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A cada passo dado nessa caatinga, a gente encontra 
coisas diferentes. Paulo Cruz dos Santos Barbosa, 75 anos
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O JEITO DE VIVER NO 
SEMIÁRIDO

No Semiárido Baiano, comunidades tradicionais autodenominadas Fundo 
de Pasto representam bem a ocupação por famílias camponesas que fazem 

uso dos ecossistemas locais a partir do acúmulo de saberes tradicionais 
etnoecológicos. Estas, vivem em territórios de uso comum e praticam a 

solidariedade na vida comunitária. As cercas existentes circundam apenas 
as casas familiares conjugadas aos quintais e os pequenos roçados de 
plantio de sequeiro. O restante do território é utilizado para a criação de 

caprinos, ovinos e bovinos. A dimensão tradicional possibilitou a ocupação e 
uso conservacionista dos territórios através do uso sustentável, promovendo 

a preservação da biodiversidade local, além dos saberes e práticas 
agroecológicas dos territórios ocupados.

Ameaças aos territórios

O modelo de desenvolvimento 
econômico do país tem cobiçado 
cada vez mais os territórios 
dos povos e comunidades 
tradicionais para implantação de 
grandes projetos do agronegócio, 
hidronegócio, mineradoras e 
empreendimentos de geração de 
energia eólica e solar, provocando 
o aumento de grilagem de terras, 
especulação fundiária e ameaças 
contra quem se opõe.

Modelo de desenvolvimento 
predatório

A negação de direitos pelo 
Estado nos territórios ocupados 
tradicionalmente pelos povos e 
comunidades, torna esses espaços 
cada vez mais vulneráveis à invasão 
de empreendimentos. Situação 
que tem interferido no modo de 
vida das comunidades tradicionais, 
provocando violações de direitos 
humanos e ameaças contra as 
vidas de famílias e lideranças 
comunitárias.

Resistência ao tempo

As comunidades tradicionais de 
Fundo de Pasto Esfomeado e 
Vargem Comprida, do município 
de Curaçá, Bahia, vivenciam há 
mais de 40 anos conflitos fundiários 
referente a expansão da mineradora 
Caraíba Metais. Este território é 
tradicionalmente ocupado por mais 
de 90 famílias. 

Organização social, luta e 
força

Embora estejam previstas para 
comunidades reconhecidas como 
tradicionais de Fundo de Pasto 
medidas e políticas públicas 
prioritárias, o Estado não cumpre 
com o dever de proteger o 
modo de vida tradicional. Diante 
desses desafios, as Associações 
Comunitárias do território iniciaram 
a construção do Mapeamento 
Agroecológico para fortalecer 
a organização comunitária 
e mobilização para a defesa 
das comunidades e territórios 
tradicionais.



Terra e Território

Juazeiro no fundo de pasto em uma 
das épocas mais quente do ano
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Tendo em vista os diversos 
processos de interesses de 
empreendimentos capitalistas já 
instalados e outros especulados, 
as comunidades decidiram iniciar 
a construção do Mapeamento 
Agroecológico, de modo a 
reconhecer os usos e práticas 
socioprodutivas e culturais neste 
território. 

Este projeto visa o mapeamento 
de características do modo de vida 
das comunidades que reafirmem 
argumentos territoriais de cada 
comunidade sobre sua pertença 
às terras, tendo como finalidade 
dar suporte na luta pela defesa do 
território.

Este Fascículo Territorial tem 
o propósito de auxiliar no 
planejamento de ações e projetos 
de interesse das Associações 
Comunitárias do Território, como

também, possibilita apontar alguns 
indicadores de sustentabilidade 
no âmbito social e ambiental. Este 
mapeamento se constitui em um 
instrumento de empoderamento, 
luta e organização interna das 
comunidades tradicionais de Fundo 
de Pasto, de modo a contribuir com 
o reconhecimento do direito destas, 
às terras e territórios que ocupam há 
séculos.

Essa construção fez parte de uma 
ação colaborativa articulada pela 
Rede Territorial de Agroecologia do 
Sertão do São Francisco Baiano e 
Pernambucano e promovida pelas 
Associações Comunitárias do 
Território de Esfomeado e Vargem 
Comprida, Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária Apropriada 
- IRPAA e Articulação Regional de 
Fundo de Pasto do CUC, com o 
apoio da Coordenadoria Ecumênica 
de Serviço - CESE e MISEREOR.

Mapeamento Agroecológico

“Histórias faladas que se guardam 
na memória”

Dona Rosa, 86 anos

Dona Amara, 91 anosNosso Senhora Aparecida, 
Padroeira local

Igreja católica

Em memória a Dona Amara *15/01/1930 +26/11/2021





NOSSA 
HISTÓRIA
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Ancestralidade - “As primeiras famílias 
eram negros, existem também traços 
indígenas e depois a dominação do homem 
branco. Não se tem datas exatas que 
indiquem a chegada das primeiras famílias. 
Diante das memórias históricas, sabemos 
que as comunidades existem há mais de 
dois séculos. Essas famílias, oriundas de 
diferentes lugares do sertão, saiam em busca 
de melhorias e acabavam se instalando nos 
chamados amansadores de gado, chegando 
ao final do “verde” (assim como é chamado 
o tempo chuvoso com matos verdes e água 
em abundância), os fazendeiros, donos dos 
amansadores, dispensavam os vaqueiros 
e levavam de volta seus animais para suas 
respectivas fazendas, o povo não tendo 
para onde ir, armavam ranchos, construíam 
casebres e tinham uma vida meio que nômade, 
sobrevivendo da caça de animais da caatinga. 
A família Ferreira foi a mais numerosa nesse 
processo de povoação, assim, as comunidades 
começam a ser formadas. Em 1835 foi 
construída a primeira casa de alvenaria e o 
tanque de parede de pedra.”

Enfrentamento - “Desde da década de 1950 
que as comunidades lutam pelo direito de viver 
no território. As investidas da família Gonçalves 
para tomar posse das terras que pertencem as 
comunidades tem sido forte. As comunidades 
vem resistindo até os dias atuais. Em 2012 
ocorreu a Ação Discriminatória Administrativa, 
onde, o Estado da Bahia reconheceu as terras 
como devolutas e recomenda o cancelamento 
das matrículas da família Gonçalves. O 
processo, hoje, se encontra na justiça 
aguardando julgamento. Mas as investidas da 
família Gonçalves e de megaempreendimentos 
da mineração sobre o território tem sido cada 
dia mais intenso.”

Cristiane Ribeiro da Silva
Presidente da Associação Comunitária de 
Agropecuaristas da Fazenda Esfomeado 2, 

Professora e Agricultora. 
Casada com Eduardo Severo dos Santos.

Mãe de Guilherme, Iasmim e Morgana.
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"A gente é comunidade,
 a gente vive é no coletivo"

Terra e Território

Criação de gado solta

Umbuzeiro florido no fundo de pasto

Trabalho coletivo de mapeamento
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Convivência com o Semiárido - “As comunidades ao longo do 
processo de existência tinham como fonte de água os tanques, os 
caldeirões de pedra, as cacimbas e o Riacho da Ingazeira que era 
uma das fontes de dessedentação animal no período da seca, onde, 
as pessoas na época, cavavam no leito do riacho e o minadouro de 
água salgada servia aos animais.” Organização Social - “Em 
1980, através de uma busca incessante de Odete junto com Dom 
José Rodrigues, foi aberto o primeiro poço artesiano, ainda na mesma 
década e no mesmo processo de luta, mais dois poços foram abertos.” 
Patrimônio Natural - “No fundo de pasto tem o Poço do Riacho da 
Vaca e o Poço do Barrocão, que aliviam a situação difícil no período 
seco. Nas épocas de cheias, as ipueiras e lagoas eram e ainda são a 
fonte de água no fundo de pasto. Muitas dessas fontes, hoje não são 
mais usadas, o Riacho da Ingazeira, depois do processo da ponte e 
devido também as longas estiagens, já não funciona o suficiente como 
minadouro.” Infraestrutura Comunitária - “Atualmente existem 
muitos poços individuais, barragens de pequeno porte, tem uma 
barragem comunitária e em novembro de 2014, depois de muita luta, 
chega para gente o Rio São Francisco por meio da adutora.”

Mulheres na Luta - “As comunidades sempre tiveram líderes 
homens, eram sempre os mais velhos, mais influentes e considerados 
de posse. João Félix, era um coronel, depois veio o Chico Severo, o 
Miguel Rodó e depois o Seu Degues. Martinha, ainda que constando 
apenas nas memórias dos mais velhos, era uma mulher de poucas 
palavras, não saia de casa, levava uma vida discreta e foi uma líder 
comunitária no conflito entre ela e o João Félix.”

DONA ODETE FEZ LUTA PARA 
O POVO

“De 1970 até o ano de 2007, 
Odete foi uma liderança muito 
importante na construção política 
e organizacional do Esfomeado. A 
primeira associação foi fundada em 
1980, mas antes disso, as reuniões 
para dialogar o andamento da 
comunidade já existiam. Infelizmente 
não temos conhecimento de registros 
fotográficos, apenas os relatos dos 
mais velhos. O sindicato também 
nasce nesse período. Odete, 
também foi pioneira no processo de 
associar as pessoas da comunidade 
juntamente com Eulália de Poço 
de Fora. Nessa mesma década, 
a presença da igreja católica foi 
fundamental para o processo de 
associativismo, Odete, fazia parte 
da Comissão das Comunidades 
Eclesiais de Base e fomentou as 
primeiras políticas públicas, como foi 
o exemplo dos poços artesianos.”

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

“Nossa Senhora Aparecida é a Padroeira da 
comunidade. A escolha se deu nos encontros de 
animação das comunidades. As missas aconteciam 
na casa de Odete, depois numa luta coletiva, foi 
erguida a capela em 2003. Antes, as rezas de 
semana santa aconteciam na casa de coleta de 
Dona Hosana (Pedro Bizé). No dia 12 de outubro 
ocorre a procissão e celebração ao dia de Nossa 
Senhora Aparecida.”
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Catando sementes de jurema-pretaCasa de Seu Paulo e Oseias

Os irmãos Paulo e Oseias
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Seu Pedro cortando a palma da criação Roça de palma

Aprisco de cabra leiteira do Eduardo Severo
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Paulo Cruz dos Santos Barbosa, Comunidade de Esfomeado

Os Primeiros Vaqueiros - 
“Sobre a vida dos antepassados 
eu tenho na memória porque me 
contavam. Eu não era nascido na 
época, mas quando eu comecei a 
entender as coisas eles começaram 
a falar sobre as famílias. Meu avô 
e minha avó são dali do lado de 
Barro Vermelho, Riacho do Mocó, 
saindo para a Ipueira, minha família 
vem de lá. Agora meu pai é daqui 
da rancharia. Meu avô conheceu 
a minha avó que foi criada nessa 
Fazenda da Terra do Sol, aí eles se 
casaram, depois veio o Direno que 
fez aquela casa que hoje é de João 
do Pio. O Direno trouxe meu avô 
como vaqueiro.”

A Chegada - “Um dia minha avó 
disse: “Chico, procura um lugar para 
nós fazer uma casa.” Aí meu avô 
veio, mexeu por um lado, não se 
agradou, foi para o outro lado e, por 
último, veio para cá e se agradou. 
Em seguida fixou uma casa, 
uma casa de taipa que tem aqui 
nesse barro velho. O primeiro filho 
nasceu na Terra do Sal e os outros 
nasceram aqui.”

Terra e Vida - “As famílias foram 
se apossando das terras assim: 
o vaqueiro fazia uma casa, o filho 
depois fazia outra, o neto mais uma 
e assim se expandia a habitação, a 
ocupação da terra.”



Área de Moradia
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Passado e Presente - “O nome Carretilha, meu pai 
contava, que foi porque encontraram um carretel desses que 
o pessoal coloca na cacimba para puxar água, em uma das 
áreas do fundo de pasto, onde hoje, esse local, tem esse 
nome. Aí, como foi encontrado lá, virou ponto de referência 
pro pessoal amarrar os animais. É um local onde tem um 
terreno massapê com bastante quixabeiras, é também um 
local bom de pasto e que o criatório gosta de ficar por lá. 
Funciona para identificar os locais de pasto no território.” 
Airton Gonçalves Félix, Comunidade Vargem Comprida.

Desenrolar da História - “A casa do Sabino foi construída antes 
do Curral de Pedra, por volta de 1890 e 1900, isso segundo os relatos 
do pessoal mais antigo. Sabino era irmão de Januário Silva, que era 
casado com Efigênia, pais das irmãs Amara e Rosa. A Efigênia era filha 
de Mariinha, que foi a pessoa que herdou a primeira casa construída no 
território. Foi quando o Sabino casou que ele construiu a segunda casa. 
A gente tem noção dessas datas, porque a filha de Sabino morreu 
com 90 anos em 2016, sendo que ela era a mais nova dos filhos dele. 
Também sabemos pelos mais velhos que Mariinha veio morar aqui em 
1865.” Cristiane Ribeiro da Silva, Comunidade Esfomeado.

Casa do Capitão José Domingos - 1835 Chocalhos da criação Caprino na casa do Joselito

Casa do Sabino Silva - 1890 Anthony e o Mandacaru Donizete na Lagoa do Serrote
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A Realidade - “O nome 
Esfomeado eu não sei quem foi 
que inventou, a gente aqui chama 
Sameado, sempre chamou assim. 
Sameado é uma coisa que a gente 
semeia e Esfomeado é fome, 
miséria. Muita gente me pergunta: 
“Cê mora em Esfomeado? Lá tem 
fome?” E aí, eu sempre tenho 
que responder que graças a Deus 
não tem, ao contrário, tem é o de 
comer pra quem chega com fome. 
Sameado é um negócio vivo e 
Esfomeado é Esfomeado, não sei 
quem inventou esse nome, mas que 
é feio eu sei que é”. Pedro Severo 
dos Santos, 86 anos, Comunidade 
Esfomeado.

Registro Físico - “A primeira 
casa a ser construída foi a do 
Capitão José Domingos, segundo 
os mais velhos, ele veio da região 
de Abaré. Ele e o irmão tinham 
posse na Fazenda Poço de Fora, 
essa fazenda abrangia um território 
imenso. O território que hoje é o 
de Esfomeado e Vargem Comprida 
também fazia parte dessa posse 
do Capitão José Domingos, isso no 
tempo das Sesmaria. Essa casa foi 
feita em 1835 e em 1865 o Capitão 
José Domingos deu a casa para 
a filha Mariinha que morava em 
outra comunidade no município de 
Juazeiro.” Cristiane Ribeiro da Silva, 
Comunidade Esfomeado.

Tradição e Defesa - “O Fundo de 
Pasto é uma terra autodemarcada, 
é uma terra que é da associação, do 
povo da associação. É uma área que 
todo mundo que mora aqui é dono, 
que serve pra gente criar, mas se 
a gente não cuidar o povo de fora 
toma e deixa a gente sem nada.” 
Pedro Severo dos Santos, 86 anos, 
Comunidade Esfomeado.
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Monumento Histórico - “O Curral de 
Pedra foi feito por Sabino Silva, tem mais ou 
menos 50 a 60 anos. Alguns antigos falam que 
esse curral foi feito devido as tentativas de 
grilagem de terras, naquela época, já se tinha 
interesse de gente de fora em tomar o que é 
nosso. O pessoal que vivia aqui, nessa época, 
construíam as cercas de madeira, porém, os 
grileiros, para amedrontar e forçar o povo a 
sair, queimavam os amansadores da criação. 
Desta forma, Sabino decidiu construir tudo de 
pedra para não ter prejuízo.” Cristiane Ribeiro 
da Silva, Comunidade Esfomeado.

Curral de Pedra feito por Sabino Silva
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Tanque de Pedra da Mariinha - Construído no ano de 1835
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Curral de Pedra e a casa do Sabino Silva
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Práticas Tradicionais - “O 
caldeirão é feito em uma laje. Meu 
avô abriu um desses caldeirões 
também. Ele acendia um fogo com 
lenha nessas lajes, deixava a pedra 
bem quente e depois jogava água. 
Aí, a laje estalava todinha que nem 
uma explosão, isso fazia com que 
a pedra se deteriorasse, depois ele 
limpava, tirava aquela camada de 
pedra toda quebrada e tornava a 
botar fogo e jogar água em seguida, 
até que ele fazia a bacia. Aí, 
depois fazia uma parede de pedra, 
colocava uns paus atravessados 
pra poder fechar e esperava a 
chuva cair. Quando enchia, a água 
era bem cristalina.” Paulo da Cruz 
dos Santos Barbosa, Comunidade 
Esfomeado.

Uso Tradicional da Caatinga 
- “O fundo de pasto é de suma 
importância. Hoje em dia não 
adianta ter uma propriedade com 2 
ou 3 hectares e botar um rebanho 
de ovelhas, elas vão morrer todas lá 
dentro. Já em uma área livre, área 
grande, com dez, vinte mil hectares 
de terra, aí sim, os animais vão 
sobreviver, porque eles tem campo 
para andar. O fundo de pasto hoje, 
nossa luta pelo fundo de pasto, é 
uma luta acirrada. Antigamente não 
tinha esse nome, antes a gente 
chamava de áreas livres. Hoje, a 
ganância pela posse da terra está 
uma coisa absurda, tem cerca, tem 
cercagem, aonde eles nem criam, 
eles querem cercar. Quando criam, 
os animais morrem lá dentro porque 
não tem nada para comer. Na área 
livre o animal pega uma folha de 
favela aqui, pega outra de aroeira 
ali, pega outro juazeiro ali, o bicho 
vai se virando, por um lado para 
outro. Preso ele não tem pra onde 
se mover, fica só ali, se não der 
ração eles morrem de fome, eles 
pegam uma anemia profunda que 
leva a morte. No mato das áreas 
livres a criação tem mais chance de 
sobreviver, porque tem campo pra 
ele andar, para procurar comida, o 
alimento.” Paulo da Cruz dos Santos 
Barbosa, Comunidade Esfomeado.

Conhecimento do Território 
- “Os Pretos da Égua do Adelino, 
é praticamente a mesma coisa da 
Mortalha. Foi uma égua do meu tio 
que morreu perto de um local que 
tem o solo preto, tipo massapê. Aí, 
funciona igual uma rua da cidade, 
onde todo mundo que mora aqui 
conhece.” Airton Gonçalves Félix, 
Comunidade Vargem Comprida.

Afetividade com a Criação - “A 
Mortalha virou ponto de referência. 
Isso porque, meu tio Adelino tinha 
uma cabra com o nome de Mortalha, 
naquela época toda a criação tinha 
nome. Essa cabra morreu perto de 
uns alagadiços e esse local virou 
um ponto de localização pra gente.” 
Airton Gonçalves Félix, Comunidade 
Vargem Comprida.

Cemitério comunitário Paula no Caldeirão da Dindinha

Ruínas da casa de João Félix Cabra Leiteira

Solo Massapê no fundo de pasto Moldes de sapatos encontrados 
na casa do Cap. José Domingos

Entrada para caprinos no Poço da 
Ponte do Riacho da Vaca

Casa do Barnabé - Primeira casa da 
comunidade Vargem Comprida, 1913 
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Craibeiras ao lado do Tanque de Mariinha

Craibeira na casa do DodóXique-xique na área comunitária
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Aquelas vivências que se eternizam
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Histórias Faladas - “Nós 
costurava, nós bordava, fazia de 
tudo com a máquina. Todo os 
lugares nós andávamos sozinhas, 
só eu e a Rosa. A gente trabalhava 
por ai, olhando o gado e a criação. 
Fazia todo tipo de trabalho. Botava 
água em casa, botava lenha, botava 
tudo e ainda caçava os bichos no 
mato. Nós éramos cinco mulheres, 
viva só tem nós duas. Amara tá 
com noventa e um anos e eu com 
oitenta e seis. Nós andávamos 
montadas, outras horas a gente 
andava a pé, uma hora era num 
jumento, outras horas num burro, 
mas nós rodávamos o mundo todo. 
Nós gostávamos de tudo, o que 
viesse a gente pegava, selava e saia 
montada. Um dia desses, nós fomos 
pro mato caçar bicheira nos gados, 
porque nós vimos uma vaca com 
bicheira, uma vaca que era do papai 
e que estava com uma bicheira 
bem no cupim, metemos no curral à 
tardinha e quando foi no outro dia, o 
bezerro amanheceu curado.” Rosa 
Félix Duarte e Amara Félix Duarte, 
Comunidade Esfomeado.

Força da Mulher - “Essa Ipueira 
do Murcho, foi onde ocorreu um 
dos primeiros conflito que teve aqui 
contra os Gonçalves. No caso, a 
senhora Maria Martins, conhecida 
como “Grampreto Mão de Onça”, 
enfrentou a família Gonçalves. Isso 
aconteceu quando os Gonçalves 
botaram um amansador próximo 
a essa Ipueira, que é uma lagoa 
grande e profunda, hoje tá um 
pouco entupida, mas na época, 
os vaqueiros dos Gonçalves 
montaram um amansador, uma 
caiçara cheia de bezerros. Foi 
quando a “Grampreto Mão de Onça” 
chegou com um fuzil atravessado 
no cabeçote e alguns homens de 
confiança dela e mandou soltar 
todos os bezerros e tocou fogo na 
caiçara. Com isso, tinha um pedaço 
de carne em cima da cerca que 
queimou com o calor do fogo, o 
pedaço de carne murchou, então ela 
colocou o nome do local de Traçalho 
Murcho, por causa que o retalho de 
carne murchou em cima da cerca. 
Foi um dos primeiros nomes de 
Esfomeado.” Airton Gonçalves Félix, 
Comunidade Vargem Comprida.



Tanque de Pedra da Mariinha
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Cintia, Cristiane e Paula em um dia de produção

Geleiada e queijo de cabra

Tirando os espinhos da palma 
para a produção de geleia

Preenchendo os potes com 
geleia de palma
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Associação de Mulheres em Ação da Fazenda Esfomeado

Cintia Graciela dos Santos Faria
Assistente Administrativa e Presidenta da AMAFE
Casada com Laerte Baldisserra de Farias Filho
Mãe de Maria
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Feminismo - “A nossa história começou de conversas feitas na Associação 
Comunitária, onde, a gente sempre provocava sobre a importância das mulheres. 
Nós traçamos um plano de trabalho junto com as mulheres, porque a gente como 
mulher sabe que a mulher é capaz de mudar o que quiser, basta querer. Sempre 
tivemos falas de pessoas que diziam que não dava certo, que era coisa de quem não 
tem o que fazer, mas a gente nunca desistiu.” Empoderamento - “Antigamente 
o papel da mulher era ser mãe e dona de casa, a gente não, a gente queria sair, 
mostrar que a mulher pode tudo, que ela pode fazer o que quiser.  Em 2012, a partir 
da participação nos movimentos sociais, a gente pensou na possibilidade de ganhar 
alguma renda extra, pra poder empoderar as mulheres através de um trabalho que 
iria além dos serviços domésticos.” Troca de Saberes - “Então, foi quando a 
gente criou a AMAFE, nesse caminho teve muita gente que nos ajudou com ideias, 
apoio moral, cursos e intercâmbios com outros grupos de mulheres. Inicialmente a 
gente não sabia o que produzir e precisávamos de uma linha de trabalho, foi quando 
a Coopercuc nos levou para conhecer um grupo de mulheres de uma comunidade 
de Uauá, que faziam biscoitos derivados da mandioca. No outro dia a gente colocou 
em prática, nas cozinhas das casas da comunidade. Nesse momento a gente já 
se identificou com esse trabalho, porque era um trabalho gostoso de fazer e que a 
gente poderia estar se reinventando a todo momento.” Mobilização - “Em 2013 
a gente fez a primeira sala, que é a sala de produções, feita por a gente, desde do 
alicerce até o teto. A AMAFE pra mim foi como uma primeira filha, porque no início 
a gente não sabia nada sobre o assunto, mas a coragem, a ousadia de persistir 
nos fez parir esse espaço que é hoje. Me sinto realizada por ter chegado até aqui. 
A gente fez e faz história aqui na comunidade, foi tudo construído por mulheres.” 
Abrindo os Caminhos - “Hoje minha filha de 5 anos fala pra todo mundo que 
ela é uma mulher da AMAFE também, ou seja, ela tem orgulho de mim, ela vai 
crescer sabendo que ela pode fazer o que quiser da vida dela. Ela é dona do próprio 
destino.”
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Dom Ancestral - “Eu sou nascida e 
criada aqui nessa comunidade. Tenho 
76 anos. Eu sou parteira, já peguei 
17 crianças que vieram ao mundo 
e graças a Deus todas com saúde. 
Desde de pequena eu já sabia do meu 
dom, mas foi em 1987 que eu abri o 
meu Terreiro. Acredito no meu bom 
Deus e nos encantados, essa fé que 
carrego é pra ajudar a quem precisa, 
minhas portas estão abertas para o 
bem. Não desacredito na religião de 
ninguém e também não imponho a 
minha, sei que existe muito preconceito 
por aí, pessoas que não conhecem a 
minha vivência e mesmo assim falam 
mal. Prefiro ser discreta com essas 
pessoas, mas nunca vão me ver 
destratando a quem não me aceita. 
É tudo questão de crença, cada um 
tem a sua.” Alexandrina Almeida Neta, 
Comunidade Esfomeado.

Altar de orações da Dona Dina

Dona Dina em seu espaço de rezas Decoração religiosa do terreiro da Dona Dina

Seu Flávio e Dona Dina

Raízes Culturais
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Origem do Nome - “Esse nome Esfomeado, segundo 
os mais velhos, foi porque há muito tempo tinha uns 
vaqueiros no mato pegando umas criações, e aí, na hora 
do almoço, eles pararam pra fazer uma farofa, um dos 
vaqueiros derrubou a comida quando já estava pronta, 
o outro falou na mesma hora: “Eita, vamos ficar tudo 
esfomeado.” E aí o nome pegou.” Joselito Borges da 
Silva, 76 anos, Comunidade Esfomeado.
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Histórias Cruzadas - “Meu pai conheceu Lampião antes dele entrar para o 
cangaço. Ele tinha dezessete anos. Se conheceram quando meu pai comprava 
rapadura em Uauá e Lampião comprava pedra, eles sempre se encontravam e eram 
amigos. Meu pai tinha uma cacimba ali por de trás, um dia estava pegando água, 
quando eles se reencontraram. Lampião falou pra Corisco: “Corisco, você passe 
naquela casa, beba água e não mecha com ninguém de lá, o dono da casa é meu 
amigo de infância.” Eles eram muito amigos, minha mãe contava que ele passou 
quatro anos aqui escondido sem mexer com ninguém.” Elson Francisco Félix, 
Comunidade Vargem Comprida.
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Conviver, organizar, produzir e enfrentar

Família: Airton, Isabel, Hermyone e Anthony

Associação de moradores

Mapeamento participativo

Criação solta Trabalho coletivo
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Airton Gonçalves Félix
Secretário da Associação Comunitária de Vargem Comprida, 
Agente Comunitário de Saúde e Vaqueiro.
Casado com Isabel Rodrigues Vieira Félix.
Pai de Hermyone e Anthony.

Ser e Viver - “Os olhares sobre o que é uma comunidade fundo de pasto variam 
bastante, para mim, a principal característica é o trabalho coletivo na criação dos 
animais. Hoje mesmo, na madrugada, a gente foi na caatinga pegar uma malhada 
de um rebanho, foram quatro pessoas de famílias diferentes, se fosse uma pessoa 
sozinha não iria conseguir. É um trabalho coletivo, de participação mesmo, onde 
todo mundo ajuda todo mundo.” Conservar Através do Uso - “A preservação 
da caatinga também é uma característica forte dos fundo de pasto, isso porque, 
nesses vários anos de convivência com a caatinga, sabemos que para se viver da 
forma como a gente vive, é necessário preservar a natureza, a gente não consegue 
viver sem ela, não tem como criar os animais.” Compadrio e Vizinhança - “Em 
uma comunidade tradicional fundo de pasto, tem aquela coisa, todo mundo que 
mora na comunidade tem parentesco em comum, ou é compadre ou comadre, 
isso é uma característica marcante. Hoje, em Esfomeado e Vargem Comprida todo 
mundo é parente. O bom é porque a gente acaba protegendo um ao outro, dando 
conselho, cuidando, temos que tomar conta da nossa família.” Antepassados - 
“As comunidades do território vem de descendências indígenas e quilombolas. Aqui 
mesmo, tem a história do Bernardo, que foi um negro liberto que morou aqui na 
região e construiu uma casa perto de um riacho, hoje, esse riacho é chamado de 
Riacho do Bernardo, virou ponto de identificação da comunidade.” Organização 
Social - “A comunidade se autodenominar fundo pasto ajuda a resgata suas raízes, 
a aprender a valorizar ainda mais os seus antepassados e também fortalece a 
luta em defesa dos nossos direitos.” Justiça para o Povo - “Sabemos que os 
governantes nunca governaram para os mais pobres, a gente sabe e as mineradoras 
também, por isso que elas chegam nas comunidades pregando o desenvolvimento 
e o progresso, mas nós sabemos que isso é uma mentira, somos atingidos pela 
Caraíbas a mais de 40 anos e tudo que elas nos deu foi devastação do meio 
ambiente e prejuízos ao nosso modo de vida. Ela chegando mais próximo ainda, 
que é o que ela quer, vai tirar os espaços de nosso rebanho, de nossa plantação, do 
local onde várias famílias viveram e vivem por mais de séculos. A gente não precisa 
de mineradora, a gente precisa é de nossos direitos.” Construção Comunitária 
- “Esse mapeamento vai facilitar o entendimento do tamanho de nosso território, 
vai dar pra ver que cada espaço é importante, como também, mostrar para outras 
pessoas o que acontece aqui. Vamos conseguir ver o tamanho do problema que é o 
interesse da mineradora e perceber também a nossa importância, o benefício que a 
gente traz na conservação do meio ambiente.”
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