construção de banheiros secos e sistemas recicladores de águas cinzas. O banheiro seco 

utiliza matéria orgânica seca no processamento dos dejetos humanos ao invés da descarga 

com água. Com isto, evita o emprego de redes de esgotos, pois os dejetos são tratados no local 
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pelo processo de compostagem. Os dejetos, após serem tratados, podem ser utilizados como 

adubo para as plantas. A matéria orgânica seca funciona como uma barreira garantindo um 

ambiente inodoro. É uma alternativa de saneamento ambiental, por não poluir o solo nem os 

corpos d’água. O círculo de bananeiras ou mamoeiros é uma técnica para o tratamento de 

“águas cinzas”.  A água que sai  das pias  e chuveiros é canalizada  para o círculo onde as 

bananeiras absorvem a água limpa e os resquícios de materiais químicos são transformados 

em nutrientes pelos microorganismos e voltam para o ciclo sendo utilizados pelas próprias 

plantas. 

3.  Implantação  dos  sistemas  agroflorestais  e  quintais  produtivos.  A  implantação  e  o 

desenvolvimento de agroflorestas dependem de três fatores importantes: das observações do 

agricultor, do manejo e da compreensão de como a própria natureza recupera e recompõe a 

vegetação nativa. O viveiro de mudas é de grande importância para o cultivo e manutenção da 

vegetação nativa. A maioria das plantas necessita de sombra, solo especial e cuidados para 

germinar.  O objetivo maior  desse eixo para a comunidade é que cada pessoa descubra-se 

como parte do ecossistema local e da comunidade biótica, seja em seu aspecto de natureza, 

seja em sua dimensão cultural. O protagonismo essencial será o de cada um, de quem queira 

aprender. O aprendizado corresponde a um processo individual que está conectado por um 

contexto sócio-cultural-ambiental e uma experiência concreta significativa. 

    Figura 12: Preparação de mudas de espécies nativas
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   Figura 13: Projeto Brincando e cuidando de Sussuí

            

Figura 14: Espiral de ervas do quintal produtivo
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4.  Criando  a  convivência  comunitária.  Dentro  da  proposta  de  formação  das  lideranças  e 

dirigentes,  consideramos  as  relações  humanas,  o  desenvolvimento  comunitário,  o 

fortalecimento da identidade, a Gestão de Associações, elaboração de projetos, como temas 

importantes  a  serem complementados  em três  níveis:  A primeira  individual  – “Como me 

percebo enquanto ser sujeito da própria história? Como me comunico com o mundo ao meu 

redor e enquanto participante dos debates gerados na sociedade para a melhoria da qualidade 

de  vida?”  A  segunda  numa  dimensão  comunitária  –  Como  me  relaciono  e  desenvolvo 

atividades  em  minha  comunidade,  com  as  organizações  e  entidades  que  buscam  fazer 

intervenções de políticas públicas. A terceira numa dimensão ampliada, numa visão com o 

todo, perceber que todas as ações e relações pessoais, sociais, políticas e econômicas, estão 

intrinsecamente interligadas, assim podendo intervir melhor nas proposições da construção do 

desenvolvimento local. 

      Figura 15: Vivência após oficina de agroecologia. 

O Programa de Desenvolvimento e Integração Comunitária de Sussuí buscou em suas 

ações  a  integração  participativa  da  comunidade  em  seu  processo  de  crescimento, 

mobilizando-a para que ela atuasse na transformação das suas necessidades, considerando as 

especificidades e potencialidades locais e o convívio sustentável com o ambiente. 
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Capítulo  4.  Estratégias  para  a  convivência  com  o  semiárido:  Permacultura, 

Agroecologia  e  a  Educação  Ambiental  atuando  em  prol  da  sustentabilidade  da 

comunidade de Sussuí.

4.1  Os Princípios da Permacultura

A  Permacultura  é  uma  síntese  das  práticas  agrícolas  tradicionais  com  ideias 

inovadoras. Unindo o conhecimento secular às descobertas da ciência moderna, proporciona 

o desenvolvimento integrado da propriedade rural de forma viável e segura para o agricultor 

familiar. (SOARES, 1998)

A definição da palavra permacultura vem evoluindo desde a sua criação, segundo 

Holmgren (2007), um de seus idealizadores. O termo em sua origem busca descrever um 

tipo  de  agricultura  permanente,  em que  sistemas  produtivos  possam suprir  necessidades 

alimentares  e  energéticas,  sem  poluir  e  modificar  as  características  naturais  dos 

ecossistemas.  As edificações e as relações entre as pessoas agora também fazem parte do 

sistema  de  design  da  permacultura.  O  termo  abrange  o  que  conhecemos  por  cultura 

permanente, na qual possa existir uma integração harmoniosa entre a paisagem e as pessoas 

(Mollison, 1991). Segundo Holmgren: 

Historicamente,  a  permacultura  tem focalizado  o Manejo  da  Natureza  e  da 
Terra  não  apenas  como  uma  fonte,  mas  também  como  uma  aplicação  de 
princípios éticos e de design. Esses princípios estão sendo aplicados agora em 
outras esferas de ação, voltadas a recursos físicos e energéticos, assim como a 
organizações humanas. (Holmgren, 2007, p.3)

Segundo Morrow (1993), a permacultura começou a ser desenvolvida na década de 

1970 pelos  australianos  Bill  Mollison e  David Holmgren,  como uma resposta  ao  sistema 

industrial e agrícola convencional, poluidor das águas, dos solos e do ar. Apesar de o termo 

ser  recente,  suas  práticas  envolvem  saberes  tradicionais,  com  base  em  conhecimentos 

ancestrais, unidos às informações modernas sobre as plantas, animais e grupos sociais. Tanto 

as relações sociais, como de interação com o meio ambiente devem estar pautados na ética 

que norteará a conduta de seus praticantes. Mollison enfatiza que a “ética é um conjunto de 

crenças e atitudes morais  em relação à sobrevivência  em nosso planeta.”  (Mollison,  p.15, 

1991). 
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Em permacultura o cuidado com a Terra, o cuidado com as pessoas, a distribuição dos 

excedentes e a redução do consumo, são considerados a base da ética e toda e qualquer ação 

para assegurar uma vida mais digna e equilibrada no planeta Terra. Holmgren (2007) nos 

informa que esses princípios gerais ou máximos fazem parte da ética de culturas religiosas 

antigas e de grupos cooperativos modernos denotando que o equilíbrio com o meio ambiente 

e a cooperação entre os grupos sociais garantem a sobrevivência cultura e biológica por muito 

mais tempo.

A  flor  da  permacultura  (Figura  16),  elaborada  por  David  Holmgren,  ilustra  com 

clareza os sete campos considerados essenciais para a sustentação da humanidade. Partindo do 

centro da flor (Princípios éticos e de Design da Permacultura) temos a evolução do sistema de 

design da permacultura em sete campos:

             

                                                  Figura 16: Flor da Permacultura 

             Fonte: Holmgren, 2007
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Além dos princípios éticos e dos sete campos de atuação da permacultura para uma 

vida sustentável, Holmgren (2007) nos aponta 12 princípios vistos como porta de entrada ou 

ferramentas para nos ajudar no desenvolvimento de soluções de design.  Procuramos aplicar 

esses princípios em nosso estudo sobre práticas de convivência com o semiárido, de acordo 

com  nosso  contexto  cultural  e  ambiental,  relacionando  os  princípios  às  soluções  que 

consideramos  pertinentes  e  compatíveis  com  as  características  ambientais  da  região  em 

estudo.  

Princípio um: Observe e interaja. Observar os elementos da paisagem e a forma como eles 

interagem para encontrar  seu equilíbrio  pode ajudar muito  antes  de se  adotar  técnicas  de 

reflorestamento,  construir  barragens  e intervir  na agricultura  em determinado ecossistema. 

Muitos projetos indicados para solucionar a problemática das secas vieram de outros países 

sem considerar as especificidades da região semiárida e até hoje causam diversos problemas 

tais como a salinização do solo. 

Princípio  dois:  Capte  e  armazene  energia.  Plantar  forrageiras  durante  a  estação  invernosa 

transformá-las em feno e armazenar esse material em silos ajudará a suprir as necessidades 

alimentícias dos animais durante os períodos de estiagem, assim como armazenar os grãos 

para  consumo  das  famílias,  criando  uma  reserva  para  os  dias  de  maior  necessidade.  A 

captação de água em tanques, cisternas, barreiros e açudes também representa um estoque de 

grande importância para o sertanejo.

Princípio três:  Obtenha rendimento.  O autor nos adverte que: “devemos planejar qualquer 

sistema  para  que  ele  nos  proporcione  auto-suficiência  em todos  os  níveis  (incluindo  nós 

mesmos), utilizando energia capturada e armazenada eficientemente para manter o próprio 

sistema  e  capturar  mais  energia”.  (Holmgren,  p.13,  2007)  Os sistemas  de  cultivos  ou  de 

criação  devem  ser  planejados  para  darem  algum  tipo  de  rendimento  para  as  famílias, 

atendendo as suas necessidades. Em um sistema econômico explorador, muitas famílias têm 

que escoar toda a produção para pagarem os empréstimos adquiridos, em virtude de uma seca, 

por  exemplo,  essas  famílias  se  veem obrigadas  a  vender  toda  a  produção  para  pagar  as 

dívidas, se elas possuem uma reserva destinada para seu consumo pessoal,  isso pode lhes 

ajudar na sua subsistência.
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Princípio quatro: Pratique a auto-regulação e aceite feed back. Esse princípio nos fala sobre os 

aspectos de auto-regulação existentes na natureza e que devem ser observados pelo homem 

servindo  como  inspiração  para  a  manutenção  dos  sistemas  permaculturais.  Sistemas 

autorreguláveis são considerados sistemas autossuficientes O feed back sendo negativo é uma 

espécie de alerta, um sinal de alguma coisa foi feita de forma errônea e que se continuar o 

sistema enfraquecerá.  Quando os recursos são explorados em demasia, o sistema se torna 

instável, a integração entre os elementos e diversidade favorece a eficiência de um sistema.

Princípio cinco:  Use e valorize os serviços e recursos renováveis.  Utilizar  plantas  nativas 

como inseticidas naturais é uma forma de utilizar um recurso renovável em detrimento ao uso 

de insumos químicos e poluentes. Muitas espécies vegetais, em consórcio com outras dentro 

do sistema agrícola atuam como repelente de pragas. Podemos também obter remédio com o 

manejo  de muitas  espécies  usando suas  folhas,  flores,  casca  do caule  e  raízes.  O uso de 

estrume animal e dos dejetos humanos, devidamente compostados, nos sanitários secos, são 

considerados fonte renovável de fertilidade, sendo utilizados como adubo nas plantações.

Princípio seis: Não produza desperdício. Já foi explicitada a importância de se captar água da 

chuva em épocas de abundância, utilizar essa água de forma racional, evitando o desperdício é 

primordial para o abastecimento em épocas de escassez. Holmgren (2007) enfatiza a aplicação 

desse princípio com um provérbio que diz: “não desperdice para que não lhe falte.”.

Princípio sete: Design partindo dos padrões para chegar aos detalhes. A vegetação da caatinga 

se caracteriza por resistir aos períodos de seca, estruturas como raízes desenvolvidas, presença 

de  xilopódio,  reduzido  tamanho  das  folhas  que  lhes  garante  menos  evapotranspiração, 

permitem  que  as  espécies  vegetais  possam  atravessar  a  estação  seca  sem  perder  sua 

capacidade  vital.  Em seu estudo sobre as “lavouras  secas”,  Guimarães  Duque (2004)  nos 

apresenta as vantagens de se desenvolver uma agricultura baseada nos cultivos de lavouras 

xerófilas. Essas espécies resistentes às secas ajudam os sertanejos a passar pelos períodos de 

estiagem  garantindo  a  disponibilidade  de  alimentos,  fibras,  forragens  e  outros  produtos 

durante a época seca. A observação do padrão da natureza permitiu que o homem encontrasse 

sua inspiração para organizar os elementos apropriados de forma a obter um sistema viável. 

Mollison (1991) nos lembra que: “Utilizando nossas observações de consórcios de plantas, ou 

assembleias harmoniosas, podemos projetar florestas que imitem sistemas naturais e que usem 

plantas alimentícias adaptadas” (Mollison, 1991, p.89).
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Princípio oito: Integrar ao invés de segregar. Uma comunidade organizada e integrada pode 

resolver seus problemas com mais facilidade do que uma comunidade onde os moradores não 

se ajudam e não cooperam uns com os outros nas tomadas de decisão. Muitas comunidades só 

são  beneficiadas  com  projetos  e  subsídios  do  governo  se  estiverem  organizadas  em 

associações.  Encontramos  na  natureza  exemplos  de  relações  complexas  de  inter-

relacionamentos cooperativos e simbióticos fundamentais  para a sobrevivência de espécies 

vegetais e animais. Holmgren afirma que: 

A habilidade de um designer para criar sistemas que sejam estreitamente integrados 
depende de uma visão ampla de uma série de inter-relacionamentos do tipo encaixe 
perfeito,  como nas peças  de um quebra-cabeças,  que caracterizam as  comunidades 
sociais e ecológicas. (HOLMGREN, 2007. P.20)

Princípio nove: Use soluções lentas e pequenas. A construção de grandes barragens em um 

curto espaço de tempo demonstrou resultados inócuos que geraram expressões como “açudes 

sonrisal”,  passado um período de fortes chuvas, esses açudes não aguentam o escoamento 

excessivo  e  se  deterioram,  suas  paredes  desmoronam,  causando  sérios  prejuízos  para  as 

populações, além de desperdiçar grande quantidade de água. Como solução apresentou mais 

uma vez a difusão do uso de cisternas de placas para captar a água das chuvas e abastecer as 

populações  nos períodos de estiagem. A construção de barreiros e barragens subterrâneas 

também  faz  parte  de  uma  nova  visão  técnica  para  suprir  as  necessidades  hídricas  das 

populações do semiárido,  em detrimento a grandes obras como a transposição do rio São 

Francisco, obra analisada e rechaçada pelas comunidades tradicionais, grupos ambientais e 

diversos setores da sociedade como dispendiosa, impactante e desnecessária. 

Princípio 10:  Use e valorize a diversidade.  Um sistema agrícola  diversificado com várias 

espécies é muito mais resiliente às irregularidades climáticas do que um sistema monocultor, 

que além de ser mais  suscetível  ao aparecimento de pragas e doenças,  deixa o agricultor 

vulnerável às oscilações de mercado. A natureza é diversa em suas formas e funções, a sua 

biodiversidade  lhe  confere  equilíbrio  e  capacidade  de conservação.  A policultura  também 

oferece ao agricultor mais opções de produtores gerando segurança alimentar em períodos 

desfavoráveis.

Princípio 11: Use as bordas e valorize os elementos marginais. Muitos produtos nativos da 

caatinga podem ser utilizados  como fonte de alimentos  e  remédios,  em vez de introduzir 

83



novos elementos agrícolas que muitas vezes consomem muito mais os nutrientes do solo e 

necessitam  de  grande  quantidade  de  água.  As  espécies  nativas  consideradas  “marginais” 

podem ser usadas como fonte de alimento, remédio e renda. Em vez de introduzir espécies 

frutíferas  exóticas,  recomendamos  espécies  como  o  Umbuzeiro  para  serem valorizadas  e 

plantadas no sertão. Sobre as bordas, temos o conhecimento dos sertanejos sobre a fertilidade 

das vazantes, que são as bordas dos rios, aproveitadas para a agricultura, o autor nos dá o 

exemplo que se aumentarmos a borda entre o terreno e a margem de uma represa, podemos 

obter mais fertilidade.

Princípio 12: Use criativamente e responda às mudanças. Já foi destacado no capítulo 1 que a 

região semiárida é caracterizada pela imprevisibilidade das precipitações pluviométricas, anos 

considerados “bons” por apresentarem altos índices de chuva podem ser seguidos por anos de 

escassez. O princípio pode ser aplicado nesse contexto, pois o autor enfatiza que o design 

deve  levar  em  consideração  as  mudanças  de  forma  cooperativa  para:  “respondermos 

criativamente ou adaptarmos o design às mudanças de larga escala do sistema que escapam ao 

nosso controle e influência.” (HOLMGREN, 2007, p.25). 

As  práticas  permaculturais  de  captação  e  reuso  da  água,  por  exemplo,  podem ser 

adotadas para tornar uma realidade mais flexível e adaptada a mudanças que até então eram 

consideradas  nefastas  e  causadores  de  desastres  sociais,  como  a  fome  e  o  êxodo  rural. 

Aplicamos os princípios de design a nossa realidade como estruturas conceituais a fim de 

gerar soluções para atingirmos o objetivo de convivermos em harmonia com o semiárido.

4.1.1 Práticas Permaculturais

Combinada aos valores da convivência com o semiárido,  a permacultura se mostra 

como  uma  importante  ferramenta  na  produção  de  espaços  integrados  ao  meio  ambiente. 

Através da observação dos padrões naturais e da interação dos diversos elementos do sistema 

pode se alcançar vários benefícios. De acordo com Bill Mollison (1991), a Permacultura é o 

planejamento e a manutenção consciente de ecossistemas agriculturalmente produtivos, que 

tenham a diversidade, estabilidade e resistência dos ecossistemas naturais. 

Para  Soares  (1998),  “Permacultura  é  muito  mais  do  que  agricultura  ecológica  ou 

orgânica, englobando Economia, Ética, sistemas de captação e tratamento de água, tecnologia 
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solar e bioarquitetura. Ela é um sistema holístico de planejamento da nossa permanência no 

Planeta Terra.” (SOARES, 1998, p.6).

A filosofia  da  Permacultura  visa  a  trabalhar  com a  natureza  e  não  contra  ela.  A 

permacultura  parte  do  princípio  da  convivência  com os  elementos  da  natureza  e  com os 

grupos que nela vivem, é a interação harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, a fim de 

prover alimento, energia, abrigo e outras necessidades através de um modo de sustentação que 

seja  permanente,  que  não  exceda  a  capacidade  de  suporte  do  ambiente  e  que  não  seja 

excludente.

A permacultura  trabalha com o conceito  de  design,  que segundo Soares (1998) no 

contexto  das  práticas  permaculturais  possui  um  significado  mais  amplo  que  a  palavra 

desenho. “Design é planejamento consciente,  considerando todas as influências e os inter-

relacionamentos que ocorrem entre os elementos de um sistema vivo”. (SOARES, 1998, p.7)

           

                              Figura 17: Componentes do Design

                   Fonte: Mollisson, 1991

Para se chegar a um bom design, o permacultor deve fazer uma leitura da área onde 

deseja intervir, conhecer as fontes de águas, saber a média pluviométrica, o tipo de solo, a 
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fauna e a vegetação  existentes,  a partir  daí  poderá fazer  um planejamento  adequado para 

utilização da área, seja ela, urbana ou rural. Soares (1998) indica que os resultados de um bom 

design permacultural deverão incluir:

• estratégias para a utilização da terra sem desperdício ou poluição;

• sistemas estabelecidos para a produção de alimento saudável, possivelmente 
com excesso,

• restauração de paisagens degradadas, resultando na preservação de espécies e 
habitats, principalmente espécies em perigo de extinção,

• integração, na propriedade, de todos os organismos vivos em um ambiente de 
interação e cooperação em cicios naturais;

• mínimo consumo de energia;

• captação e armazenamento de água e nutrientes, a partir do ponto mais alto da 
propriedade. (SOARES, 1998, p.8)

As bioconstruções, as técnicas de captação e reuso da água, o forno solar, os quintais 

produtivos  e  a  utilização  dos  banheiros  secos  são  alternativas  altamente  compatíveis  à 

realidade do semiárido,  pois  além de otimizarem o uso dos recursos existentes  na região, 

favorecem a produção de alimentos,  possibilitam o tratamento dos resíduos humanos sem 

consumo de água e valorizam o uso de energias renováveis.  Apresentaremos algumas das 

técnicas que foram executadas na comunidade de Sussuí.

4.1.2 Manejo da água: captação e reuso

Segundo Gnadlinger (2006), as práticas de captação e manejo de água da chuva fazem 

parte de uma técnica popular antiga utilizada em muitas partes do mundo, principalmente em 

regiões áridas e semiáridas. Os povos pré-colombianos usavam o sistema de captação de água 

da  chuva  em  larga  escala,  antes  da  chegada  do  colonizador.  A  introdução  de  sistemas 

produtivos das zonas climáticas úmidas dos colonizadores, sem estações secas como as das 

regiões  semiáridas  foi  responsável  pelo  esquecimento  destas  práticas.  O autor  denuncia  a 

construção  de  megaprojetos  como  as  grandes  barragens  e  os  sistemas  de  irrigação  como 

altamente custosos e inadaptados às condições edáficas da nossa região.

A região semiárida brasileira passa até oito meses sem uma gota de chuva. Assim, nos 

quatro meses da estação chuvosa, é necessário produzir e armazenar o que vai precisar nos 

próximos oito meses. Para assegurar o abastecimento hídrico das comunidades que vivem na 
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região semiárida, deve-se aumentar a disponibilidade de água através da captação de água da 

chuva e do uso de fontes subterrâneas. Santos (2007) esclarece que:

O manejo e planejamento de abastecimento hídrico na área rural precisam incluir a 
disponibilidade da água para o uso em nível da comunidade, também em épocas mais 
críticas de estiagem. Precisa garantir água para lavar roupa, tomar banho, lavar a casa, 
manter uma pequena horta familiar/comunitária e para o beneficiamento da produção. 
(SANTOS, 2007, p.36)

A água do  período  chuvoso pode  ser  armazenada  de  várias  formas.  Ela  pode  ser 

armazenada no solo a fim de aumentar o tempo de oportunidade da água da chuva para o 

plantio. Esse sistema é conhecido por captação de água da chuva in situ (DUARTE, 2002) e 

consiste  na  modificação  do solo  através  do  escavamento  de  sulcos  próximos  às  áreas  de 

plantio. A água fica acumulada nesses sulcos e se infiltra em maior quantidade na área de 

cultivo, o terreno retém umidade por mais tempo e evita o escoamento superficial.

Segundo Gnadlinger (2006): 

A maior  necessidade  pela  captação  de  chuva  no  semi-árido  brasileiro  ocorre  nas 
regiões  de subsolo cristalino, onde não existe lençol freático adequado, meramente 
pequenas quantidades de água, quase sempre salina, em frestas entre as rochas, e outra 
quantidade limitada de água subterrânea no aluvião do leito dos riachos intermitentes. 
Mais de 60% da área do semi-árido brasileiro pertencem a essa categoria, mas, apesar 
do problema de distribuição irregular das chuvas e do subsolo desfavorável, sempre é 
possível captar a água quando chove armazená-la e, com isso, ter uma fonte segura 
durante o período seco, não somente como água potável, mas também para uso animal 
e na agricultura. (GNADLINGER, 2006, p.109)

Para garantir a segurança hídrica das famílias do semiárido em períodos de estiagem, 

podemos armazenar e conservar a água da chuva em reservatórios seguros de contaminação, 

evaporação e poluição. Destacamos as cisternas de placas por serem resistentes e de baixo 

custo. Destacamos no primeiro capítulo a atuação do Programa Um Milhão de Cisternas – 

P1MC-  na região semiárida e os benefícios que essa tecnologia proporcionou para milhares 

de sertanejos.

Segundo França et al (2010), a cisterna de placa:

É um reservatório de captação da água de chuva, construído com placas de cimento 
pré-moldadas, cuja finalidade é armazenar água para o consumo básico das famílias 
rurais residentes na região semiárida durante o período de estiagem ou quando não há 
disponibilidade  de água  com qualidade para  o consumo residencial.  A cisterna  de 
placas  tem forma cilíndrica  ou arredondada,  é  coberta,  para  evitar  a  poluição  e a 
evaporação da água armazenada, e semienterrada, aproximadamente dois terços da sua 
altura, para garantir a segurança de sua estrutura. A água, captada na cisterna, vem do 

87



telhado das casas, conduzida por calhas de zinco ou PVC, que direcionam a água até o 
tanque de armazenamento da cisterna, cuja capacidade é definida a partir do número 
de pessoas que irão utilizá-la.  (FRANÇA, 2010, p.11)

Para sabermos se as cisternas possuem a capacidade de abastecer as famílias durante 

os períodos de seca, devemos levar em consideração a quantidade de chuvas anuais da região, 

o tamanho do telhado e a quantidade de água que garantirá a segurança hídrica da família 

residente na casa onde será construída a cisterna. 

Com base  em Gnadlinger  (2001)  e  França  et  al.  (2010),  apresentamos  a  seguinte 

fórmula para encontrarmos o volume de água captado por uma cisterna e sua capacidade de 

abastecer famílias que moram numa região sujeita a irregularidades de chuva:

V = A x B 

V= volume captado

A= Área do telhado da casa

B= Precipitação anual  da região.  A região em estudo apresenta  uma média pluviométrica 

anual de 700 mm, como consta no gráfico 4.

                

Gráfico 4: Série decenal com a média pluviométrica anual do Município de Quixadá.  2000 -2010 

Fonte: FUNCEME
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Para se construir uma cisterna, deve-se levar em consideração a área do telhado da 

casa e a altura do mesmo, pois a captação deve ser feita a partir de calhas que deverão estar 

localizadas na parte mais alta da casa. Tomemos como exemplo o telhado uma casa que tenha 

50 m².

V= 50 x 700= 35.000 litros de água

Para sabermos se o volume captado pela cisterna, no nosso exemplo, 35.000 litros de 

água, irá garantir a segurança hídrica de uma família formada por cinco pessoas, temos que 

saber  qual  a  média  de dias  sem chuvas  na região.  A região do Sertão  Central  onde está 

localizada a comunidade de Sussuí pode apresentar até sete meses sem chuvas. Multiplica-se 

sete vezes 30 = 210 dias sem chuvas.  Em seguida,  multiplicamos  o número de dias sem 

chuvas pela a quantidade de água que uma pessoa necessita por dia, aqui consideramos que 

este valor seja de 20 litros por dia: 210 x 20 = 4200 litros. Esse valor 4.200 litros é o que uma 

pessoa precisa diariamente para suprir a sua necessidade.  

Para sabermos quanta água precisa uma família,  precisamos multiplicar o resultado 

anterior  com o número das pessoas que vivem na casa.  Calcula-se:  4.200 vezes cinco.  O 

resultado  é  21.000  litros.  As  cisternas  podem  variar  sua  capacidade  de  armazenamento, 

predominam no semiárido cearense as cisternas de 16.000 litros de água. A construção de 

tanques pode complementar o abastecimento. O programa Um milhão de cisternas da ASA, já 

apresentou uma nova estratégia, o Projeto Uma terra e Duas águas - P1+2, que inclui além da 

cisterna de placas, outra cisterna chamada “calçadão”, com capacidade de armazenamento de 

52.000 litros de água para dessendentação animal e utilização nas hortas e pomares.

A construção de uma cisterna envolve os moradores  da casa que será beneficiada, 

dando-lhes  oportunidade  de  participar  de  todo o  processo,  desde  a  escavação  do  terreno, 

confecção das placas e a montagem final. 
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Segundo Gnadlinger (2006) a cisterna fica enterrada no chão até dois terços da sua 

altura. (Figura18)

       

                                                       Figura 18: Escavação do alicerce

                        

                        Figura 19: Montagem das placas de concreto
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A construção  das  cisternas  apresenta  as  vantagens  de  utilizar  um equipamento  de 

baixo de custo e sua confecção não requer muito tempo. Depois de construída a cisterna reduz 

a dependência de carros pipas e o tempo gasto na busca de água. No entanto, o uso da cisterna 

requer um manejo adequado para manter a vida útil da mesma e para que a água apresente 

sempre uma boa qualidade. Recomenda-se:

• Colocação de um filtro (tela) na entrada da água da cisterna;

• filtração ou fervura como método de tratamento da água;

• adição de cloro;

• não retirar a água da cisterna por meio de baldes ou latas;

• manter limpo o entorno da cisterna;

• higienizar as mãos e utensílios para contato direto com essas águas estocadas.

• Fazer a limpeza anual (interna e externa);

•  fazer  a  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  estrutura  física  e  de  captação  da 
cisterna;

• evitar que a cisterna permaneça muito tempo vazia com riscos de rachaduras;

• capacitação técnica e comportamental  dos beneficiários,  focada na conservação e 
manutenção. (FRANÇA, 2010, p.28)

                         

                                             Figura 20: Aspecto do fundo da cisterna
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                Figura 21: Mutirão para pintar a cisterna da escola de Sussuí

                  
     

                           Figura 22: Cisterna da escola de Sussuí

O  manejo  da  água  requer  uma  abordagem  integral  para  que  os  moradores  do 

semiárido  desenvolvam a  consciência  das  limitações  hídricas  e  assim possam utilizar  os 

recursos com cuidado e disciplina, criando uma nova cultura da água, na qual a captação de 

água da chuva é peça fundamental.
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                      Figura 23: Sistema de captação das águas pluviais através de calhas

Segundo Timmerman e Ortiz (2003), devemos diferenciar entre dois tipos de efluentes 

domiciliares:

• Águas cinzas: aquelas que só carregam sabão -de preferência neutro – e sujeira. 
Exemplo: a água da pia, chuveiro, tanque, lava roupas, etc.

•  Águas  pretas:  aquelas  que  estão  contaminadas  com  dejetos  animais,  inclusive 
humanos, contendo patógenos. Exemplo o vaso sanitário. (TIMMERMAN e ORTIZ, 
2003, p.27).

Para  Morrow  (1993),  a  melhor  forma  de  reutilizar  a  água  cinza  é  armazená-la  em 

biomassa,  em  plantas,  nos  quintais  produtivos  e  nos  jardins.  Através  da  conexão  do 

encanamento da água cinza para o quintal produtivo, aproveita-se a água cinza, além de tratar 

a água residual através das raízes das plantas evitando a contaminação do solo. As “águas 

cinzas” são de tratamento simples, segundo Timmerman e Ortiz (2003). É só permitir a sua 

infiltração no solo, de preferência em relação a plantas que a absorvam e evaporem. O círculo 

de bananeiras é o exemplo típico. (figura. 24)

93



                

                     Figura 24: Círculo de bananeiras

                 

                                Figura 25: Aproveitamento das águas cinzas no pomar
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4.1.3 Bioconstruções 

 Bioconstrução são sistemas construtivos que respeitam o meio ambiente: desde a fase 

de elaboração e construção do edifício, com a escolha de materiais e técnicas de construção 

adequadas e ao longo do uso do edifício, trabalhando a eficiência energética e o tratamento 

adequado dos resíduos. (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2008).

Muitas  das  construções  de  Sussuí  são  feitas  de  taipa.  Em  2009,  a  Prefeitura  de 

Quixadá sugeriu que as casas fossem derrubadas para que se construíssem casas de alvenaria. 

A  taipa  emprega  a  terra  como  matéria  prima  encontrada  em  abundancia  na  região.  As 

primeiras  edificações  do  Brasil  foram  feitas  de  taipa  e  muitas  dessas  construções  ainda 

resistem  ao  avanço  do  tempo.  Segundo  Prompt  (2008),  as  bioconstruções  visam  à: 

“Construção  de  ambientes  sustentáveis  por  meio  do  uso  de  materiais  de  baixo  impacto 

ambiental,  adequação  da  arquitetura  ao  clima  local  e  tratamento  de  resíduos.”  (BRASIL, 

Ministério do Meio Ambiente,  2008, P.9) A taipa é altamente adaptada ao clima local do 

semiárido,  pois  promove  um  conforto  térmico  no  interior  da  casa.  Os  moradores  da 

comunidade de Sussuí foram orientados pelos permacultores do Núcleo de Estudos e Práticas 

Permaculturais  do  Semiárido  –  NEPPSA,  a  reformarem  suas  casas  usando  o  material 

disponível na região, em vez de destruir as casa de taipa e construir outras de alvenaria. Um 

dos princípios da bioconstrução é utilizar o máximo possível de materiais  que existem no 

próprio local da obra. Materiais industrializados consomem muita matéria prima da natureza 

para a sua fabricação e desta fabricação se produz muita poluição. 

Os técnicos do Instituto Nordeste Cidadania- INEC trabalharam também a importância 

de se preservar a prática  antiga e local  de se construir  casas de taipa.  Após as primeiras 

reformas,  os  moradores  ficaram  muito  satisfeitos  com  o  resultado,  os  mutirões  foram 

realizados com ajuda da comunidade, um grupo se reunia para reformar a casa dos vizinhos e 

assim, sucessivamente, crianças, jovens e adultos participaram juntos das reformas das casas. 

Cecília  Prompt,  consultora  ambiental  responsável  pelo  Curso de  Bioconstrução  publicado 

pelo Ministério do Meio Ambiente (2008) informa que: 

A  construção  de  um  ambiente  sustentável  traz  autonomia  às  comunidades.  Uma 
comunidade  com autonomia  é  aquela  que  tem a  capacidade  de  satisfazer  as  suas 
próprias necessidades sem depender de grupos ou pessoas de fora da comunidade. O 
domínio das técnicas construtivas e a valorização das técnicas tradicionais são mais 
um passo  rumo a  essa  autonomia.  Autonomia  é  sinônimo de  liberdade  para  uma 
comunidade, pois com isso ela não precisa depender de recursos externos ao ambiente 
onde vive. (BRASIL, MMA, 2008, p.11)
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Figura 26: Reboco de barro

                   Figura 27: Pintura sobre a taipa
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                                                       Figura 28: Taipa decorada

Os dejetos de uma casa são muitas vezes visto como um problema, principalmente 

em áreas que não possuem sistema de esgoto e saneamento. Em regiões semiáridas, onde a 

água  possui  um grande  valor,  deve  se  executar  o  tratamento  dos  dejetos  humanos  sem 

utilizar  a água para descarga dos mesmos.  Nestas condições  o modelo de banheiro seco 

compostável foi incorporado às habitações da comunidade de Sussuí.

Segundo Ortiz e Timmerman (2003), o banheiro seco:

É um sistema integrado de uso e tratamento dos resíduos humanos (fezes, urina e 
papel higiênico) sem consumo de água. Funciona através de uma câmara isolada e 
impermeável que evita a contaminação, nela se misturam os resíduos com serragem 
promovendo  a  compostagem  seca  e  a  reintegração  do  excedente  (em  forma  de 
composto) ao ambiente. (ORTIZ; TIMMERMAN, 2003, p.30)
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O banheiro seco, além de dispensar o uso de água, faz a compostagem dos resíduos 

humano  (fezes)  através  do  uso  da  serragem  e  cinzas  em  um  compartimento  onde  são 

depositados e transformados em composto (adubo) utilizável para adubagem das plantas, 

fechando assim o ciclo sem desperdiçar água e sem deixar resíduos no ambiente.  Para a 

compostagem acontecer  de forma eficiente  o composto deve ser acondicionado em uma 

estrutura  de  alvenaria  coberta  com uma  placa  de  zinco  exposta  ao  sol  denominada  de 

“composteira” (Figura 31)

          

              Figura 29: Parte interna do banheiro seco

        

      Figura 30: Coletor dos resíduos – parte externa da casa
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         Figura 31: Composteira

4.1.4 Reflorestamento

Além de técnicas de captação, armazenamento e reuso da água, a convivência com o 

semiárido  requer  a  conservação  e  a  recuperação  dos  recursos  naturais  da  região  em 

alinhamento com práticas de manejo apropriadas às potencialidades e fragilidades existentes 

nos  ambientes  semiáridos.  O reflorestamento  é  indicado como uma prática  para ajuda na 

restauração de áreas que sofreram degradação humana ou natural.

A vegetação da comunidade  de Sussuí encontra-se em alto  grau de devastação,  as 

matas  apresentam porte baixo,  caracterizado pelo estrato arbustivo,  bem diferente  de suas 

matas  originais.  Em conversa  com os  antigos  moradores,  percebemos  que  as  árvores  de 

madeira nobre hoje se encontram extintas, tudo indica que a vegetação de caatinga deu lugar à 

agricultura do algodão e, em menor escala, à pecuária de ovinos e caprinos. Sem a proteção da 

cobertura  vegetal,  o  solo da  região sofre  a  ação erosiva  do calor  intensivo  e  dos  ventos, 

característica de regiões semiáridas, tornando-se ressecado, duro e improdutivo.

Nos períodos de secas, a degradação se acentua em virtude do quadro de devastação, 

as fontes de água desprovidas de sua mata ciliar evaporam com mais rapidez e as atividades 
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produtivas inadaptadas às condições naturais se exaurem causando transtornos para os grupos 

humanos. Duque (2004) afirma que:

Para garantir a sua perpetuidade, uma comunidade humana precisa viver em harmonia 
com o código da Natureza do seu meio. As transgressões  ao jogo harmonioso das 
forças naturais importam em penalidades que primam pela crueldade e imutabilidade. 
Se  a  terra  é  desnudada,  a  erosão  aparece  com  o  empobrecimento  do  solo,  as 
inundações, etc., e o resultado é a fome e o perecimento da população, não importando 
quem tenha sido o causador do desastre. (DUQUE, 2004, p.21)

O rareamento da vegetação original da caatinga é resultado da ação conjunta das 

queimadas,  do  machado  e  da  erosão,  segundo  Duque  (2004),  em poucos  lugares  resta, 

escondida, a caatinga verdadeira, a que conhecemos hoje é um vestígio do que foi a “floresta 

seca.”  O autor  alerta  o  sertanejo a  respeitar  os  princípios  ecológicos  da  sucessão sendo 

necessário aplicá-los à lavoura, ao sistema de pastagens e à exploração da lenha. “Extensos 

roçados, com queimadas, sem quebra-ventos intermediários, sob cultivo continuado, quando 

atingidos por uma seca, são erodidos pelo vento baixo que carrega as camadas superficiais 

do solo até a última raiz de capim.” (DUQUE, 2004, p.44).

Figura 32: Solo desprotegido com presença de afloramentos rochosos
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O projeto de reflorestamento pretende restaurar o ecossistema florestal da caatinga na 

área da comunidade de Sussuí, na tentativa de desenvolver, estimular e dar a cada planta 

condições ótimas para que ela possa mostrar todo o seu potencial, para isso fizemos o estudo 

da sucessão ecológica do lugar, para reestabelecermos a comunidade vegetal e sua rede de 

interações para que o sistema atinja seu equilíbrio original chegando ao estágio de clímax.

Com base em Götsch  (1993),  Nickel  (2004)  e  Duque (2004),  apresentaremos  os 

princípios  ecológicos  da  sucessão  vegetacional  da  caatinga  e  as  etapas  necessárias  para 

recuperar áreas em diferentes níveis de degradação, mediante o plantio de mudas nativas. 

Sucessão, em ecologia, segundo Duque (2004, p.43), “[...] é a mudança em sequência dos 

grupos de plantas, em ordem natural, como série de habitantes de uma determinada área, 

atingindo o mais avançado tipo de comunidade que pode crescer naquele meio: o clímax.”.

Göstsch (1993) nos orienta a estudar a mata nativa ou espontânea para escolhermos 

quais espécies  deverão ser plantadas.  Para ele,  a sucessão natural  das espécies  é  o eixo 

principal, o veículo da vida para atravessar o espaço e o tempo. A partir dessa observação 

percebemos que mata possui diferentes estratos, cada grupo possui uma função dentro do 

ecossistema. Para recuperarmos a caatinga temos que aprender com ela, qual o seu ritmo de 

crescimento, quais plantas favorecem a recuperação do solo e poderão abrir caminho para o 

surgimento de plantas mais exigentes. 

As pioneiras são as plantas do primeiro estágio, são mais resistentes a temperaturas 

elevadas e solos degradados, por isso são consideradas rústicas, elas preparam o terreno para 

as plantas mais exigentes da próxima fase sucessional. Nickel (2004) recomenda que na 

primeira fase de restauração da caatinga sejam introduzidas as espécies de árvores pioneiras: 

Canafístula (Cassia excelsa Schrader); Catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul); Cumaru 

(Amburana  cearenses Allemão);  Faveleiro  (Cnidoscolus  phyllacanta Müll.  Arg);  Jucá 

(Caelsapinia  férrea Mart.  Ex Tul.  Var.ferrea);  Jurema-preta  (Mimosa tenuiflora  Mart.); 

Marmeleiro  (Croton sonderanius);  Mofumbo  (Combretun  leprosum Mart.);  Mororo 

(Baubinia cheilantha  Bong.);  Pereiro (Anpidosperma pyrifolium Mart.)  e Sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia  Benth.).  Encontramos quase todas essas espécies na área da comunidade 

durante as atividades de interação com o meio ambiente, os jovens conhecem muito bem 

essas  plantas,  elas  crescem  rapidamente  e  serão  de  fundamental  importância  para  o 

reflorestamento, pois irão preparar o terreno para as espécies mais exigentes.
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As espécies da fase posterior da sucessão precisam de um ambiente mais protegido, 

de um solo mais rico em matéria orgânica e de sombra, essas árvores atingem tamanhos e 

longevidade  maiores  do  que  as  pioneiras  são  consideradas  árvores  de  madeira  nobre  e 

possuem crescimento lento. Essa fase da sucessão chama-se fase intermediária. Fazem parte 

desse grupo as também chamadas  secundárias:  Ameixa  (Ximenia  americana  L.)  Aroeira 

(Myracrodruon  unrudeuva Allemão);  Cedro  (Cedrela  odorata L.);  Juazeiro  (Ziziphus 

joazeiro Mart.);  Umbuzeiro  (Spondias  tuberosa Arruda)  Pau-d’arco  roxo  (Tabeubuia 

impetiginosa Mart.) e Violete (Dalbergia cearenses Ducke). 

Essas espécies aparecem em menor quantidade na comunidade, o que denota uma 

regressão nos tipos vegetativos,  sendo comum a associação de espécies  rústicas  como o 

marmeleiro e mofumbo. Um antigo morador relatou que só existem duas espécies de pau-

d’arco  e  poucas  de  aroeiras  e  que  é  muito  difícil  encontrá-las.  O clímax  da  caatinga  é 

atingido com o aparecimento das essências mais nobres associadas com as espécies que 

sobrevivem à competição nas fases anteriores. O objetivo do reflorestamento é recriar essa 

relação harmoniosa entre as espécies para que a caatinga recupere vigor e sua característica 

de vegetação fechada, com diversidade de espécies de plantas e animais que irão se refugiar 

nas matas aumentando a biodiversidade da região. 

4.2 Agroecologia

As experiências realizadas com base numa agricultura adaptada às condições naturais 

de  cada  ambiente  seguem os  princípios  da  agroecologia  que,  segundo  Altieri  (1999),  é 

ciência  que  enfoca  um  tipo  de  agricultura  mais  ligada  ao  ambiente  e  mais  sensível 

socialmente.  Os  projetos  realizados  nos  últimos  anos  no  Ceará,  com  base  no  sistema 

agroecológico  têm alcançados  resultados  positivos,  como  o  aumento  e  diversificação  da 

produção,  fortalecimento  das  pequenas  propriedades  rurais  e  resistência  às  intempéries 

climáticas. 

A Agroecologia se orienta para o desenvolvimento de sistemas que potencializem os 

fluxos e ciclos  naturais,  para que eles  interatuem em favor do desempenho produtivo de 

cultivos  e  criações.  Nisso  ela  se  diferencia  frontalmente  da  concepção  que  organiza  os 

sistemas  produtivos  convencionais,  desenhados  para  controlar  o  ambiente  agrícola  e 

simplificar suas redes de interações ecológicas por intermédio do aporte intensivo de insumos 

externos e energia não renovável. (EMBRAPA, 2006)
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Em sua tese sobre experiências agroecológicas no Ceará, Duarte (2009) afirma que:

 As  estratégias  para  o  manejo  sustentável  do  agroecossistema  se  aplicam 
basicamente  na:  não liberação  de substâncias  tóxicas  ou nocivas  na atmosfera, 
água e solo; preservação da camada biológica do solo; prevenção contra a erosão; 
utilização e captação racional  da água;  substituição dos insumos externos pelos 
insumos internos da propriedade;  no controle local dos recursos agrícolas;  e na 
valorização de métodos participativos que apreciem a cultura e o conhecimento 
popular local. (Duarte, 2006, p.58)

Duarte (2009) enfatiza a importância da valorização dos saberes dos agricultores e 

agricultoras para o manejo do agroecossistemas, este aspecto é de especial relevância para a 

harmonização dos agroecossistemas e os meios socioambientais. As práticas agroecológicas 

realizadas na comunidade de Sussuí, Quixadá, foram realizadas mediantes um diagnóstico 

prévio com base no Diagnóstico Rural Participativo – DRP.

O DRP é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades 

façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e 

desenvolvimento. (VERDEJO, 2006). O DRP é uma metodologia que foi criada na década de 

1980  diante  do  fracasso  dos  programas  de  desenvolvimento  rural  que  se  baseavam  na 

transferência de tecnologias e na ausência de participação das/os supostas/os beneficiárias/os, 

tanto na elaboração como na execução dos projetos. O objetivo do DRP é impulsionar  a 

autoanálise  e  a autonomia dos grupos comunitários,  além de servir  como fonte direta  de 

informação primária ou de "campo" na comunidade.  A prática e a teoria do DRP podem 

variar de acordo com o contexto de cada realidade, no entanto, têm algumas características 

em comum:

É um processo de pesquisa e coleta de dados, que pretende incluir as perspectivas de 
todos  os  grupos  de  interesse  integrados  pelos  homens  e  pelas  mulheres  rurais. 
Impulsiona uma mudança nos papéis tradicionais do pesquisador e dos pesquisados, 
já que ambos participam da determinação de quais e como coletar os dados; é um 
processo de dupla via. Reconhece o valor dos conhecimentos dos/as comunitários/as. 
Funciona como meio de comunicação entre aqueles que estão unidos por problemas 
comuns. Esta comunicação coletiva chega a ser uma ferramenta útil para identificar 
soluções. (VERDEJO, 2006, p.12)

Os agricultores e agricultoras de Sussuí escolheram os tipos de culturas e o design dos 

quintais produtivos de suas casas juntos aos permacultores. O reaproveitamento das águas 

cinzas para os canteiros foi de fundamental importância para o desenvolvimento das hortas e 

dos pomares. 
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      Figura 33: Troca de saberes entre permacultores e o agricultor local

Para que os agricultores e agricultoras possam ser beneficiados, suas necessidades, 

aspirações e circunstancias devem ser consideradas a partir de métodos participativos. Da 

perspectiva dos agricultores mais pobres, as inovações tecnológicas devem: Poupar insumos 

e  reduzir  custos;  Reduzir  riscos;  Serem  adequadas  para  zonas  mais  frágeis;  Serem 

congruentes  com  os  sistemas  agrícolas,  cultura  e  modos  de  vida  dos  agricultores; 

Melhorarem a segurança alimentar e nutricional, a saúde e o meio ambiente.

                

             Figura 34: Dimensões da Agroecologia
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Lemos (2007), ao analisar as práticas necessárias para o desenvolvimento de áreas 

rurais, faz a seguinte colocação:

A geração de conhecimento científico adaptado a essas áreas, se constitui num fator 
determinante para o futuro da exploração agro-pastoril sustentável, na medida em que 
proverá conhecimento de uso correto do espaço dos agricultores, com as tecnologias 
adequadas,  com os manejos  apropriados  dos recursos  naturais,  portanto causando 
menos  impacto  sobre  o  ambiente.  Busca-se  assim  a  sustentabilidade  econômica 
ancorada numa exploração sustentada e sustentável dos recursos naturais. (LEMOS, 
2007, p.40)

Para o autor, o desenvolvimento rural sustentável deve ser encarado como “[...] um 

conjunto de ações sinérgicas capazes de incrementarem a qualidade de vida das populações 

rurais, ao tempo em que mantém intacta a base dos recursos naturais  renováveis,  ou não 

renováveis.” (LEMOS 2007, p.38).

A Agroecologia oferece conhecimentos e metodologias necessárias para desenvolver 

uma agricultura  que seja,  por um lado,  ambientalmente adequada e, por outro,  altamente 

produtiva,  socialmente  equitativa  e  economicamente  viável.  Através  da  aplicação  dos 

princípios  agroecológicos,  poderão  ser  superados  os  desafios  básicos  na  construção  de 

agriculturas sustentáveis, ou seja, fazer um melhor uso dos recursos internos; minimizar o 

uso  de  insumos  externos;  reciclar  e  gerar  recursos  e  insumos  no  interior  dos 

agroecossistemas; usar com mais eficiências as estratégias de diversificação que aumentem o 

sinergismo entre os componentes-chave de cada agroecossistema.

A partir destas observações podemos concluir que uma produção apropriada ao semiárido 

requer  a  combinação  de  diferentes  atividades  em  sistemas  múltiplos  que  levem  em 

consideração os saberes dos agricultores e agricultoras e que visem à recuperação do solo e 

da vegetação nativa e viabilizem as fontes de obtenção de renda, evitando a dependência da 

regularidade de chuvas.  (Figura 35) 
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Figura 35: Cenário de uma gleba no interior das caatingas em revitalização agrária 
com sistemas múltiplos de produção.·.

4.2.1 Técnicas agroecológicas

Nas regiões irregularmente secas, muitas vezes a fertilidade não é o fator limitante da 

produção, e sim a umidade ou as condições físicas do solo. A agricultura na região semiárida 

deve recorrer a alguns métodos que são específicos para regiões de climas quentes, sobre 

esse manejo diferenciado, Guimarães Duque faz algumas observações:

Nos climas  quentes  a  planta  cultivada,  o  solo,  a  vegetação  nativa  e  os  métodos 
culturais  carecem  de  um  “modus  operandi”,  de  uma  harmonia  funcional,  para 
equilibrar a produção à vista de inexauribilidade de recursos que é mais aparente do 
que real. O ciclo biológico compensado da exploração agrícola tropical está sendo 
buscado num sistema de lavoura intercalar, na cobertura viva e “morta” do solo por 
longo tempo e no estudo das melhores condições de “barbecho”  7 com plantas da 
região, tudo isso em função do menor trabalho humano. (DUQUE, 2004, p.69)

7 Barbecho: palavra espanhola que possui o mesmo significado de alqueive, período em que se deixa a 
terra descansar, não se planta nenhuma cultura no terreno em um período que vai de um a dois anos para 
que a terra recupere seus nutrientes.
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Através  do  cultivo  de  espécies  adaptadas  ao  clima  semiárido  consorciadas  com 

práticas de recuperação dos solos, tais como a cobertura vegetal e a adubação verde, tem se 

reparado danos ocasionados pelas lavouras tradicionais, melhorando a qualidade do solo. 

A cobertura  vegetal  (Figura 36)  ou “mulchamento”  do solo é  feita  com qualquer 

espécie de matéria orgânica. Essa prática tem como objetivo manter a umidade e temperatura 

do solo em níveis ótimos, evitando a erosão pelo vento, pela chuva e ressecamento pelo sol. 

Um solo coberto e mais úmido favorece a existência de microorganismos e de minhocas que 

são  importantes  para  a  respiração  do  solo,  pela  formação  de  caminhos;  e  seus  dejetos 

fornecem minerais. (Projeto Agricultura Familiar Agroecologia e Mercado, 2008).

Segundo Legan (2007), a adubação verde é um tipo de cobertura que se planta antes 

da produção principal para fertilizar o solo. Duque (2004) indica essa prática tanto para fins 

de proteção como para o melhoramento ou restauração de terras cansadas. A adubação possui 

inúmeras funções:

-Aumenta a quantidade de matéria orgânica e, com isso, ajuda a retenção de água, 
aeração e acúmulo de nutrientes.
-As raízes que formam a adubação verde vão fundo no solo e trazem para a superfície 
nutrientes que ficam disponíveis para as plantas de raízes mais superficiais.
-Ela funciona como supressora de ervas daninhas e previne a erosão e a compactação 
do solo.
-Algumas adubações verdes,  quando chegam a florescer,  atraem insetos benéficos 
para a plantação. (LEGAN, 2004, p.14)

As espécies mais indicadas são as leguminosas, pois elas são adaptadas às áreas secas 

e melhoram a estrutura dos solos rasos. Geralmente a adubação verde é usada por um período 

e depois cortada para que se incorpore ao solo. As melhores leguminosas indicadas para as 

condições  semiáridas  são  o  Feijão  de  Porco  (Canavalia  Ensiformes),  o  Feijão  guandu 

(Cajanus Cajan L.), a Mucuna Anã (Mucuna Aterrima), o Sorgo (Sorghum vulgarer Pers.) e 

a Leucena (Leucaena Leucocephala). (Projeto Desenvolvimento Sustentável da Agricultura 

Familiar no Nordeste do Brasil, 2008).
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Figura 36: Cobertura vegetal no círculo de bananeira

A diversificação de plantios é outra técnica importante para as regiões semiáridas, 

pois diminui os riscos de perdas das safras, seja pela demora das chuvas ou pelo ataque de 

pragas. Algumas espécies são conhecidas como “companheiras”, elas ajudam no crescimento 

e na fertilização do solo. Muitos pensam que a horticultura não é atividade apropriada para o 

semiárido,  mas dependendo da forma como se planta e se aproveita a pouca água, ela se 

desenvolve bem, pois o clima quente e seco do semiárido é bastante favorável para a cultura 

de hortas. (Figura 37.)
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            Figura 37: Horta do quintal produtivo

  

                       Figura 38: Consórcio de diversas espécies

A  diversificação  das  atividades  agrícolas  unida  às  práticas  de  conservação  e 

melhoramento dos solos representa uma estratégia que assegura uma maior garantia para o 

agricultor diante das irregularidades climáticas. O risco de se perder a safra diminui quando 
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o  agricultor  trabalha  com mais  de  uma  cultura,  umas  podem ser  mais  vulneráveis  aos 

períodos de secas, outras são mais resistentes, dando oportunidade das famílias terem sua 

segurança alimentar garantida em diferentes épocas do ano.

4.3 Educação contextualizada no semiárido

Acreditamos que uma prática educativa corajosa é aquela que leva o homem a refletir 

sobre sua existência, sobre o seu tempo, sobre suas responsabilidades no contexto em que 

vive. Uma educação instrumental no dizer de Paulo Freire, integra o homem ao seu tempo e 

espaço, levando-o a refletir sobre sua vocação de ser sujeito. A própria noção de espaço não 

existe desvinculada dos sentimentos e dos sentidos. 

Yi-fu Tuan (1983) nos traz uma reflexão sobre espaço e lugar a partir da experiência 

que cada grupo humano vivencia de acordo com seus aparatos biológicos (sentidos) e sua 

cultura.  Se  os  indivíduos  encontram-se  desvinculados  do  seu  contexto,  eles  certamente 

encontram-se desvinculados de si mesmos, de sua essência crítica criativa, que se reconhece 

no outro e no seu lugar, pois os lugares são centros, aos quais atribuímos valores e onde 

satisfazemos nossas necessidades. 

Em outras palavras, os princípios fundamentais da organização espacial encontram-se 
em dois tipos de fatos: a postura e a estrutura do corpo humano e as relações (quer 
próximas ou distantes) entre as pessoas. O homem, como resultado de sua experiência 
íntima com seu corpo e com outras pessoas, organiza o espaço a fim de conformá-lo a 
suas necessidades biológicas e relações sociais. (Yi-fi Tuan, 1983, p.39).

A noção de lugar é construída a partir de significados e experiências, para Yi-fu Tuan 

(1983),  experenciar  é  aprender,  é  atuar  sobre  determinado  dado  e  aprender  sobre  ele.  A 

proposta de uma educação ambiental  contextualizada para o semiárido permite justamente 

essa  experienciação  obtida  através  do  sentimento  e  do  pensamento  em  prol  de  uma 

convivência mais harmônica entre os homens e o semiárido. Para Braga (2004):

Esta perspectiva explicita que educar para a convivência é desenvolver um conjunto 
de práticas  e  processos  que contribuam intencionalmente para  a  produção  de uma 
existência biossocial do gênero humano, em que este é concebido como um ser da 
natureza e da sociedade ao mesmo tempo. (BRAGA, 2004, p.36)
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Ao analisarmos algumas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da região 

semiárida, percebemos que muitas delas não levaram em consideração as condições naturais 

da  região,  trazendo  de  outros  países  técnicas  e  especialistas,  favorecendo  apenas  alguns 

segmentos do campo, como os donos de latifúndios, além de impor práticas desconhecidas 

aos  sertanejos.  Os  projetos  político-educativos  desenvolvidos  na  região  semiárida  devem 

considerar os fatores climáticos, históricos, econômicos e sociais se desejam ser efetivos em 

sua prática de transformação da realidade. 

A região semiárida foi apresentada “como a terra habitada por agrupamentos humanos 

improdutivos,  populações seminômades  corridas pelas secas, permanentemente maltratadas 

pelas forças de uma natureza perversa.” (AB’SABER, 1999, p.8) Essa visão determinista de 

uma natureza impiedosa levou a um desconhecimento das potencialidades naturais e humanas 

presentes  no  sertão.  Carvalho  (2001)  defende  a  importância  da  educação  ambiental  não 

apenas pela aquisição de informações,  mas pela capacidade de construir  novos sentidos e 

nexos para a vida. 

Mais  do  que  resolver  conflitos  ou  preservar  a  natureza  através  de  intervenções 
pontuais, esta EA8 entende que a transformação das relações dos grupos humanos com 
o meio ambiente está inserida dentro do contexto da transformação da sociedade. O 
entendimento do que sejam os problemas ambientais passa por uma visão do meio 
ambiente  como  um  campo  de  sentidos  socialmente  construídos  e,  como  tal 
atravessado  pela  diversidade  cultural  e  ideológica,  bem  como  pelos  conflitos  de 
interesse que caracterizam a esfera pública. (CARVALHO, 2001, p.47)

Os projetos educativos  desenvolvidos  na comunidade  de Sussuí consideraram em 

suas  práticas  pedagógicas  tanto  a  dinâmica  entre  os  elementos  naturais  presentes  na 

paisagem  quanto  o  contexto  histórico  e  social  dos  seus  habitantes.  Os  projetos  foram 

permeados  pelo pensamento  biocêntrico  que traz a  vida com referência  para as práticas 

educativas. Bio significa vida, cêntrico centro, o princípio biocêntrico apresenta a vida como 

deve estar no centro de todas as ações.  Para Cavalcante (2008), a educação com base no 

princípio biocêntrico anuncia uma visão de mundo integrado, dinâmico e biocêntrico através 

da ação educativa.  Flores (2005) pressupõe certas concepções que devem fundamentar a 

prática do educador: estar conectado com a vida, com o aqui e agora, inserido ao Todo.  

8 Educação Ambiental Popular
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A Educação Biocêntrica considera que a expressão da Identidade do educando se dá 
na  relação  com  o  outro  e  com  o  mundo.  Ao  ser  reconhecido  pelo  outro  e  ao 
reconhecê-lo  como semelhante,  mas  distinto,  o  educando  se  identifica  como ser 
único e singular ao mesmo tempo em que se sente integrado e pertencente a este 
mundo de semelhantes. Ao se inserir e integrar ao mundo, passa a fazer parte dele e 
do Todo. Como um holograma vivo, ele vivenciará a percepção de ser parte e todo 
no Universo. (FLORES, 2005, p.54)

A construção das cisternas para captação de água da chuva, dos quintais produtivos, 

do  viveiro  de  mudas,  das  bioconstruções  e  as  propostas  didáticas  de  interação  com  o 

ambiente semiárido foram acompanhas pelos moradores, jovens, adultos, crianças e idosos 

de forma que eles estivessem conectados com aquele momento a partir de um processo de 

aprendizagem reflexivo-vivencial, aprendendo e fazendo juntos, para poder ensinar para os 

outros, contagiando os demais.

Sobre  a  intervenção  de  projetos  voltados  para  a  convivência  com  o  semiárido, 

concordamos com Silva (2008) que esta deva ser constituída por um conjunto de métodos 

vivenciais,  tendo  como  base  a  experiência  dos  participantes  enriquecidas  com  o  saber 

sistematizados dos facilitadores.

Não se trata, no entanto, de um processo exógeno, protagonizado exclusivamente por 
algumas pessoas e organizações que se propõem a ensinar as famílias residentes no 
Semi-Árido a conviver com a seca, tendo conhecimentos acumulados sobre o tema, 
mas com visões de mundo em desacordo com a visão dos que convivem com essa 
realidade.  A  convivência  é  fruto  da  sensibilidade  e  não  apenas  da  racionalidade. 
(SILVA, 2008, p.214)

4.3.1 Proposta didática de interação com o ambiente semiárido

Tivemos  a  oportunidade  de  acompanhar  uma prática  pedagógica  realizada  com os 

jovens da comunidade de Sussuí. O ambiente semiárido foi tomado como contexto para a 

prática  educativa.  “Neste  contexto  interagem,  na sua inteireza,  os  diversos elementos  que 

configuram esse ambiente: os seres humanos, a água, o ar, os solos, os animais, o clima, as 

plantas.” (BRAGA, 2004, p.41).

As plantas da caatinga são caracterizadas por suas folhas miúdas e hastes espinhentas 

adaptadas  para  conter  os  efeitos  de  uma  evapotranspiração  muito  intensa.  A  diversidade 

biológica, principalmente na flora, as várias formas de manifestações culturais e até mesmo os 
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diferentes micro-climas fazem do semiárido brasileiro uma região extremamente rica e com 

grande potencial para o desenvolvimento sustentável. Além disso, encontramos um número 

grande de espécies  vegetais  com propriedades  medicinais  cujos valores farmacêuticos  são 

conhecidos e importantes para as populações locais.

Nossa proposta didática de interação com o ambiente teve como objetivo contribuir 

com  a  conscientização  dos  jovens  da  importância  de  se  preservar  as  plantas  nativas  da 

comunidade e conhecer suas utilidades para o homem e suas funções ecológicas dentro do 

bioma caatinga. Esta prática foi iniciada a partir do diálogo com as crianças e moradores da 

comunidade  sobre  as  espécies  da  flora  local  e  a  importância  do  reflorestamento.  Em 

consonância  com  Ab´Saber  (1999),  elegemos  o  diálogo  com  os  moradores  como  parte 

essencial  para  uma  educação  voltada  para  o  mundo  social  dos  sertões.  O  diálogo  e  a 

participação  são  a  base  para  o  sucesso  de  qualquer  projeto  que  vise  aos  processos  de 

mudanças socioambientais na perspectiva da sustentabilidade no semiárido.  

Ab´Saber (1999) orienta o educador a revitalizar suas práticas através do estudo real 

de vivência das comunidades locais.

A ênfase paralela no conhecimento do mundo real, centralizado na área de vivência do 
aluno e seus familiares, para o reconhecimento do mundo físico, ecológico e cultural 
regionais.  Na  conjuntura  particular  da  região  semi-árida,  as  crianças  –  por 
necessidades de sobrevivência, práticas de natureza ecológica, educação familiar de 
cotidiano repetitivo – já possuem um razoável  estoque de conhecimentos regionais 
[...] No caso, tal como acontece com outras regiões rústicas, gente de fora conhece 
menos fatos pontuais sobre um determinado lugar do que os que nasceram e foram 
criados na própria região. Caberá sempre, aos professores, um esforço de integração 
metódica  dos  conhecimentos,  entranhados  de  mensagens  éticas  e  culturais  mais 
amplas.  Somente  assim  o  aluno  é  iniciado  na  difícil  tarefa  para  a  conquista  da 
cidadania e da ética. (AB´SABER, 1999, p.56)

O marco inicial da proposta educativa de interação com o ambiente foi a atividade 

realizada na manhã de 18 de setembro de 2010 para coleta de sementes com as crianças da 

comunidade de Sussuí e o grupo do Pet de Biologia da Universidade Estadual do Ceará - 

UECE.  O  grupo  fora  guiado  por  meninos  e  meninas  que  conheciam  os  locais  onde 

poderíamos encontrar as sementes, passamos o período da manhã nessa “busca”, a atividade 

aconteceu num clima de descontração e divertimento para as crianças e os jovens.
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                                        Figura 39: Coleta de sementes de pau branco

                                                    Figura 40: Coleta de sementes de leucena 
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                                                          Figura 41: Coleta de vagens de leucena

As  sementes  foram  acondicionadas  em  garrafas  pet  (Figura  42)  e  posteriormente 
selecionadas para análise em laboratório. Também foi elaborado um quadro explicativo com 
as potencialidades das espécies encontradas para restauração de florestas, usos medicinais, 
características ecológicas e utilidades das espécies vegetais. 
                

Figura 42: Seleção das sementes e acondicionamento em garrafas pet
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       Figura 43: Reconhecendo a árvore pela sua casca

Entre os objetivos da atividade de coleta de sementes, temos a criação do banco de 

sementes de árvores nativas de Sussuí para formar um viveiro (figura 44) e posteriormente 

reflorestar  a  região.  Partimos  do  princípio  que  a  educação  é  um processo  experiencial  e 

dialogal. Após a coleta das sementes, as crianças foram convidadas a expressar em forma de 

desenho uma projeção da comunidade após o plantio  das árvores.  A riqueza das cores,  a 

imaginação  e  a  importância  da  mata  para  a  comunidade  foram muito  bem representadas 

ensejando um dos objetivos da nossa prática educativa. 

Segundo Figueiredo (2007), uma educação ambiental para ser efetiva, no tocante a 

reflexões sócio-ambientais, precisa necessariamente ser construída em parceria com o saber 

popular local de modo dialógico e eco-relacionado, possível de repercussões reais. O quadro 

explicativo com as diversas propriedades das árvores nativas também terá uma função de 

grande importância, pois o reflorestamento destas espécies nativas ajudará no processo de 

restauração  da  vegetação  em  uma  região  que  se  encontra  seriamente  degradada,  como 

também poderá ajudar na renda das famílias que através de um manejo sustentável poderão 

obter alimento, madeira e remédio. 
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           Figura 44: Viveiro de mudas nativas

 Nickel  (2007)  destaca  entre  as  utilidades  diretas  da  caatinga  o  fornecimento  de 

inúmeros  produtos  para  o  consumo  do  povo  sertanejo  e  produtos  que  podem  ser 

comercializados. Entre eles temos as madeiras, forragem para as criações de animais, caça, 

mel de abelha, plantas alimentícias,  remédios caseiros, produtos de higiene, óleos vegetais 

para diversos usos e matérias primas para produtos utilizados no cotidiano. Das utilidades 

indiretas, a autoras destaca a proteção contra erosão, a conservação da fertilidade do solo, a 

conservação da água e do clima e a proteção contra pragas.

Com  base  em  Nickel  (2007),  elencamos  utilidades  medicinais  e  informações 

ecológicas  das  espécies  cujas  sementes  foram coletadas  pelo  grupo,  o  quadro explicativo 

(Quadro 1) será trabalhado em oficinas de produção de remédios caseiros e as informações 

ecológicas sobre as espécies contribuirão para o plano de reflorestamento da região. 
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Espécie Sabiá

Mimosa 
caesalpiniifolia 
Benth

Cabafístula

Cassia 
excelsa 
Scharder

Cumaru

Amburana 
cearenses 
(Allem.)

A.C. Smith

Jucá

Caesalpina 
férrea Mart. 
Ex Tul var. 
ferrea

Marmeleiro 
preto

Croton 
sonderianus

Muell. Arg

Pau branco

Auxemma 
oncocalyx

(Allemão) 
Taub.

Informação 
ecológica

Pioneira, 
endêmica da 
caatinga

Pioneira Pioneira, 
aparece 
também na 
vegetação 
secundária

Pioneira, 
árvore 
longeva.

Pioneira, ocupa 
áreas 
degradadas.

Espécie da fase 
intermediária e 
de clímax.

Medicina 
caseira

O Unguento feito 
da casca é 
cicatrizante

A infusão 
das folhas 
tem efeito 
laxante e 
purgante.

Xarope feito a 
partir do 
cozimento das 
cascas é 
indicado contra 
tosse, gripe e 
bronquite. O 
banho das 
cascas alivia a 
sinusite.

O chá das 
folhas, flores 
ou dos frutos 
e das raízes é 
usado contra 
diarréia

As cascas são 
usadas no 
tratamento 
gastrointestinal

O cozimento 
das flores é 
usado no 
tratamento de 
ferimentos e 
queimaduras.

Madeira Resistente à 
umidade e ao 
cupim.

Utilizada 
para 
fabricação 
de caixas. 
Lenha e 
carvão

É conhecida 
como cerejeira. 
Não sofre 
ataque de 
insetos

Utilizada na 
confecção de 
diversos 
artefatos.

Usada como 
varas para 
cercas, ripas, 
caibros e linhas.

Aplicação na 
construção 
civil. 

Forragem Folhas verdes e 
fenadas fornecem 
nutrientes para os 
rebanhos

Partes 
forrageiras: 
folhas, 
ramos, 
vagens, 
sementes e 
casca.

Os caprinos 
consomem as 
folhas e as 
vagens verdes. 
O gado se 
alimenta das 
folhas secas.

Alimenta os 
rebanhos na 
estação seca 
por manter 
sua folhagem 
por mais 
tempo.

As folhas 
fenadas podem 
ser consumidas 
por bovinos, 
caprinos e 
ovinos.

As folhas 
verdes são 
consumidas 
pelos caprinos.

Quadro 1: Quadro explicativo sobre as informações ecológicas e as utilidades das espécies 
nativas da região. Fonte: Nickel 2004
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4.3.2  Programa de Educação para a Sustentabilidade

O  Programa  de  Educação  para  a  Sustentabilidade  baseia-se  nos  princípios  da 

Educação Biocêntrica e Permacultura na comunidade de Sussui e pretende cultivar a semente 

da ética do cuidado através de vivências, círculos de cultura e da arte. Partindo dessa reflexão, 

a metodologia foi desenhada tendo como base o princípio Biocêntrico e a Permacultura. O 

Programa parte do entendimento de que toda comunidade deve estar engajada para atingir a 

sustentabilidade e a convivência com o semiárido. Assim, metodologicamente o programa foi 

dividido em quatro eixos que se conectam entre si, a saber:

-Círculo de Cultura Mães Cuidadoras da Terra - Temas geradores relacionados ao Universo 

Feminino da mulher sertaneja e oficinas de Patchwork9 para produção de roupas femininas. 

-Círculo de Cultura Jardins de Saberes - Oficinas de permacultura e arte-educação com as 

crianças. As crianças participarão de vivências que busquem despertar a relação orgânica com 

o meio ambiente.

-Circulo de Cultura Histórias do Meu Lugar - Desperta a consciência histórica da comunidade 

a partir dos jovens, através da sensibilidade, da arte, do coração e da razão, para que se tornem 

agentes transformadores da sua realidade. 

O Grande Círculo - Momentos de diálogos e partilha de saberes produzidos nos três círculos 

com toda a comunidade.

Todo o processo de desenvolvimento das temáticas de convivência com o semiárido é 

desenvolvido mediante um trabalho criativo e participativo, no qual criamos um espaço de 

reflexão e expressão, utilizando o Círculo de Cultura, com a visão dialógica de Paulo Freire, 

dinâmicas de grupo, aulas vivenciais, apresentação de vídeos, partindo do pressuposto que o 

conhecimento se constrói numa relação dialética com o mundo.

A promoção  de  atividades  como  os  Círculos  de  Cultura  é  uma  das  formas  como 

podemos deixar sementes de desenvolvimento ético e racional da sociedade humana, para tal 

a Permacultura e seus princípios tem papel de destaque.

A Permacultura como proposta ecossistêmica fornece ferramentas extremamente úteis 

para a construção e implementação desse novo paradigma, por nos fornecer ética, princípios e 

9 Patchwork é um trabalho manual feito de pedaços de tecidos costurados.
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métodos  de  design (planejamento)  necessários  para  trabalharmos  pela  sustentabilidade  da 

Terra.

O círculo  de cultura  é  o  meio  que  utilizamos  para  compartilhar  novos saberes  de 

convivência.  Meio  ambiente,  higiene,  cidadania,  patrimônio,  educação,  associação, 

permacultura, água, alimento, conflitos, convivência. Todas as palavras geradoras que podem 

surgir  quando  estamos  inseridos  na  vida  e  participando  ativamente  dela.  No  círculo, 

ensinamos  e  aprendemos,  definimos,  criamos  agendas  e  descobrimos  que  somos  muito 

importantes  para  a  transformação  da  realidade.  Utilizamos  também  vídeos,  palestras, 

visualização criativa, oração, jogos cooperativos, vivências na natureza dentro de um contexto 

real, na comunidade não é necessário simular, a dinâmica de grupo é no grupo, acontecendo e 

produzindo.  O  facilitador  tem papel  fundamental  na  condução,  pois  é  na  orientação  que 

podemos dar o tom dos trabalhos. A técnica é vivida em tempo real e seu resultado aparece 

como fruto da obtenção das metas estabelecidas.

Figura 45: Círculo de Cultura “Histórias do meu Lugar”

O  estudo  da  história  local  possibilita  a  compreensão  do  entorno,  identificando  o 

passado  sempre  presente  nos  vários  espaços  de  convivência  –  escola,  casa,  comunidade, 

trabalho e  lazer-,  e igualmente  por situar problemas  significativos  da história  do presente 

(BITTENCOURT,  2008).  A  proposta  pedagógica  dos  “Círculos  de  Cultura  em  Sussuí” 

fundamenta-se  a  partir  de  uma construção  coletiva,  envolvendo moradores  e  facilitadores 
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(professores), visando ao estudo e a pesquisa sobre a história local da comunidade de Sussuí 

através  de  práticas  que  analisam o  processo  de  formação  histórica  da  comunidade,  suas 

memórias, seus saberes e fazeres, sua paisagem, seu cotidiano do trabalho e do lazer e suas 

transformações.

No caso específico do Círculo de Cultura – História do Meu Lugar, estamos no campo 

da  educação  e  cultura,  que  é  uma  das  áreas  chaves  da  Flor  do  Sistema  de  Design 

(HOLMGREN, 2007), símbolo do uso do pensamento sistêmico para criação de uma cultura 

sustentável.

Ao focar em oportunidades ao invés de obstáculos, esse Círculo vem para contribuir 

na construção de uma ética comunitária, em que o principio explorado é o de Cuidado com as 

Pessoas (cuidar de si mesmo, parentes e comunidade). Através das atividades propostas de 

resgate e fortalecimento da cultura tradicional de Sussuí, a ideia é que os moradores possam 

emergir  na  cultura  local,  proporcionar  -  lhes  uma  nova  experiência  que  lhes  permitam 

enxergar sua paisagem e sua comunidade de uma nova maneira, que possam olhar para si e 

para o entorno com olhos de admiração e orgulho.

Nossa  prática  educativa  na  comunidade  trabalha  na  perspectiva  de  transformação 

social, o estudo feito junto aos círculos de cultura tem o objetivo de despertar a consciência do 

grupo a partir da ética do cuidado com o outro, cuidado com o planeta, com a valorização do 

ser e, sobretudo com a certeza da superação dos obstáculos. “A idéia da ecopráxis reveste-se 

do  necessário  engajamento  efetivo  na  transformação  política  e  ética  do  mundo.” 

(FIGUEIREDO,  2007  p.60)  O  ser  passa  a  se  perceber  integro,  inteiro,  integrado  na  sua 

comunidade e age como um agente transformador, e esse ser, representado pelos jovens, é o 

foco da nossa ação educativa, alicerçada num projeto de convivência com o semiárido.

Alguns jovens já estão atuando como monitores no projeto “Sala de Leitura” e nas 

“Trilhas do Sertão”, são meninos e meninas que se destacam na comunidade pelo seu senso 

de responsabilidade e desempenho nos mutirões e diversas atividades do Instituto Nordeste 

Cidadania – INEC e do Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido-NEPPSA. 

A cooperação e a criatividade se manifestaram naturalmente, no momento da apresentação do 

projeto de educação biocêntrica e permacultura. Um dos campos de atuação da Permacultura 

lida diretamente com a cultura e educação, a leitura de mundo se faz imprescindível para o 

indivíduo se integrar com o seu lugar de origem.
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Acreditamos que a aplicação e a realização das propostas voltadas para a convivência 

com o semiárido não devem ficar a cargo apenas do poder público nem se limitar  a uma 

exposição por parte dos grupos que as propuseram, mas devem ser partes constituintes de um 

processo de aprendizagem e experimentação por parte dos grupos sociais cujo resultado será a 

construção de um saber parceiro. Guimarães Duque (2004) dava destaque a uma proposta de 

educação para  o  contexto  socioambiental  que habilitasse  as  famílias  sertanejas  a  viverem 

contentes,  satisfazendo suas  necessidades  fundamentalmente  e  produzindo os  bens  para  a 

coletividade com o objetivo de resgatar e valorizar as atividades e o modo de vida rural. Não 

se trata de um processo exógeno, protagonizado por pessoas e organizações que propõe a 

ensinar as famílias sertanejas no semiárido a conviver com a seca. Não se trata do predomínio 

da ciência e da técnica desvinculado dos saberes locais, é uma rede de saberes que está se 

formando a partir da convivência.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história ambiental nos permitiu compreender as estratégias de convivência com o 

semiárido  e  a  mudança  de paradigma em torno do fenômeno  da seca  a  partir  do resgate 

histórico  das  políticas  e  práticas  voltadas  para  a  região  semiárida  enquanto  síntese  da 

dinâmica natural e da dinâmica social através do tempo. 

Espera-se  com  a  aplicação  das  práticas  permaculturais  e  agroecológicas  na 

comunidade de Sussuí e com a apropriação pelos agricultores destas técnicas, a melhoria da 

qualidade de vida e uma maior resistência aos períodos de seca. As práticas desenvolvidas 

podem  servir  como  modelo  para  outras  comunidades,  visto  que  um  dos  princípios  que 

norteiam o projeto dessas práticas está relacionado ao conceito de comunidade sustentável 

desenvolvido por Fritjof Capra, definida:

[...] como aquela capaz de satisfazer suas necessidades e aspirações sem reduzir as 
probabilidades  afins  para  as  próximas  gerações  Esta  é  uma  exortação  moral 
importante. Nos lembra a responsabilidade de transmitirmos aos nossos filhos e netos 
um mundo com oportunidades iguais as que herdamos.” (CAPRA, 2003, p. 8). 

 O autor  nos adverte que não temos de criar  comunidades  humanas  sustentáveis  a 

partir do zero, podemos aprender com as sociedades que se sustentaram durante séculos e que 

122



lidaram com os efeitos da seca de diversas formas. Podemos integrar sociedades humanas de 

acordo com os ecossistemas naturais, a fim de buscarmos a harmonia com todos os elementos 

do ecossistema. 

Uma vez  que a característica  notável  da biosfera  consiste  em sua habilidade  para 
sustentar a vida, uma comunidade humana sustentável deve ser planejada de forma 
que, suas formas de vida,  negócios,  economia,  estruturas físicas e tecnologias  não 
venham a interferir com a habilidade inerente à Natureza ou à sustentação da vida.” 
(CAPRA, 2003, p.8). 

As práticas permaculturais de convivência com o semiárido estão sendo realizadas de 

forma  satisfatória  na  comunidade,  quase  todas  as  casas  possuem  cisternas  e  quintais 

produtivos e sistemas de reuso das águas residuárias através de encanamentos direcionados 

para as  hortas  e  pomares.  Dois banheiros  compostáveis  foram construídos  e  o viveiro de 

mudas já contém mais de trezentas mudas entre espécies pioneiras e secundárias nativas da 

caatinga  prontas  para  serem  transplantadas.  Foram  doadas  também  mudas  de  espécies 

frutíferas adaptadas ao clima quente. Consideramos que projetos como o desenvolvido pelo 

Instituto Nordeste Cidadania – INEC e outras instituições não governamentais têm colaborado 

para quebrar o paradigma determinista que nega a produtividade e a fertilidade do semiárido. 

As famílias sertanejas estão estabelecendo novos comportamentos na sua relação com 

a  natureza  e  consigo  mesmas,  através  do  sistema  integrado  proposto  pela  permacultura. 

Assim,  uma  casa  passa  a  se  constituir  como  um  núcleo  produtivo  e  autossuficiente.  A 

captação de água feita a partir do telhado da própria casa, a possibilidade de ter acesso a uma 

alimentação de qualidade sem custos adicionais a partir dos quintais produtivos é o começo 

para o fortalecimento da economia solidária. As famílias poderão experimentar  in loco esse 

tipo de economia, partindo do princípio das trocas daquilo que é produzido: sementes, mudas 

e alimentos.

Novos  laços  de  confianças,  o  sentimento  de  pertença  ao  lugar  de  origem  e  a 

valorização da cultura local fazem brotar, no semiárido, novos comportamentos e esperanças. 

A educação contextualizada, as práticas permaculturais fazem parte de um novo paradigma 

para o estabelecimento de uma relação mais harmoniosa com o meio ambiente para que as 

pessoas  possam conhecer  a  sua história  e  protagonizar  ações  reais  de convivência  com o 

semiárido, rompendo com uma visão secular que naturalizou os problemas da região sob a 

égide do estigma da seca.
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