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CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃOCARACTERIZAÇÃO DA REGIÃOCARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

Caatinga: Vegetação de maior abundância no Nordeste 

Reservas de água abastecidas nos períodos de chuva

caracterizada por dois regimes bem definidos: 
seis meses de seca (verão) e seis meses de 
chuva (inverno) com temperaturas elevadas, 
umidade relativa bastante alta e chuvas 
torrenciais. A vegetação sofre mudanças 
bruscas onde o babaçu predomina, ocupando 
os locais da antiga mata pré  amazônica. 
O Nordeste tem na riqueza dos ecossistemas 
um importante recurso de desenvolvimento. 
Apesar de rico, tem um ecossistema frágil e com 
pouca capacidade de reconstituição. Esta 
fragilidade é decorrente dos próprios fatores 
c l imát icos e  acentuada pe la  pouca 
compreensão que as pessoas t m da natureza 
na região, o que leva a uma ação predatória 
involuntária na busca de recursos para sua 
sobrevivência, e pela ação criminosa de 
grandes empresas e grupos econômicos.
As atividades econômicas predominantes são 
as culturas de subsistência com pequenos 
roçados, criatório de animais, artesanato e  
extrativismo, com produções voltadas para o 
consumo familiar e à comercialização nas feiras 
regionais.
O Nordeste é a região que possui a maior 
concentração da população no meio rural. O 
povo é forte, consegue resistir à dominação, 
exploração, abandono e adversidades 
climáticas. A forma como vivencia sua fé é 
expressada através da diversidade religiosa - 
crenças afro e indígenas  se misturam  fé cristã 
(terços, ofícios, novenas, procissões, romarias, 
...), manifestando-se lado a lado com o terecô, 
candomblé e entidades das florestas e de 
gestos concretos de solidaridade (mutirões, 
adjutórios, partilhas, trocas de serviços e 
produtos,...).
Apesar desse potencial, o Nordeste é a região 
mais pobre do país, com alto índice de 
analfabetismo e com a mais baixa renda per 
capita. Essa situação é decorrente não do clima 
mas da estrutura sócio-política e econômica 
implantada na região, que traz várias 
dificuldades para se viver bem no Nordeste.

ê
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A diversidade biológica, principalmente em 
plantas, as várias formas de manifestações 
culturais e até mesmo os diferentes tipos de 
climas existentes fazem  do Nordeste brasileiro 
uma região extremamente rica e com grande 
potencial para o desenvolvimento.

Dentre os vários climas do Nordeste destaca-se 
o semi-árido que ocupa cerca de 70% de toda a 
área. Também conhecido como Sertão, o semi-
árido é caracterizado pela irregularidade das 
chuvas, temperaturas elevadas, intensa 
evaporação, baixa umidade do ar, solos na 
maioria rasos, pedregosos e de baixa 
capacidade de retenção de água, vegetação 
com predominância da caatinga, formada por 
plantas caducas (perdem as folhas no verão 
para economizar água), espinhentas, de porte 
baixo e tortuosas, porém com muita diversidade 
e com propriedades medicinais, forrageiras e 
melíferas entre outros valores importantes para 
as populações locais. Já na parte mais a oeste, 
encontra-se a região pré amazônica, 
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Escassez de água aumenta durante a seca



Dentre os principais problemas que 
dificultam a vida no Nordeste, destacamos 
algumas questões com relação a: 

 
ÁGUA: 

A água no período das secas é insuficiente. Não 
há uma preocupação, por parte dos governos, 
de captar e armazenar a água das chuvas para 
a utilização nos períodos críticos. Grande parte 
da população não tem condições de construir 
seus próprios reservatórios. Esses fatores 
permitem que, nos períodos de seca, a 
população fique na dependência do carro pipa e 
vulnerável à exploração e manipulação dos 
políticos.
A água acumulada é de má qualidade e não é 
bem gerenciada. Isso vale tanto para a água de 
consumo humano como para a destinada à 
produção agropecuária. A água deve ser fonte 
de saúde, no entanto a Organização Mundial da 
Saúde afirma que 90% das doenças  estão 
relacionadas com a água.
Em geral, as regiões onde se apresentam as 
menores precipitações são as que sofrem 
maiores dificuldades com relação a água de 
subsolo, devido às formações cristalinas. 
Mesmo nas regiões onde chove mais e o 
subsolo é rico em água, a população enfrenta 
dificuldades pela falta de informações, de 
investimentos públicos adequados e pela 
elevada evaporação e salinização das águas e 
solos.

PRODUÇÃO:

A concentração da terra e da água é um dos 
principais limitadores do desenvolvimento da 

DIFICULDADES/PROBLEMASDDIIFFIICCUULLDDAADDEESS//PPRROOBBLLEEMMAASS

Distribuição de água durante a seca

economia familiar.
Falta conhecimento técnico para a produção 
apropriada à região (manejo do solo e água).
Embora a região tenha forte potencial para a 
pecuária, a tradição agrícola é predominante.
As políticas agropecuárias não são adequadas, 
pois não levam em consideração as 
particularidades regionais.
Esses fatores têm contribuído para a 
diminuição da produção agropecuária que, 
além de apresentar rendimentos baixos são 
sub-utilizados.
A política de crédito rural não é voltada para a 
produção familiar. Para os poucos recursos que 
chegam, os projetos são mal elaborados, mal 
a c o m p a n h a d o s  e  o s  j u r o s  a l t o s ,  
comprometendo a viabilidade da propriedade 
familiar.

Os agentes financeiros burocratizam, não 
informam com clareza e dificultam o acesso dos  
agricultores e agricultoras familiares ao crédito, 
adotando uma postura de amedrontamento.
O alto custo da produção, a baixa qualidade e o 
não beneficiamento dos produtos, a 
competição com os respectivos substitutos 
sintéticos e a pouca organização dos 
agricultores e agricultoras familiares fazem com 
que a comercialização seja deficiente, trazendo 
um baixo retorno econômico e levando a uma 
progressiva descapitalização.
A dificuldade de se alcançar uma vida digna 
pela produção agropecuária resulta no enorme 
êxodo rural, diminuindo sobremaneira a mão de 
obra das unidades de produção familiar.
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Produção Familiar



 MEIO AMBIENTE:

As formas de exploração dos recursos naturais 
têm provocado uma forte degradação ambiental 
resultante dos desmatamentos, queimadas, 
poluição das águas, salinização dos solos e 
água, assoreamento dos rios, extinção de 
espécies e desertificação. Isso tem agravado os 
efeitos do clima na região, interferindo nos 
níveis de produção e na qualidade de vida da 
população urbana e rural.

 

EDUCAÇÃO:

A Educação no Nordeste está fora da realidade 
regional, desmotivando as pessoas para 
continuar os estudos e permanecer na região.
Os professores são mal remunerados e não 
recebem capacitação. As condições estruturais 
são precárias e em muitos lugares inexistentes.
Ocorrem altos índices de repetência e de 
evasão escolar, provocados, principalmente, 
pela carência alimentar e pelo calendário 
escolar incompatível com as atividades 
agropecuárias. Muitas famílias não têm 
condições de manter os filhos na escola pela 
falta de recursos financeiros e por não poder 
abrir mão da sua força de trabalho. 

Os programas governamentais para educação 
(bolsa escola, PETI) não atingem as 
necessidades reais das famílias contempladas.       
M e s m o  n a  p o p u l a ç ã o  c o n s i d e r a d a  
alfabetizada, existe uma boa parte que mal 
assina o seu nome.

:

deixando as pessoas mais 
susceptíveis às doenças. É elevado o índice de 
mortalidade infantil causado pela desnutrição  e 
outras doenças de fácil prevenção.

A caatinga é um ecossistema único e rico em 
sua bio diversidade, apresentando diversas 
plantas de uso medicinal, mas corre uma 
acelerada perda dos conhecimentos populares 
dos remédios e tratamentos caseiros. 
Saúde não é só ausência de doenças, é 
também  a presença de qualidade de vida.

SAÚDE

A população consome água de má qualidade e 
a alimentação é deficiente (em quantidade e 
qualidade), principalmente em vitaminas e sais 
minerais, 

Há pouca educação para a prevenção das 
doenças .  As  ações  são  one rosas ,  
principalmente voltadas para a  medicina  
curativa.
Existe uma propaganda exagerada dos 
remédios alopáticos,  o que estimula a auto-
medicação.
O Sistema Público de Saúde está sucateado, 
proliferam as clínicas particulares e cada vez 
mais a saúde se torna um objeto de 
comercialização e de manipulação política, 
principalmente nos períodos eleitorais.

Queimadas e Desmatamento contribuem para a devastação
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População sofre com a falta de política pública apropriada

Queimadas e desmatmento contribuem para a devastação

Escola com estrutura inadequada



ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS:

PROPOSTAS DE MUDANÇAS

Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais têm pouco acesso às informações e enfrentam muitas 
dificuldades para serem reconhecidos como cidadãos e cidadãs.
Há resistência em construir parcerias entre os movimentos populares e o poder público.
Muitas das organizações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais ainda são frágeis, 
desarticuladas e com poucas iniciativas, o que acaba favorecendo as ações assistencialistas que 
mantêm a mesma situação de dominação e exploração da população.

Em 1994, na cidade de Juazeiro - BA, num 
encontro de intercâmbio entre entidades 
(CEFAS, IRPAA, CPTs, EFAs e outras) que 
atuam na região, percebeu-se a semelhança 
entre os trabalhos, a existência de várias 
alternativas para a melhoria das condições de 
vida da população e, pelo menos, três pontos 
comuns:

Dentro desse contexto, essas entidades apresentam,  através do Mutirão Nordeste, uma 
proposta comum de intervenção para desenvolver a região, a partir do povo e suas organizações.

 EDUCAÇÃO:

Para a superação dos problemas levantados neste documento deve haver uma intervenção no 
campo educacional com o objetivo de democratizar a educação  e torná-la contextualizada, 
garantindo assim o  acesso e  qualidade do ensino.
Essa intervenção é necessária desde a educação popular até a educação formal, envolvendo 
tanto as Escolas Famílias Agrícolas quanto os níveis técnico, universitário e  a  alfabetização de 
adulto.

A escola, além de alfabetizar e transmitir conhecimentos gerais, deve:
- Levar o educando a compreender o meio em que vive capacitando-o para descobrir formas 
apropriadas de conviver com a  região.
- Adotar uma pedagogia popular e currículos em consonância com a realidade local com ênfase 
para o resgate e valorização da sabedoria  popular.
- Elaborar e adotar livros didáticos com conteúdos apropriados à realidade do Nordeste, 
valorizando nossas potencialidades.
 - Adotar calendário escolar compatível com as atividades agropecuárias da região.

 As entidades devem:
- Ocupar espaço nos meios de comunicação com programas educativos sobre produção, 
organização e compreensão do meio.
- Criar outros mecanismos que levem a população a se educar para o aproveitamento racional 
dos recursos naturais e a superação das dificuldades próprias da região, favorecendo, assim, a 
permanência das famílias  na  terra.
- Potencializar os Conselhos de Educação, promovendo a capacitação dos membros que 
representam a sociedade civil para que os mesmos participem efetivamente da fiscalização e da 
definição de políticas educacionais.

Participantes do 9º Mutirão Nordeste em Teresina - PI.

É NESSE CONTEXTO QUE SURGE O MUTIR O DE  CONVIVÊNCIA COM  O NORDESTEÃ

- o trabalho educativo para a convivência com o 
meio
- o trabalho diretamente com as famílias e 
comunidades rurais
 - a ligação entre mística - vida e transformação.
Juntando nossas forças na busca da 
transformação da realidade, a partir das nossas 
diversidades de  trabalhos e  metodologias, 
mas com visão e procedimentos comuns, tendo 
uma mesma visão de Nordeste (uma região 
viável, bonita, com poesia e fé no seu potencial) 
criamos o MUTIRÃO NORDESTE.
Há entre essas entidades um intercâmbio de 
informações, correspondências, visitas e 
experiências.  Anualmente o Mutirão se 
encontra para promover capacitação e  
formação,  refletir sobre sua identidade e 
aprofundar algumas questões pertinentes à 
convivência com o clima da região.

;

;
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Cisterna: Água para a família Barragem Subterr nea: Água para a produçãoâ

SAÚDE:

Municipais de Saúde).

ÁGUA:

 - Realizar campanhas permanentes de educação 
para a utilização de água de boa qualidade e para a 
mudança dos hábitos alimentares.
- Inserir uma alimentação saudável e adequada, 
preparada com alimentos orgânicos (livres de 
agrotóxicos, hormônios, aditivos sintéticos) no dia a 
dia das famílias e nas merendas das escolas e 
creches, como forma de melhorar o nível nutricional 
das pessoas e prevenir doenças causadas pela 
fome.

- Promover a valorização e cultivo de plantas com 
valores  nutritivos e princípios  medicinais.
- Buscar junto às instituições de ensino e pesquisa 
apoio para estudos que promovam a interação do 
conhecimento popular e científico no uso  das 
plantas medicinais usadas pelas populações locais.
- A sociedade civil deve assumir o seu papel de 
fiscalizadora e ocupar o seu espaço frente a saúde 
pública (ex.: Conselhos 

É necessário que o poder público garanta a água 
para as populações em quatro  níveis: 
1. Para o consumo das famílias, que deve ser de 
boa qualidade, em quantidade suficiente para o ano 
todo e estar na residência  (cisternas,  poços  
rasos, etc).
2. A água comunitária, para as outras necessidades 
da casa, para os animais e pequenas irrigações 
(açudes, caxios, cacimbas,  poços...)

3. A água para agricultura - barragens 
subterrâneas, irrigação de salvação, captação em 
estradas para o plantio de árvores frutíferas, uso 
de sulcos para o armazenamento de água de 
chuva in situ... A principal preocupação, porém, 
deve ser como preservar a água de chuva que cai 
naturalmente na roça e somente depois como 
armazenar a água em aguadas.
4. A água de emergência para os períodos mais 
longos de estiagem, fornecida por poços 
profundos e barragens estrategicamente 
posicionadas.
- Fazer sistemas integrados de abastecimento de 
água de  acordo com as características de cada 
região.
- Usar racionalmente a água e repor a vegetação 
das fontes, com o objetivo de diminuir a 
evaporação e a erosão.
- Criar comitês que possibilitem às comunidades a 
participação na elaboração, fiscalização e gestão 
do patrimônio hídrico.

ó

PRODUÇÃO:
- Garantir uma política agropecuária voltada para a 
produção agroecol gica familiar que incentive a 
diversificação da produção e a obtenção de 
produtos de qualidade capazes de competir no 
mercado, de forma que motive a juventude, homens 
e mulheres, a permanecerem no campo.
- Plantar   culturas perenes e adaptadas à região 
com o aproveitamento integral dos seus produtos e 
subprodutos. 
- Incentivar o cultivo de espécies vegetais 
restauradoras da fertilidade do solo, fruteiras e 
hortaliças para a melhoria da qualidade da 
alimentação e para a comercialização.
- Incentivar a formação de reservas de pasto para a 
criação de animais apropriados à região (cabras, 
ovelhas, aves, abelhas,...) como fonte de renda 
mais segura.
- Divulgar as experiências bem sucedidas  como, 
por exemplo, as que aumentam a capacidade de 
retenção e armazenamento de água no solo, 
armazenamento de forragens, redução da 
degradação ambiental e recuperação de áreas 
degradadas.
- Promover cursos de formação em tecnologias 
apropriadas.

Horta Orgânica: Garante alimentos livres de venenos
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Cabras e Ovelhas: Criação viável para o Nordeste

 MEIO AMBIENTE:

 REFORMA  AGRÁRIA:

 - Trabalhar a educação ambiental nas escolas, 
grupos organizados e meios de comunicação.
- Proporcionar uma formação para a produção 
agroecológica apropriada ao meio ambiente do 
Nordeste, como a produção de alimentos 
orgânicos e a criação de abelhas.
- Intensificar o uso das formas de energias 
renováveis como energia solar e eólica (painéis 
fotovoltáicos e cataventos).
- Incentivar a restauração e conservação da bio 
diversidade, preservando os mananciais  (rios, 
igarapés, olhos d'água, açudes), a fauna e a 
flora locais.
- Denunciar os abusos contra o  m eio ambiente.
-Divulgar as leis da natureza.

- Garantir uma Reforma Agrária que efetive a 
qualidade de vida à população rural 
favorecendo condições de infra-estrutura 
(água, luz, estradas, moradia, saúde, educação 

e lazer) para a sua permanência no campo 
como cidadã e cidadão.
-Garantir uma política de adequação do Módulo 
Rural levando em consideração as diversidades 
regionais e culturais do Nordeste.
- Agilizar a demarcação das terras devolutas e a 
desapropriação das áreas que não estão 
cumprindo a sua função social, para famílias 
sem terra e com terra  insuficiente.
-Agilizar a demarcação e legalização das áreas 
de: 
1. Fundo de Pasto como forma viável e 
diferenciada de Reforma Agrária que garante a 
preservação produtiva do meio ambiente.

2. Terras indígenas e de remanescentes de 
quilombos, considerando seu processo 
histórico e cultural de organização e uso da 
terra.
- Reivindicar uma política agropecuária 
diferenciada para a propriedade familiar, com 
prioridade para a produção diversificada de 
alimentos para as famílias e para o mercado.
- Garantir um sistema de acompanhamento e 
assessoria técnica onde trabalhadores e 
trabalhadoras participem das decisões.

 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:

- Apoiar o fortalecimento das organizações 
populares através da formação para o exercício 
pleno da cidadania e do intercâmbio de 
experiências significativas vivenciadas por 
trabalhadores e trabalhadoras rurais para que, a 
partir de sua  multiplicação, possa viabilizar a 
VIDA do povo e da natureza no Nordeste.
- Garantir a democratização dos  meios de 
comunicação (televisão, rádio e jornal) e investir 
nos meios alternativos para proporcionar aos 
trabalhadores e às trabalhadoras o acesso às 
informações.
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Reserva de Fundos de pastos: Proposta sustentável



Constatamos que o 
Nordeste é uma 
região rica, com 
água, beleza natural, 
poesia, povo sábio, 
forte, de fé e com 
grande potencial 
econômico, mas a 
V IDA na  reg ião  
e n c o n t r a  
d i f i cu ldades por  
c a u s a  d a  
complexidade dos 
problemas gerados, 

principalmente, pela não compreensão do 
ambiente e pelas estruturas políticas que levam à 
concentração da terra, da água e da renda e a 
exploração e dominação da população.

CONCLUSÃOCCOONNCCLLUUSSÃÃOO

Nordeste do Brasil, 22 de setembro de 2005. 

Proposta de uma propriedade familiar viável

ACESA - Animação Comunitária em Educação,  Saúde e Agricultura - Bacabal/MA.
ACR - Animação dos Cristãos no Meio Rural/MA.
APAEB - Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente/BA.
ARCAS - Associação Regional de Convivência Apropriada à Seca - Cicero Dantas/BA.
CARITAS REGIONAL/PI.
CEFAS - Centro Educacional São Francisco de Assis - Floriano/PI.
Centro de Formação Mandacaru - Pedro II/PI.
CERAC - Centro Regional de Assessoria e Capacitação - Parnaiba/PI
CPT - Comissão Pastoral da Terra de Juazeiro e Senhor do Bonfim/BA e de Teresina/PI
Diocese de Ruy Barbosa/BA.
EFAs de Angical e Cícero Dantas/BA. 
EFASE - Escola Família Agrícola de Monte Santo/BA
FUNDED - Fundação Dom Edilberto Dinkelbor - Oeiras/PI.
IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - Jauzeiro/BA.
PROCUC - Programa de Convivência com o Semi-árido em Canudos, Uauá e Curaçá/BA.
UAEFAMA - União das Associações das Escolas Família Agrícola do Maranhão/MA.

Entendemos que as saídas para essas 
dificuldades passam por:
- Garantir  um processo educativo baseado na 
pedagogia popular e participativa  partindo da 
vida do povo, de suas necessidades, 
descobertas e experiências, valorizando seus 
conhecimentos e costumes e introduzindo 
tecnologias apropriadas à região.
-Uma participação de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais e suas organizações na 
construção e intervenção nas políticas publicas.
- Um processo de organização social e política 
para alcançar uma justa distribuição da renda, 
da terra e da água.
- Queremos, num grande mutirão, somar forças 
para fazer desta terra que foi prometida ao povo 
nordestino, “a  terra onde corre leite e mel”.
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