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Estudo de Caso 

O protagonismo da família de Ailson Mendes e Daiane Silva na 

convivência com o semiárido  

“Como tudo na vida, as coisas devem ser feitas aos poucos e aprendendo na caminhada, não dá para 

esperar pelos outros e eu tinha meus objetivos”. (Ailson, 2017). 

 

 
Foto: Arquivos da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 

 

INFORMAÇÃO GEORREFERENCIAL 

A Família de Ailson Mendes Reis e Daiane Silva Oliveira vive na comunidade de Nova 

Esperança a 4km da cidade de Várzea do Poço, Bahia - Brasil. Localizado no Piemonte 

da Diamantina, na região semiárida, denominada de Polígono das secas, tendo a caatinga 

o bioma predominante. Coordenadas geográficas 11º 32’11.02” S e 40º 15’59.46” 

(11.53638889 - 40.26638889). 

CLASSIFICAÇÃO DO CASO 

Ailson Mendes Reis e Daiane Silva Oliveira são filhos de camponeses, ambas 

famílias já viviam da roça e criações, logo que casaram, em 2003, o casal foi morar na 

casa dos pais de Ailson, onde começaram a buscar formas de sobreviver na referida 

propriedade, criando animais, plantando milho, feijão e hortaliças na cisterna de 

produção. Com a chegada do primeiro filho, em 2005, as dificuldades para obter renda da 
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família aumentaram, sendo obrigado migrar para São Paulo em busca de melhores 

condições de vida no ano seguinte, 2006.  

A família permaneceu em São Paulo por mais de dois anos. Ailson trabalhava em 

uma empresa de transporte, segundo ele, sofria preconceitos, tinha uma carga horária 

exaustiva e muitas vezes só conseguia chegar em casa de madrugada e, mesmo assim, já 

tinha que pegar, no emprego, às 08 horas da manhã. Pediu demissão e no seu retorno 

conseguiu comprar uma propriedade de 8,7 hectares ao lado do seu pai. Com a terra 

própria todas as práticas tão sonhadas por Ailson e sua esposa Daiane tornou-se possível. 

Com passar do tempo todos os membros da família se juntou às atividades e dividem as 

tarefas da seguinte forma: 

 O pai da esposa/sogro de Ailson fica responsável por abastecer o 

Biodigestor, cuidar dos suínos e caprinos (alimentação, e cuidados em 

geral); 

 O pai de Ailson, ajuda na alimentação do gado; 

 Irmão de Ailson, também ajuda na alimentação do gado; 

 Ailson e o filho mais velho ficam responsáveis pela ordenha e inseminação 

dos animais; 

 A esposa e a sogra ficam responsáveis pelas hortaliças, cuidar da casa e 

ajudar no preparo do queijo juntamente com Ailson. 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CULTURAIS DESCRITIVAS DA 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA 

Tanto Ailson quanto Daiane são filhos de camponeses que, embora vivendo da 

roça, sempre passaram por muitas dificuldades, fruto de uma cultura de desvalorização 

das características climáticas da região. Existe um grande estereotipo em relação a região 

semiárida influenciada negativamente pela mídia, educação descontextualizada e 

consequentemente pela falta de políticas públicas adequadas.  

Essa preconcepção afeta o imaginário de todo nordestino. O casal, assim como 

todo camponês pobre, vivera a sua infância sendo estimulado a ir para as grandes 
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metrópoles para ser “alguém na vida”. Mesmo com as mudanças nas políticas de 

convivência com o semiárido dos últimos anos e da educação contextualizada 

desenvolvida no município, às práticas só se tornaram possíveis com a autonomia da 

propriedade (compra de 8,7 há), já que antes, todas às vezes que a família de Ailson 

tentava inovar, os pais não aceitavam. 

Quando voltou de São Paulo, Ailson vendia sua mão de obra na construção civil 

e com isso conseguia pagar duas pessoas para implementar as estruturas de sua 

propriedade, segundo ele, sempre pensando no futuro.  

 

Foto: Claudio Dourado 

Com essas estratégias, a família organizou todo o espaço da propriedade com as 

construções de aviário e pocilga para a criação de galinhas e porcos; aquisições de 

equipamentos, como chocadeira e forrageira; plantio de palma e capim elefante para a 

criação de caprinos e gado de leite com sua infraestrutura e; a própria moradia. 
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Ailson avalia que a intensificação da seca, vivida nos últimos anos e logo a 

valorização do preço do leite, estimulou a família a lançar para esse novo desafio: fazer 

um sistema de confinamento de vacas leiteiras. Hoje, o carro chefe da propriedade, com 

17 vacas a produção de leite fica em torno de 330 litros por dia. O leite é utilizado na 

produção de queijos, na comercialização in natura, na alimentação da família e dos 

animais, disponibilizado para os bezerros e soro do leite para os porcos. A família repassa 

o queijo para ser comercializado em Jacobina/BA. 

 

A comercialização das galinhas é feita na feira livre e restaurantes da sede de 

Várzea do Poço. Além disso, a família produz hortaliças como quiabo, cebola, coentro, 

pimentão, alface, couve, tomate, pimenta abóbora e melancia, tudo usado para o consumo 

próprio.  

Tudo isso só é possível graças as aguadas implantadas na propriedade, como as 

cisternas de consumo e de produção e o barreiro. Essas tecnologias são fundamentais para 

realização dessas atividades e para garantir a soberania das famílias no campo. 

Foto: Claudio Dourado 

Foto: Claudio Dourado 
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Outra tecnologia importante na economia familiar é o biodigestor, tecnologia 

social alternativa para geração de gás utilizando matéria orgânica. A família utiliza 

esterco de bovinos e suínos como insumos para geração de energia. 

Além de dividir as tarefas entre os componentes da família, emprega duas pessoas 

para executar todas as tarefas na propriedade e realiza mutirões comunitários para o 

preparo de silagem. 

Como a propriedade fica apenas 05 km da sede do município e 02 do povoado, 

tem facilidade de acesso, tanto de transporte como de comunicação. Na própria casa tem 

acesso à internet e sinal de celular. 

Um dos filhos já estuda numa Escola Família Agrícola (município de Quixabeira) 

e o outro na Rede Municipal de Várzea do Poço. O município tem um projeto de educação 

chamado: a Educação que a gente quer, do jeito que a gente é! Todo voltado para essa 

valorização do campo. 

A relação com a comunidade, as Escolas, a Associação, os Projetos Sociais da 

Igreja e o próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na qual é afiliado, foi possível 

participar de implementar uma série de ações, educativas e estruturais, para a melhoria da 

propriedade. 

 

HISTÓRIA DA DEMANDA E ESTRATÉGIA DE ACESSO 

A família de Ailson e Daiane só conseguiu aplicar essas práticas a partir do acesso 

a propriedade, mas para isso, tiveram que trabalhar fora com muito sacrifício e juntar 

dinheiro para a aquisição do terreno. O próprio Ailson avalia o processo percorrido como 

um aprendizado e valorização do esforço. “Como tudo na vida, as coisas devem ser feitas 

aos poucos e aprendendo na caminhada, no início tiveram muitas dificuldades e alguns 

prejuízos, mas se não fazer assim, não consegue. Não dá para esperar pelos outros e eu 

tinha meus objetivos”, afirma Ailson.  



   BRASIL    
 

6 
 

Com o êxito da experiência, os pais, o sogro e um dos irmãos que morava em São 

Paulo, juntaram-se na atividade, no início nenhum deles acreditavam. Além da criação 

diversificada de animais (bovinos, caprinos, suínos, aves e equinos) a família adquiriu um 

resfriador para armazenamento do leite, um trator com toda implementação agrícola e 

transporte, uma moto para entrega e desenvolvem uma serie de práticas adequadas ao 

semiárido, com plantas consorciadas e uso comum da área entre todos os membros da 

família. Para complementação da alimentação animal a família compra milho, soja e 

cevada. 

A maior dificuldade inicial foi o tamanho da propriedade. Os critérios do banco 

não permitiram o acesso a crédito para estruturação das áreas com essas dimensões. 

Depois do Cadastramento Ambiental – CEFIR1 e do uso comum do território de toda 

família foi possível o acesso aos créditos. Uma visita do técnico foi fundamental para a 

garantia do Banco na liberação dos créditos.     

 

LINHA DO TEMPO 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

Migração para São Paulo 

 

 

 

Retorno para Bahia, construção da 

pocilga e aviário 

 

 

 

2008 

 

                                                           
1 Instrumento criado pela Lei 12.651/12 (Novo Código Florestal), que determina e possibilita o registro 

dos imóveis e posses rurais junto aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMA’s, para fins de controle 

e monitoramento ambiental, melhoria dos processos de licenciamento das atividades rurais, gestão 

integrada dos territórios e acompanhamento dos ativos ambientais das propriedades. 
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2009 

 

Inicia a criação das galinhas e 

porcos, plantio de palma, capim 

elefante e aquisição do motor para 

ração e início da comercialização 

na feira livre 

 

 

Chegada da energia, curso de 

inseminação artificial e entrega dos 

produtos nos restaurantes 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

Plantio de palma, mandioca, capim 

elefante e cana 

 

 

 

Melhoramento do plantel do gado 

de leite, dos porcos e caprinos 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2013  

 

 

Aquisição de cultivador, forrageira, 

ordenhadeira mecânica e 

construção de uma cisterna de 30 

mil litros 
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Início da inseminação dos animais e 

construção de mais uma cisterna de 

16.000 e outra de 51.000 litros 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

Plantio de hortaliças e construção 

de um biodigestor. 

 

 

ASPECTOS LEGAIS DO ACESSO E CONTROLE DA TERRA, CONFLITOS, 

OUTROS ATORES 

A propriedade foi adquirida por meio de recibo de compra e venda (direito de 

Posse) e em seguida foi obtido o título da terra através do projeto de regularização 

fundiária Bahia Forte/Terra Legal. Programa executado pela Coordenação de 

Desenvolvimento Agrário – CDA em parceria com consórcios públicos municipais2. 

A Articulação do Semiárido – ASA3 e os Consórcio de Municípios da Bacia do 

Jacuípe foram fundamentais na implementação da 

infraestrutura da propriedade, beneficiando a 

família com cursos de gerenciamento dos recursos 

hídricos, aguadas, pequenos projetos produtivos de 

produção de alimentos agroecológicos, através dos 

quintais produtivos. 

                                                           
2 http://www.carlosbritto.com/governo-baiano-amplia-acoes-de-regularizacao-fundiaria-na-bahia/ 

3 A ASA é uma rede que defende e propaga políticas públicas de convivência com o Semiárido formada 

por mais de três mil organizações da sociedade civil. A ASA tema a missão de fortalecer a sociedade civil 

na construção de processos participativos para o desenvolvimento sustentável e a convivência com o 

Semiárido referenciados em valores culturais, de justiça social e construção coletiva do conhecimento. 

Foto: Claudio Dourado 
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A educação contextualizada oferecida pela Rede Municipal de Educação do 

Município de Várzea do Poço Junto com as pastorais sociais da Diocese de Ruy Barbosa 

também contribuíram muito como base para mudança de mentalidade em relação a região 

semiárida. 

Junto com esses investimentos a partir da sociedade civil vieram as políticas 

públicas de âmbito federal como o projeto Minha Casa Minha Vida e o Programa Luz 

para Todos4. Com isso, foi possível a eletrificação rural da propriedade e a construção da 

moradia e do biodigestor através do Programa Nacional de Habitação Rural (Lei 

11.977/2009) que possibilita ao agricultor familiar, trabalhador rural e comunidades 

tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova casa ou 

reformando/ampliando/concluindo uma existente. A infraestrutura, inclusive hídrica, 

partiu do Projeto Adapta Sertão e Água para Todos – Governo do Estado, Projeto 

Aguadas e Duas Águas através da Articulação do Semiárido em parceria com os 

Governos Federal e Estadual, além dos créditos do PRONAF – Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar e AGROAMIGO – Programa de Microcrédito 

Produtivo Orientado do Governo Federal. 

Essa experiência ajuda a contrapor o estereotipo que o “Nordeste é lugar miséria”. 

Além de proporcionar 

reflexão, construção e 

cooperação dos saberes, 

visando à valorização 

sociocultural dos diversos 

povos e em especial, os 

jovens que vivem no campo 

do semiárido. Toda a 

vizinhança começa a receber 

                                                           
4 O programa social Luz Para Todos foi criado em 2003, com planos nacionais e estaduais e parcerias 

com a iniciativa privada. O objetivo do programa é levar energia elétrica às regiões rurais e/ou às casas 

que ainda não a tinham. A iniciativa é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizada 

pela Eletrobrás e executada pelas concessionárias de energia elétrica em parceria com os governos 

estaduais. 

Foto: Claudio Dourado 
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influência positiva de sua propriedade e muitas viagens de estudos e intercâmbios são 

feitos entre camponeses de toda região. 

A fabricação de queijos ajuda a libertar da especulação do preço do leite, 

mesmo assim a família ainda é refém de uma falta de planejamento no município e da 

lei de oferta e procura. Como os animais são confinados, o período de estiagem é mais 

favorável ao mercado, já que esse período poucos produtores conseguem manter a 

produção no mesmo ritmo. 

A família adotou o sistema de confinamento e inseminação como ações 

específicas e estratégias de manutenção de produção de leite e ciclo de parição para 

manter a produção sem variações que comprometam a demanda da clientela durante 

todo o ano. Para a criações de aves também adotam uma manutenção de plantem para 

atender as demandas dos consumidores. 

 

AVANÇOS NA GESTÃO DA TERRA E/OU TERRITÓRIO E EXPECTATIVAS 

ECONÔMICAS, CULTURAIS, SOCIAIS 

A propriedade de Ailson e Daiane é fruto de um rigoroso planejamento e um 

processo continuo de monitoramento e avaliação a partir das práticas. A diversificação da 

produção e um dos destaques, mas não o único. A integração da propriedade é fruto de 

um plano do potencial da propriedade, dos recursos disponíveis, as tecnologias existentes 

e a mão de obra aplicada; como isso foi possível associar agricultura e criação, produção 

para a subsistência e 

comercialização, produção e 

consumo, aquisição mínima de 

insumos, tecnologias 

adequadas, práticas 

sustentáveis e preservação 

ambiental. Todos os recursos 

da propriedade são 

aproveitados para geração de 
Foto: Claudio Dourado 
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energia, adubação dos solos, alimentação animal, consumo humano e/ou 

comercialização.  

Armazenam água e alimento no período das chuvas para utilizar na estiagem, 

época de valorização da produção. Toda reserva alimentar e pensada para grandes 

estiagens e graças a essa disponibilidade nutricional mantem uma média de produção de 

leite de 25 litros/vaca/dia. Os cuidados com os animais recém-nascidos e 

consequentemente o melhoramento da genética, tem contribuído para essa média. O 

próprio Ailson faz inseminação artificial das vacas e seleciona as matrizes por 

produtividade e ciclos reprodutivos. As novilhas que não cabem no plantel da família são 

vendidas acima de R$ 3.000,00 reais/cabeça. 

Graças as práticas de manejo, as atividades se complementam e assim aproveitam 

o máximo da propriedade e dos insumos disponíveis. A exemplo dos porcos que 

alimentam do soro e do esterco na produção de energia e fertilização dos solos. Não 

aplicam agrotóxicos nas capinas e guardas as própria sementes5 para o plantio. 

Daiane além de cuidar da casa e dos filhos, fabrica o queijo e produz hortaliças 

para o consumo da família juntamente com sua mãe, após ter construído sua casa ao lado 

da casa da família.       

 

Foto: Claudio Dourado 

                                                           
5 As sementes crioulas é uma herança da sabedoria ancestral de códigos de sabores e nutrientes, mantidos 

pelos camponeses, desde o início da história da agricultura, como verdadeiros patrimônios genéticos e 

culturais.  
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Ailson tornou-se destaque em melhoramento genético com a prática de 

inseminação artificial, no aproveitamento racional da propriedade e nas práticas 

agroecológicas no semiárido. Hoje, recebe visitas técnicas, intercâmbios entre 

criadores/agricultores. Também tem uma preocupação com a preservação ambiental, 

respeitando os critérios da legislação ambiental e sanitária. Tem uma área de preservação 

ambiental conforme o Cadastramento Ambiental Rural. 

Realizam mutirões entre os moradores das comunidades e sempre se preocupa 

com a qualidade de vida da família e a educação dos filhos. Quero possibilitar para meus 

filhos a oportunidade que não tive! Salienta Ailson. 

Estre as estratégias de comercialização está o resfriador. Com o resfriador é 

possível armazenar o leite e não ficar refém das oscilações do mercado.  

 

Foto: Claudio Dourado 

Como garantia de mercado a família mantem uma assiduidade na quantidade de 

entrega durante todo ano, metade do leite produzido in natura e metade é transformado 

em queijo. Com isso, escapa da oscilação de preços e da competitividade que intensifica 

nos períodos de chuvas. A sustentação da demanda dos clientes é fundamental, garantindo 

30 frangos semanais nos restaurantes, 100 kg de queijo 165 litros de Leite por dia. Para o 

consumo da família praticam o plantio de hortaliças, milho, melancia, aipim, mandioca. 
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A experiência desenvolvida pela família de Ailson e Daiane é fruto de 

investimentos estratégicos de longo prazo. Desde a educação contextualizada 

desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Várzea do Poço em parceria com as Pastorais 

Sociais e Organismos da Diocese de Ruy Barbosa, até as políticas Públicas de 

infraestrutura para o campo, convivência com o semiárido, gerenciamento dos recursos 

naturais e hídricos da propriedade; fruto de uma grande mobilização da sociedade civil 

com o apoio de governos progressistas através de financiamentos, créditos, formações, 

etc., semeadas em mentes criativas e inovadoras como desse casal de jovens.        

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Boletim Informativo do Programa Uma Terra e Duas Águas Articulação Semiárido 

Brasileiro – Bahia. Família se mantém com criatividade e perseverança no semiárido, 

Várzea do Poço. Ano 10 • nº 2179 - Julho/2016. 

I Intercâmbio de Convivência com Biomas: http://ne3.caritas.org.br/caritas-realiza-

intercambio-de-convivencia-biomas/ 

 

CRÉDITOS 
 
Lideranças: 
 

Ailson Mendes e Daiane Silva 
 
Sistematização de “O protagonismo da família de Ailson Mendes e Daiane Silva na 

convivência com o semiárido” realizada por Claudio Dourado de Oliveira, Edinaldo 

Gonçalves de Oliveira e Gabriel Reis. 

Fotografias: 

Claudio Dourado e Caritas Brasileira Regional Nordeste 3. 

Links:  

https://www.youtube.com/watch?v=HS-mIWF9vGc 

 

 

Comunidade de Nova Esperança, 30 de junho de 2018. 
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GALERIA DE IMAGENS 

 

 

Casa de Ailson e Daiane  

 

Curral de ordenha mecânica  
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Plantio de palma e capim de corte para o gado 

 

Equipamentos agrícola e forrageira  
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Criação de caprinos  

 

Criação de suínos 
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Criação de galinhas  

 

Cavalo para montaria e lazer  

 



   BRASIL    
 

18 
 

 

Produção de abóbora  

 

Produção de mamão 
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Produção de melancia e quiabo 

 

Sementes crioulas 
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Hortaliças 

 

Área de Preservação Ambiental 

 


