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UMA

PALAVRA

L,'onge dos olhos, longe do coração. Também
é aplicável este prolóquio no caso do sofrimento
alheio. Nós o sentimos, choramos com os que
choram, quando vemos abater-se sobre eles o
abutre da desgraça. De longe, porém, sem ouvirmos o gemido da vítima, nossa compaixão é
menos viva e facilmente se esvai em preocupações outras, do ambiente em que vivemos.
Aqui, no teatro da tragédia, tocando com
a mão o infortúnio, assistindo o desmoronar das
fortunas e a dispersão das famílias patriarcais,
forçadas a se dispersarem, tangidas pela fome,
eu faria uma injúria aos meus irmãos brasileiros
se os julgasse insensíveis aos gemidos de tantas
vítimas.
Se algum filho deste Brasil tão rico ainda
não estendeu a mão para seus irmãos nordestinos, é por se achar longe dos olhos o "flagelo"
da seca. Terá passado diante da sua imagina— 3

cão rápido, fugidio, sem lhes dar tempo de ver o
que nele há de pavoroso e terrível, o fantasma
negro da seca.
Amigo leitor, lê estas poucas páginas com
olhos de caridade.
Os cearenses atassalhados pelas agruras,
que a seca acarreta, são um povo de fé, capaz
de realizar muito porque capaz de sofrer muito.
Os filhos do Ceará, em todos os setores da vida
social, têm sabido honrar o nome do Brasil. E
a Igreja, entre seus apóstolos de um e de outro
sexo, sempre tem contado beneméritos cearenses.
Mas na hora amarga da calamidade, este
povo precisa do conforto de seus irmãos. Os
filhos desta terra martirizada precisam do socorro dos seus patrícios, dos seus irmãos na f é .
Esta é a palavra que pretende dizer este
livrinho.

CAPITULO I

ATRAVÉS DOS SÉCULOS
Secas que a História anotou — O Pé. Fernão CarNo século XVI, o Ceará era quase totalmente
desconhecido — Os índios eram os habitantes — Secas dos séculos XVII, XVIII e XIX — O intervalo
entre as secas *— A seca dos três oitos.

A

primeira seca conhecida na história do Nordeste
é a de 1583.

A ela se refere o Jesuíta Fernão Cardim dizendo
que foi tão grande que os "engenhos d'água" não moeram muito tempo. As fazendas de canaviais e mandioca muitas se secaram, por onde houve grande fome,
principalmente no sertão de Pernambuco, pelo que
desceram do sertão apertados pela fome, socorrendo-sè
dos brancos, quatro ou cinco mil índios".
Com toda a probabilidade, essa seca
até o Ceará que a esse tempo era ainda
nhecida. Só no século seguinte se fazem
tentativas para a ocupação do Ceará —
sertão de Pernambuco.
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se estendia
terra descoas primeiras
o Ceará era

A tentativa de Pero Coelho fracassou. Os coíonos portugueses, fugindo da guerra holandesa, se foram
colocando no litoral cearense que era terra desabitada.
Daí, foram penetrando sertão a dentro.
Pode-se dizer que até a metade do século XVII,
o interior do Ceará — os sertões secos — eram habitados pelos índios, apenas.
Encontram-se registros de seca em 1603, 1606,
1614. . . Segue-se um largo espaço de tempo sem
alusão a secas, até quase o fim do mesmo século XVII.
Provavelmente, secas houve, mas não foram registradas, pois o que se vem notando, desde muito, é que
os intervalos entre uma e outra seca são relativamente
curtos.

Note-se que quase nunca a seca é apenas de um
ano. O ano de maior rigor, em geral, é precedido de
um ano pobre de chuvas e seguido de outro também
quase seco.
Note-se, também, que quase nunca se passam dez
anos sem uma seca. Os lapsos mais longos de tempo
entre uma seca e a seguinte — é de crer — representam apenas falhas na estatística.
Entre todas essas secas, as mais dolorosamente
gravadas na memória do povo são a de 1877 e a dos
ires oito (1888). Outras houve muito rigorosas, mas
essas duas sempre servem de pontos de referência histórica, pois deixaram funda impressão. Assim, se diz:
"Eu nasci na seca dos oitos" — "A minha casa foi construída antes da seca dos três oitos".

Não é completa a lista das secas, nem mesmo no
século XVIII em que as notícias históricas do Ceará
se vão tornando mais completas. Nesse século, estão
anotadas as seguintes secas cearenses: 1711 — 1721
— 1725 — 1736 — 1737 — 1745 — 1746 — 1754
— 1760 — 1766 — 1772 — 1777 — 1778 — 1791
— 1793.
No século XIX, encontram-se registradas as seguintes secas: 1804 — 1810 —- 1824 — 1825 — 1877
— 1878 — 1879 — 1888 — 1889 —- 1898 — 1900.
Os efeitos dolorosos da seca foram aumentando
com o acréscimo da população. Pelo fim do século
XVIII, o Ceará tinha apenas uns 63 mil habitantes.
Hoje tem mais de 3 milhões.
6 --
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CAPITULO II

NUVENS FUGIDIAS
A causa das secas — O Ceará desmaiado — A
calamidade não é de hoje — Manchas solares — O
ciclo de onze anos -— E' certo que é incerto o ciclo
das secas.

Murro se tem discutido sobre a causa das secas.

bem nas casas de família cozinhava-se a lenha até bem
pouco tempo atrás.
Com esse grande consumo de lenha é que se desmataram nossas terras. Além disso, a lavoura rotineira, todos os anos, sacrificava grandes trechos de
floresta para os roçados.
Pode-se dizer que até o princípio deste século, o
Ceará era povoado de matas. Como explicar, então,
que, apesar das rnatas, os séculos XVII, XVIII e XIX
são pontilhados de tantas secas? Por falta de estatística, não podemos dizer que era assim o século XVI,
pois conhecemos apenas a seca de 1583; mas é provável que, nessa época recuada, o triste fenômeno climático se reproduzisse como no século seguinte.

Tudo isso pode ser muito razoável. Há, porém,
alguma coisa difícil de explicar. O Ceará é um Estado
relativamente novo. Há pouco tempo, suas matas cobriam grande parte do seu solo.

Acreditamos na grande influência das matas sobre
as chuvas; mas deve haver outras e outras causas explicativas do fenômeno fatídico das secas que nos assolam.
O estudo sobre as manchas do Sol tem sido objeto
de grande interesse para os que se ocupam com o fenômeno das secas. Entre outros autores, citam-se Capanema e Orville Derby que trataram da questão. Seus
estudos sobre as manchas solares foram seguidos de
outros publicados por O. Derby no "Jornal do Comércio" do Rio, sempre visando o fenômeno das secas.

A geração atual ainda se lembra do consumo
enorme de lenha para as locomotivas da Esüada de
Ferro, para a Usina que fornecia luz e força a Fortaleza e para várias embarcações movidas a vapor. Tam-

As manchas solares variam constantemente. Uma
tentativa de descobrimento da lei que rege a sucessão
dessas manchas, concluiu que é de onze anos cada ciclo
ou período das manchas. Esse período é, ao menos em

A floresta — dizem — é um vasto repositório
de umidade. Isso ameniza a atmosfera, facilita a precipitação. Além disso, as matas têm grande influência
sobre as correntes aéreas. Faltando as árvores, os ventos desabridos varrem do espaço a umidade, as nuvens. E as chuvas escasseiam.
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vários casos, com pequenas diferenças, o período das
secas em determinadas épocas; noutros casos, não há
coincidência.
Como vimos atrás, a teoria das manchas teve seus
adversários.
Uma coisa é certa: é ainda incerto o número de
anos que medeia entre seca e seca.
Nem se pode dizer que não chove porque não há
nuvens. Nuvens há; mas são nuvens fugidias. Passam altas, nas asas do vento, e se vão desfazer além.
Os olhos dos flagelados as acompanham e eles murmuram: "Talvez chova, o tempo está bonito" (bonito
porque o céu está toldado de nimbos enegrecidos). Entretanto, a nuvem passa. . . Nem uma gota d'água se
embebe na terra sequiosa, a não ser a dos olhos do
sertanejo desiludido.

CAPÍTULO III

CHEGOU A HORA DA PROVAÇÃO
A Seca. . . dolorosa realidade — "Timor quem
timebam" — Justificativa — Gratidão aos párocos do
interior — Apelo futuro.

A

escassez de chuvas se vinha acentuando desde
a segunda metade de 1957. Pelo mês de dezembro
desse ano, se interrogava com ansiedade: teremos inverno? Interrogava-se o horizonte donde nem uma
''torre" emergia. Interrogavam-se os ventos que continuavam, teimosamente, a soprar de leste. Interrogavase quanto velho experimentado houvesse — Custos
quid de nocíe?
A dúvida continuou cruciante. Ora sorria a esperança, porque uma chuva rápida orvalhava a zona litorânea — a mais favorecida; ora o ceticismo se confirmava, porque em fevereiro de 1942 ainda os céus se
alteavam límpidos.
As últimas esperanças dos otimistas ruiram no dia
de S. José.

10 —
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E' a dolorosa realidade: está declarada a seca.
O sitiante, o criador de gado pode exclamar com
Jó — Timor quem íemebam evenit mihi (Job Cap. III
— 25) —o temor que me apavorava invadiu-me o
coração.
Mas a que fim estamos a tratar de causas tão
aflitivas e angustiantes? E' que nos vimos forçados a
estender a mão e pedir uma esmola pelo amor de Deus
aos nossos amigos de longe. E, por isso que são de longe, talvez não tenham noção exata da catástrofe que
a seca traz consigo.
Desejamos que as almas caridosas, para as quais
apelamos, vejam bem que tínhamos fortíssimas razões
para importuná-las, implorando socorro.

terços, portanto mais de dois milhões sofrem os horrores da maior penúria.
No Estado há pouca indústria, poucos vivem da
pesca. Toda a população1 do interior, pode dizer-se,
vive da lavoura e da pecuária. São precisamente a
lavoura e a pecuária que recebem em cheio as conseqüências devastadoras das secas.
Cumpre notar ainda que nosso povo é profundamente caridoso. As pequenas economias dos que não
são lavradores nem criadores de gado, a caridade individual as reparte com os famintos.
E assim todos sofrem, nivelam-se todos em um
padrão de vida insustentável.
E' mister, também, não esquecer que os Estados
nordestinos próximos participam da calamidade.

Algumas vezes se dá um incêndio, um naufrágio,
uma inundação. Promovem-se subscrições a favor das
vítimas; em todo o país há um movimento de caridade
a coletar auxílios para as vítimas ou para as suas famílias. Belas iniciativas, dignas de todo o apoio.

Note-se, ainda, que as catástrofes que espetacularmente vitimam, de vez em quando, algumas famílias
como os incêndios, naufrágios, etc. são de caráter transitório. A seca não é assim. Quase sempre dura dois,
três anos; já as houve de quatro e cinco anos.

Mas são apenas cem, mil, dez mil famílias que
ficam em relativa miséria, nas maiores calamidades do
Brasil.

*

Ora, atentai bem, uma seca nordestina significa
milhões de brasileiros atirados à mais negra miséria.
O Ceará conta uma população de mais de três
milhões de habitantes. Provavelmente mais de dois
12 —

*

Devíamos também manifestar publicamente nosso
profundo reconhecimento às pessoas às quais recorremos e é este um dever que sentimos imperioso, posto
que, particularmente, já tenhamos, em carta e diante
de Deus, manifestado nossa gratidão.
— 13

Queremos que todos os nossos diocesanos nos ajudem a invocar as bênçãos do Céu sobre estes nossos
benf eitores.
*

*

Mais um motivo nos leva a traçar esta modesta
Pastoral. Queremos dizer aos nossos Vigários do interior quanto cresceram eles em nossa estima, no decorrer dos dias amargos da calamidade.
Heróis autênticos, eles se mantiveram no seu pôsto. Ampararam com suas modestas economias os miseráveis, tornando-se literalmente pobres vários deles.
Puseram em jogo sua atividade, seu prestígio para
conseguirem minorar a fome do seu rebanho. Multiplicaram o seu zelo em levar o conforto espiritual à legião
dos paroquianos sinistrados pelo flagelo.

rações, ficarão inteiramente dispostas a nos estender
r, mão quando a nova seca ncs visitar. Sim, como veremos, não pode haver ilusões. Periódica ou imperiódica, a calamidade climática retorna sempre. Nós, se
Deus nos der vida, ou nosso sucessor teremos de recorrer aos corações generosos para obter algum alívio aos
sofrimentos dos futuros flagelados.
Pode até dar-se o caso — o que Deus não permita — de sermos forçados, no próximo ano, a bater
novamente à porta dos que nos possam valer.
Mas nada se pode concluir a respeito do ano
vindouro; podemos apenas pedir a Deus que se amerceie de nós e nos livre — se Lhe aprouver — de nova
calamidade.

Não podíamos silenciar, depois de termos acompanhado as agruras que encheram os dias dos nossos
bravos cooperadores.
Com a alma repassada de dor, como a de Agar,
não poucos desejaram retirar-se para não verem morrer seus filhos espirituais: non videbo morientem puerttm (Gen. XXI-16). Mas o dever os chumbou ao
solo adusto da paróquia sertaneja.
Apontando-os à veneração e ao reconhecimento
público, imploramos sobre eles as bênçãos do Senhor.
*

*

Temos ainda a secreta convicção de que as pessoas caridosas, ao lerem estas nossas breves conside14 —
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CAPITULO IV

PANORAMA LÚGUBRE
Difícil imaginar — O pior toitrtento da. lalta
d'água é a íoms — O vaie sagrado e a seca — A
lavoura e a pecuária — Obra devastadora.

OR muito que se dilate uma imaginação, não pode
abranger os horrores de uma grande seca, longe do
teatro dessa dolorosa tragédia. Só ao contato de um
povo mumificado e cambaleante pelo jejum diuturno,
é possível entender a calamidade que se encobre sob
essas quatro letras. A falta dágua não é, diretamente,
o maior tormento. Em poucas localidades é de todo
impossível conseguir alguma água.
Será água bem pouco potável, pouquíssimo higiênica, mas quase sempre se encontra. No leito dos rios
secos sempre as "cacimbas" dão água.
O maior tormento da quadra seca é a fome.
Essa campeia tristemente em larga zona. O que
é perfeitamente explicável em um Estado quase todo
agrícola.

Não há pessimismo na descrição, quando se pinta
a seca como um grande flagelo. As cenas de desespero, de desatino, de saque, etc. não se multiplicam
porque o povo se vai pouco e pouco habituando ao
sofrimento. Forma-se uma natureza nova, capaz de suportar privações sem fim.
O profeta Jeremias, com todo o colorido admirável de sua linguagem, no Cap. XIV do seu livro descreve uma seca, a qual foi a desolação do seu povo:
"Judá se cobriu de luto, suas portas tombaram e jazem por terra e o clamor de Jerusalém sobe às alturas. Os maiores mandam os pequenos buscar água.
Estes vão procurá-la, não a encontram e voltam com
seus cântaros vazios. Ficam humilhados, confusos e
cobrem suas cabeças. Por causa da aridez do solo, pois
não caíram as chuvas, os lavradores se sentiram tomados de confusão, e por isso cobrem suas cabeças. A
mesma veada abandonou seus veadinhos, por não haver mais pasto. Os jumentos ficaram na penedia aspirando o ar com veemência, como dragões, e seus olhos
se. extinguiram porque não havia mais pasto".
E assim prossegue na sua elegia tristíssima o vate
sagrado.
Desde 1583 (antes disso pode-se dizer que se desconhece o que se dava), scíre nosso povo as conseqüências da seca.
Sofre sobretudo o lavrador que tudo espera da
terra. Nas fazendas de criação de gado o estrago pela
seca é também incalculável. Ildefonso Albano descre-
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vê a dor do fazendeiro ao ver o desmantelo do seu
rebanho: "O gado é tratado com especiais cuidados:
o joazeíro, a única árvore que se conserva verde durante a seca, é despojada de seus galhos para a salvação dos animais; ao som do facão, acorrem as rezes
tròpegas e famintas.
Uma ou outra, mais depauperada, cai para não
mais se levantar; levam-lhe uma solução de cloreto de
sódio, alimento, água e sobre ela constróem uma barraca de palha para livrá-la dos raios solares. Apesar
de todos os cuidados, vão todas, enfraquecidas e magras, caindo vítimas das epizootias, que durante as secas se propagam com rapidez espantosa. Desaparecem,
assim, fazendas inteiras. . . E o fazendeiro, outrora
abastado e independente, é obrigado a bater a porteira
e emigrar".

a abram completamente. E ela bate no mourão que
lhe fica atrás.
Quando, portanto, o fazendeiro diz ao vaqueiro:
"Pode bater a porteira" significa — consumou-se o infortúnio. Caiu o pano da última cena da prosperidade
que agonizava. A pancada da porteira é um golpe de
morte no coração do fazendeiro.

O campo incinerado pelo Sol, os esqueletos das
rezes a alvejar no solo enegrecido, as aves de rapina
a rondar os animais que ainda estrebucham, o mugido
lancinante do remanescente que os cuidados e sacrifícios do dono tentam salvar ainda, são elementos do
quadro lúgubre de uma fazenda que pouco tempo atrás
era próspera e promissora.
"Bater a porteira" é uma expressão que encerra
uma tragédia. Quando o gado prospera, nos anos bons,
o fazendeiro tem todo o cuidado para manter a porteira fechada a fim de impedir que o gado fuja.
Quando, porém, a seca acaba de matar as últimas
rezes, já é inútil fechar a porteira: pode-se deixar que
18 —
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CAPÍTULO V
CAUSAS DO FLAGELO
Insensíveis — Tesouro líquido — Mal multiíáíio
— "In iempore opportuno" — Manchas secas — Causas — Destruição das matas — Manchas solares.
^

A

força de recebermos favores ficamos insensíveis.

E' um fenômeno deplorável, mas real. O povo,
que vê cair a chuva abundante, na estação própria,
não sabe agradecer a Deus o favor desse tesouro líquido que lhe fertiliza os campos, lhe abastece as fontes
e lhe saneia o ambiente.
A esses insensíveis que desconhecem o dom de
Deus, desejaríamos apontar c-s quadros dantescos que
nas grandes secas nordestinas se nos deparam a cada
instante. A seca é um feixe de males incontáveis: é a
sede, a fome, a nudez, a enfermidade e o séquito longo
das conseqüências morais da mais negra miséria.
Quando as chuvas são regulares, dois fatores concorrem para impedir os prejuízos agrícolas: a quantidade suficiente de água e a tempestividade desse benefício .
20

No Ceará, quando reina a seca, falta por completo a chuva em determinadas regiões. São especialmente as planícies, a que se dá vulgarmente o nome
de "sertão", as que mais sofrem pela escassez das chuvas; são as grandes manchas secas.
Há outras zonas em que a chuva cai, mas fora
do tempo. Por vezes o lavrador planta e vê, dentro
de poucas semanas, secar toda a lavoura porque as
chuvas cessaram logo; outras vezes, na ocasião em
que o milharal precisa da chuva, para as espigas granarem, cs céus lhe negam o elemento indispensável e
toda a safra se perde. A chuva não veio "in tempore
opportuno". Em 1877, ano da seca forte, o nosso pluviômetro cearense registrou 473 milímetros. E' muito
pouco; mas se essa água tivesse caído sobre os campos cultivados, no tempo próprio, a fome não teria dizimado a população, auxiliada pela epidemia.
E a quê atribuir a calamidade das secas? Ouvemse opiniões e opiniões, e fica-se sempre com a dúvida.
A destruição das matas vem sendo indicada como razão suficiente para explicar a falta de chuvas. Há, entretanto, fatos de explicação difícil como este: ao tempo
da descoberta do Ceará consta que já havia seca e, certamente, havia muita mata no território do Estado.
Nossos escritores se referem à seca de 1583, à
qual se reporta o Pé. Fernão Cardim.
Ora, nesse tempo eram abundantes as matas no
Ceará. Mais adiante falaremos dessas matas.
Há quem pretenda estabelecer ligação entre as secas do Ceará e as manchas do Sol. Não é impossível
— 21

que tal se dê. Mas os milhões de quilômetros que se
interpõem entre o Sol e a Terra, permitirão que a influência das manchas se faça sentir no Ceará e não no
Maranhão?
Na revista "O Pão", Rodolfo Teófilo, meio século
atrás, combateu a teoria tão defendida pelo Barão de
Capanema da coincidência do mínimo das manchas
solares com as secas do Ceará. Mostra o nosso homem de letras que num período de 166 anos, só duas
vezes coincidiram os dois fenômenos e as descoincidências foram doze ou mais.
A falta de correspondência entre o número de
manchas solares e a pluviosidade se evidencia nestas
poucas observações: em 1880, as manchas eram 416 e
o pluviômetro marcou 1.539 mm.; em 1883, as manchas eram 1.175 e o pluviômetro marcou 1.440 mm.
Vê-se que diminuíram as chuvas apesar do número de
manchas ter mais que duplicado.
Em 1886 e 1887 o número de manchas foi muito
reduzido, atingiu ao mínimo (381-179): entretanto, o
número de milímetros de chuva foi bem elevado
(1410-1336).
Condicionar, pois, a maior ou menor quantidade
de chuvas ao maior ou menor número de manchas solares parece inteiramente injustificável, na apreciação
do mais dedicado talvez dos nossos estudiosos, quanto
ao nosso pavoroso fenômeno climatérico.
Ao menos, provas mais convincentes temos D direito de esperar dos sábios com relação a estes segredos da natura.

22 —

CAPITULO VI

OS PROFETAS DA SECA
Sinais de seca — Crendices — Dia de Santa Luzia
Dia de S. José — 16 de outubro — Natal e Ano
Bom — Os sinais do mar — O halo da Lua e das
estréias — A "maria-de-barro" — Chove no Piauí —
Certeza do incerteza.

'nde estiver o teu tesouro aí estará teu coração,
O,
é do Evangelho. E' da psicologia humana. Nossos
interesses nos atraem e nosso coração, como agulha
magnética, se volta sempre para esse Norte.
O povo que vive da terra, como é o cearense,
estremece quando pressente a seca. O pobre fica reduzido à miséria extrema; os remediados ficam na indigência, quando as nuvens passam e se não desfazem.
Daí o desejo de adivinhar se choverá ou não. Os
"sinais", porém, são tão incertos!
A vontade de que sejam realmente reveladores
faz com que o homem rude creia piamente no que lhe
dizem os indícios de chuva. A crendice que encontra
terreno próprio na alma rústica, sugere luzes (?) abun-
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dantes. Os adivinhos se multiplicam. As experiências
infalíveis (?) não são poucas.

muitos sinais do mar, alguns deles "certos". Infelizmente, porém, falharam em 1942 e agora, 1958.

O dia de Santa Luzia costuma ser um dia de predições. Note-se que, sendo o dia 13 de dezembro o dia
de Santa Luzia, não está longe da 2.° solstício que é
a 21 desse mês — dia de início da estação hibernai
para o hemisfério norte. Ora, nas mudanças de estação costuma haver alterações meteóricas. O que, naturalmente, não passa de ingenuidade é dizer que chovendo no dia 13, choverá em janeiro; chovendo no
dia 14, choverá em fevereiro; chovendo no dia 15,
choverá em março e assim por diante.

Considera-se bom sinal o halo que, às vezes, envolve a Lua e outros planetas. Aliás, parece que a umidade da atmosfera pode perfeitamente explicar a formação do halo; mas essa umidade será sinal certo de
chuva?

Também o dia de São José é considerado indicador de primeira ordem, o que se justifica — 19 de março,
dia de São José, coincide quase com1 o 1.° equinócio
que para o hemisfério boreal é o início da primavera.
E' natural que a mudança de estação traga alterações
do tempo, como dissemos. Mas São José, Padroeiro
do Ceará, fica na opinião pública com a responsabilidade dos fatos meteorológicos.

Dizem que a "maria-de-burro" (o "joão-de-barro"
de São Paulo e Minas, o "forneiro", do Rio Grande do
Sul, o "amassa-barro", de Mato-Grosso) faz a casa
com a entrada voltada para o nascente (donde vêm
comumente as chuvas), se a seca estiver iminente, e
com a entrada para o poente se ela pressente o inverno.
Coisa semelhante se diz de outras aves, por exemplo,
a "lavandeira" tão graciosa e tão amiga dos beirais das
nossas casas e dos tanques dos nossos jardins.

O dia 16 de outubro, não sabemos porque, é também um dia de revelações. Dizem: "se nesse dia o
sol se põe por trás de uma barra escura do horizonte,
é chuva certa no próximo ano". Os dias de Natal e 1.°
do Ano indicam a mesma coisa, mas "quando o sol
nasce detrás de uma barra escura". Já se vê, nesse
segundo caso, o sinal vem do nascente. Há qualquer
verdade nessa linguagem profética?
Os pescadores com quem conversamos (e em tempo de seca o assunto é obrigatório) falaram-nos em
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O sal que se liqüefaz, as moscas irrequietas, as rãs
a coaxar, as mesmas crianças tomadas de nervosismo e
quejandas manifestações podem perfeitamente prenunciar chuva próxima. Mas daí aos sinais certos de bom
inverno vai boa distância.

Não se pode negar que no instinto dos animais
há muito de intuição e prognóstico. Mas quem nos
garante a infabilidade desses profetas e profetizas irracionais?
Tratando-se de adivinhar o tempo, com pequena
antecedência, admitem-se muitos sinais de previsão.
Geralmente, o ocaso rubro indica o amanhã sem chuvas.
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E' interessante recordar que Jesus Cristo aludiu
a esse indício de bom tempo, ao que parece. E' verdade que ele refere o que diz o povo, mas parece apoiar
a opinião popular. Eis o trecho do Evangelho de São
Mateus que trata do assunto (Cap. 16-1-2-3-4):
"Então vieram ter com Ele os fariseus e saduceus
a tentá-lo, e rogaram-lhe que lhes mostrasse algum
sinal do céu. Mas Ele respondendo, disse: ao cair da
tarde dizeis: "Bom tempo fará, porque o céu está cor
de rosa". E pela manhã: "Hoje haverá tempestade, porque o céu brilha tristemente". Sabeis, portanto, distinguir o aspecto do céu; e não podeis distinguir os sinais
dos tempos?"
O que, porém, interessa ao nosso povo é conhecer
se há inverno com notável antecedência.
Grande esperança anima o cearense quando, em
sobressalto com a tardança do inverno ,ouve que no
Piauí caem boas chuvas.
E' de lá — dizem — que vem o inverno; entretanto, as chuvas vêm do nascente ou seja, do lado
oposto, precisamente do Piauí! Mas isto não impede
que as chuvas passem do Piauí para o Ceará. Sim;
não há contradição. Podem as chuvas provir do levante, entretanto cair antes no Piauí e depois no Ceará.
Bons prognósticos serão, não se nega; mas também estes falham. Feitos os cálculos todos, com os
fatores que se podem reunir, o resultado final parece
que é este — só uma coisa é certa: que os sinais são
incertos, em se tratando de previsão com grande antecedência .
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CAPITULO VII

FALSOS PROFETAS
Ainda as previsões e os profetas falhos — As aves
barométricas — A acauã e o cantador.

N,Ao se pode negar que é possível prever uma chuva
próxima. Há muitos sinais quase certos da presença
ou da ausência de chuvas, dentro de um curto espaço
de tempo. Mesmo em se tratando de prazo curto, não
se dispensa o advérbio "quase". Realmente, certeza
não pode haver de modo absoluto. Um incêndio em
uma floresta pode desviar correntes aéreas, e estas podem alterar a ordem dos fenômenos atmosféricos. Entretanto, os homens gostam de observar os fenômenos
físicos e até psíquicos mais ou menos ligados às chuvas.
O barômetro nasceu desse espírito de observação.
Quando o ar está saturado de umidade — o que costuma suceder quando ameaça chuva, várias substâncias se alteram: o sal fica umedecido, como também
o açúcar. Várias fibras se contraem ou se distendem,
quando a umidade diminui ou aumenta no ar.
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As aves se manifestam mais ou menos alegres. Os
cordeirinhos e outros animais domésticos, e mesmo as
crianças, se tornam mais ou menos irrequietos, conforme a densidade de umidade no ar ou a ameaça de
chuva.
Além dessas manifestações naturais, há também
manifestações psíquicas incontestáveis condicionadas ao
estado atmosférico.
Entra, então, também no cálculo do observador
o elemento que podemos chamar de supersticioso.
Chega o homem à estultice de crer que colocar o
sapato ou outro objeto em determinada posição é atrair
chuva.
A crença de que a acauã causa a seca com seu
canto tristonho é uma das muitas crendices. Quando
muito, ela poderia pressentir a seca; nunca, porém,
atraí-la.

Toda a noite no sertão
Canta o "João-corta-pau",
A coruja ,a "mãe-da-Lua",
A peitica e o bacurau.
Na alegria do inverno,
Canta o sapo, gia e rã,
Mas na tristeza da seca,
Só se ouve a acauã.
E o pobre falconídeo que se parece com o gavião
— a acauã — leva a culpa de afugentar as chuvas.
Seu canto triste, talvez, ao invés, seja uma dorida elegia pela chegada tão temida da seca. Será, pc-rventura, um gemido de saudade da chuva que passa sobre
sua cabeça, no bojo de uma nuvem que não se rompe
e deixa a terra incendiada, para cair mais adiante talvez, no mar imenso.

Diz o cantador popular:
Acauan, acauan, vives cantando,
Durante o tempo do verão.
No silêncio das tardes, agoirando,
Chamando a seca pró sertão.
Acauã, acauã
Teu canto é penoso» e faz medo,
Te cala, acauã
Que é pra chuva voltar cedo.
28 —

29

e 1809); entre as 2as. grandes secas dos dois mencionados séculos (1723 e 1824); entre as 3as. e entre as
4as. (1744-1844 e 1776-1877).

CAPITULO VIII

A QUE LEI OBEDECES?
Ainda a previsão — Periodicidade das secas —
A lei secular — A lei decenal — Incertezas — O amor
ao trabalho — Exemplos e lições — Previdência e mais
previdência.

/ALAMIDADE, a que lei obedeces?

A ser verdadeira essa lei secular, parece que deveríamos ter tido grande seca em 1909 ou 1910, mas
não consta que tal se tenha dado.
Também no ano de 1924 ou 1925 deveria ter havido grande seca; entretanto, não houve tal.
Dir-se-á que não se trata de um século matemático. Neste caso, a descoberta não tem praticidade
alguma. Pois o que muito importaria na verdade seria
conhecer se, neste ano ou no vindouro, teríamos seca
ou então chuva. Saber que dentro de quatro ou seis
anos deve haver uma seca, não traz grande vantagem.
Mas nem isso se sabe.

Seria utilíssimo o conhecimento prévio da calamidade da seca, a fim de se tomarem medidas preventivas de salvação. A ciência popular dos "sinais", podemos dizer que está falida. Ao menos, o que é certo é
que houve solenes decepções em 1942 e 1958, com os
bons augúrios de invernos, a seca foi tremenda. Falharam também os prognósticos quase todos do ano de
1943, pois muitos já contavam com a seca certa e, ao
invés, vieram as chuvas que ainda chegaram cantantes
e festejadíssimas.

Uma lei mais ou menos vaga poderíamos descobrir, talvez, na ordem decenal. Com efeito, quase sempre houve seca no Ceará a espaços de dez anos aproximados .

Já se esboçou um regulamento (!) de seca, mas...
não foi cumprido. Pretendeu-se descobrir uma periodicidade secular. Notou-se certa coincidência entre a
l.a grande seca do século 18 e a do século 19 (1711

Note-se porém, que nenhum valor tem essa lei, pois
a seca dura às vezes 3 e 4 anos. De nada serve dizer
que haverá seca daqui a 10 anos, se eu não puder
saber quando começará nem quando terminará.
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Até agora, parece que não foi possível descobrir
o número de anos de cada período seco, para qualquer das regiões sujeitas ao flagelo.
Como se verá, o sistema decimal foi muitas vezes
observado, pela calamidade, em suas visitas indesejáveis .
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Além disso, cumpre notar que as secas de dez
em dez anos não excluíram outras intermediárias. Por
exemplo, houve seca em 1915 e logo em 1919 houve
outra.
Parece que ainda está por se descobrir (se é que
existe) a lei da periodicidade das nossas secas. Tampouco há explicações bem claras da preferência das
chuvas por determinadas regiões e sua aversão por
outras. As razões, que por aí correm, em parte satisfazem, mas só em parte.
A história das chuvas encerra capítulos variados
e interessantes. De vez em quando aparece um processo de fazer chover à vontade do experimentador.
O processo, porém, ainda não atingiu à perfeição1 desejada. . . E o que nele se contém de verdade, ainda é
difícil calcular, nas nossas experiências.
O mais prático e positivo até hoje tem sido o
processo de economia preventiva — sobretudo a açudagem. Armazenar água copiosa para distribuí-la a seu
tempo por um sistema de irrigação bem feito — eis o
que vale sobretudo.
Nos países frios, o povo conta com os rigores da
estação, na certa. Sabe que nos meses frios não colherá, sabe que será uma quadra de gastos e mais gastos
sem se poder tirar da terra produção alguma. Mas se
previne. Tem celeiro, tem adega, tem fenil, tem silos.
Nos dias gelados, quando a terra se envolve no lençol
branco, a família, junto à lareira, provida de agasalho,
de combustível, de alimento, não sofre da inclemência
da estação.
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O cearense há de ser um homem previdente.
Já não é um povo menino, inexperiente, incauto.
Já vai longa a experiência dolorosa, com suas lições
magistrais, que se não compadecem com o repouso
confiante ou com o abandono ao amanhã incerto e
ameaçador.
Deus quer que trabalhemos.
"O homem nasce para o trabalho como o pássaro
para voar" (Job V. 7). S. Paulo nos diz que aquele
que não trabalha não merece que Deus lhe dê o pão
de cada dia (2 Tess. III, 10).
O trabalho metódico e previdente aparelhará
nosso povo para a quadra das privações. Amemos o
trabalho. As Sagradas Letras a cada passo nos estimulam ao trabalho.
Gedeão batia seu trigo com seus braços, quando
0 anjo lhe anunciou que ele salvaria o povo (Juizes
VI, 12.)
Saul levava uma junta de bois quando recebe o
aviso de que corria perigo a cidade de Jabes (I Reis,
XI, 5), e foi feito rei.
Davi guardava suas ovelhas quando Samuel o
mandou procurar para dar-lhe a unção real (I Reis —
1 -- 13).
Eliezer conduzia a charrua de seu pai, quando
foi chamado a profetizar (IV Reis XIX, 19).
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Salomão fazendo o elogio da mulher forte, diz
que ela trabalhava manuseando o Unho e a lã e que a
prudência presidia à obra das suas mãos (Prov. XXXI
— 13 — 24).
"E o sábio diz que a indigência é filha da preguiça"
(Prov. VI 6 — XX, 4 — XXVII 19).

Entre os selvagens, nômades, que vivem da caça,
que dispõem de uma floresta imensa para suas excursões, compreende-se muito bem a imprevidência. Não
cuidam do dia de amanhã — sua dispensa é a mata. Se
escasseia a caça aqui, amanhã vão encontrá-la na floresta distante.
Estamos longe dessas possibilidades.

Muito longe iríamos se quiséssemos recordar as
belas lições e exemplos do amor ao trabalho, no Antigo e no Novo Testamento, na vida dos Santos.
Estamos porém convencidos de que entre nós, não
tanto o desamor ao trabalho como o descuido em guardar para o futuro é o mal a remediar.
Devemos educar nosso povo, infundindo-lhe a noção do dever de economizar.
Numa terra sujeita a tremendas secas, a espaços
curtos, é indispensável o espírito de economia. Armazenar para o dia da carestia, conservar cada ano uma
parte do fruto do trabalho para a salvação própria e
da família na hora triste da indigência — é previdência.
Quanto desastre se evitaria com urn pouco de previdência!
Numa região farta, onde a lavoura, sobretudo a
lavoura, não se arreceia dos inimigos e contratempos
com que nós contamos — é ainda explicável o descuido,
a imprevidência, o fechar os olhos às necessidades
futuras.
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CAPÍTULO IX

LINFA PRECIOSA
"Jam hiems transiu" — Inverno e verão — Tempo bonito — Etimologia — Pcssia da chuva — Elogio sacro da á&ua — Um étimo estranho —• Mais elo— Sen? água tudo rui.

N

-L >i o Cântico dos Cânticos se faz alusão ao inverno
que passou em linguagem de contentamento e entusiasmo. "Jam enim hiems transiit". O inverno já se
foi e com ele as chuvas: "imber abiit et recessit".
(Cant. Cant. cap. II — 11.
No Ceará dá-se o inverso: quando o inverno chega é que o entusiasmo incontido sacode a alma do
povo. Parodiando a letra dos Cantares, nós diríamos:
Jam oestas transiit. . . o estio calcinante já desapareceu.
Só quem sofreu os horrores de uma seca duradoura pode compreender a alegria do sertanejo quando
sente a chegada do inverno.
Assim é que se entende a linguagem dos cearenses
quando chamam de tempo bonito precisamente o dia
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sombrio, de céu carregado. E quanto mais densas forem as "torres" (os cúmulos e os nimbos) mais bonito
lhes parece o tempo.
Dir-se-ia que empregam "bonito" no sentido de
bom (bonito diminutivo de bom). Etimològicamente
podem ter razão. Digamos: o diminutivo bonito é para
exprimir intensidade. E' tão comum no norte do Brasil o emprego do diminutivo como intensificativo! Haja
vista a expressão nadinha, todinho. Nem as formas
verbais escapam ao sufixo "zinho".
Realmente, depois de longos meses sem chuva,
rios secos, árvores sem folhas, solo gretado, homens e
animais cadavéricos, o refrigério de uma chuva é de
um efeito mágico.
O cheiro da terra molhada, o tilintar das goteiras
no beirai da casa, a enxurrada a arrastar as folhas
secas — são contos de um poema encantador. Se um
trovão se faz ouvir, todos acompanham comovidos as
notas graves desse órgão da catedral imensa dos céus.
Saltam para fora da casa crianças e adultos para
sentirem o contato das bátegas que caem. E recebem
piedosamente a aspersão dessa água lustrai como se
vissem a mão de Deus a agitar o hissope.
Eífundam super vos aquam mandam et mundabimini lê-se em Ezequias (XXXVI — 15).
Sereis purificados pela água pura que farei cair
sobre vós.
Para se compreender a preciosidade da água é
mister sofrer a seca. Está escrito que Deus fundeai a
Terra sobre a água: super maria íundavit eam.
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O Príncipe dos Apóstolos São Pedro faz belos
elogios à água nas suas referências geológicas (II Petr.
III — 5).
Santo Agostinho diz que no princípio, os céus e
a terra foram feitos de água e pela água (De Civ. Dei
I. XX c. 18).
Dessa importância dada ao precioso elemento
líquido, surgiu uma explicação original da etimologia de
água. Lemos em Cornélio a Lápide (In Joan. VI, 9)
que talvez reproduza a explicação de Festus: "Aqua
a qua juvamur, vel ut alii, a qua omnia, quia aqua
cceli, ser, cceteraque omnia creata sunt."
O que não padece dúvida é que a água foi escolhida por Deus como elemento de primeira ordem psra
nossa vida mesmo espiritual. No ritual da consagração
das igrejas, benzendo a água, o Pontífice diz. .. "quisestes que este elemento água fosse para a salvação do
gênero humano".
E na benção da água batismal a Igreja faz como
uma alocução encomiástica ao precioso líquido, recordando suas glórias históricas:. .. "Deus que, no princípio, com a palavra te segregou da terra; Deus cujo
Espírito era levado por sobre a tua superfície e que
te mandou jorrar do paraíso; que te ordenou regar toda
a terra em quatro rios; que no deserto quando eras
amarga te tornou doce e potável; que te fez brotar da
pedra para doce refrigério do povo sedento que tinha
libertado do Egito. . . Jesus Cristo Nosso Senhor que,
em Canaã da Galiléa, com admirável milagre, te converteu em vinho, que caminhou sobre ti e em ti foi
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batizado no Jordão, por João Batista; que te deixou
correr do seu f lanço juntamente com o sangue, e preceituou a seus discípulos que batizassem contigo os que
crêem..."
Se quiséssemos o elogio da literatura profana poderíamos ler em Plínio: "E' a água o rei dos elementos. Devora a terra, extingue as chamas, sobe aos ares,
apodera-se do céu. Que há de mais admirável do que
a água suspensa no espaço?" (L. XXX 1. c. 1).
Quando Deus fulminou suas maldições, a água
não foi atingida. O que sugeriu a Santo Agostinho esta
reflexão: Os seres aquáticos não caem sob a maldição
da cólera divina porque a maldição não os abrange.
E' por isso que o Senhor, libertado após c1 ressurgimento da maldição que condena o homem à morte, não
comeu da carne dos animais terrestres, mas sim dos
aquáticos, quando, para provar que havia ressuscitado,
em presença de seus discípulos, comeu de um peixe
assado e de um favo de mel" (Hidrag. sect. I c. III
— Cf r. L'Eáu Ben. M. Gaume).
Para sentir porém a preciosidade da água, dissemos, é necessário atravessar uma seca.' Que falta imensa para a vida física e indiretamente para toda a ecoíiomia social e bem-estar espiritual!
Falta água e a natureza inteira desfalece. E o homem privado de tudo, incapaz de manter a vida, de
equilibrar sua alma, de fazer uso das suas faculdades
espirituais, torna-se uma ruína dentro das ruínas que
o cercam.
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A riqueza vegetal nativa já é bem considerável
no Estado. Basta recordar a carnaúba (copernícia cerífera) e a oiticica (licânea rígida).

CAPÍTULO X

A GLEBA CEARENSE
Terra habitável? —• Projetos sinistros — Qualidades climáticas — A carnaúba, a oiticica — Amor à
agricultura — O Porto — Prosperidade futura — fisco/a de homens fortes.

Tl á que nestes

três ou quatro séculos as secas visitaram o Ceará, com intervalos que, em geral, não iam,
ao que parece, além dos dez anos, há de se concluir que
continuarão a ser o terrível flagelo que tem sido para
o nosso povo.
Por essa razão, como se sabe, surgiram os projetos sinistros de despovoar este pedaço do Brasil. Quem
não conhece de perto o Ceará facilmente se inclinará
a crer na impossibilidade de vida nesta região batida,
a espaços bem curtos, pela seca.
Mas quanto engano!
Seria necessário ver o alvoroço da vida vegetativa quando as primeiras chuvas se embebem no solo
cearense. Que pujança! Seria preciso ver o oásis que
surge ao redor de cada açude, em violento contraste
com as terras circunvizinhas!
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A carnaúba vegeta em terrenos úmidos, mas —
dizem os entendidos — só produz cera, a preciosa cera,
se escassearem as chuvas. Por isso é que poucas regiões no mundo se prestarão, como o Ceará, para a
exploração dessa riqueza vegetal. A bela palmeira
com seus elegantes flabelos dispostos em esfera, é sobretudo planta cearense. E' a maior riqueza vegetal
do Ceará.
A oiticica, que apresenta espécimes gigantescos,
de poucos anos a esta parte vem constituindo fonte de
grandes rendimentos comerciais. O óleo secativo das
suas sementes, de grande aplicação na indústria das
tintas, é considerado um sucedâneo do óleo da China
ou óleo de Tung. Em 1941 a exportação do óleo de
oiticica ocupou o primeiro lugar na economia do Estado, com um valor aproximado de cem milhões de cruzeiros — o que era então grande soma.
O amor que o cearense tem à lavoura é realmente impressionante. Quando as primeiras chuvas caem e
dão esperança de continuar, o lavrador corre a semear
o seu grão. Se perde esta semente porque as chuvas
não foram adiante, ele tenta, segunda vez, quando
voltar a chuva e com ela a esperança de inverno. Malogrando-se de novo, dá-se a terceira, a quarta e às
vezes a quinta tentativa. E' comovente ver o caboclo
depois de três, quatro decepções, já reduzido à miséria, cambaleante de fome, reservar um pouco de feijão
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ou de milho, roubado ao seu estômago faminto, para
confiá-lo à terra na esperança (tão incerta!) de uma
colheita.

vezes das tremendas e amiudadas crises do seu povo
atingido pelos horrores da seca — o filho desta terra
se torna um forte.

Quanto à pecuária e à riqueza mineral o Estado
oferece perspectivas muito lisonjeiras. Nunca se conseguiria convencer o homem de que terra tão futurosa
merecesse o abandono completo.

E' quanto basta para explicar o sucesso que tantas vezes tem coroado o trabalho do cearense noutros
Estados do Brasil.

A importância comercial do Ceará se deduz aliás
de um fato muito simples. O porto de Fortaleza é dos
mais perigosos da nossa costa brasileira.

Não se pode deixar de reconhecer a grandeza
deste povo! Abandoná-lo seria grande crime. Deixá-lo
sem seu torrão natal — teatro das suas lutas — seria
privar o Brasil de uma escola grandiosa de lutadores.
Vejamos as condições de salubridade deste clima.

Os célebres verdes mares bravios são tão agitados no nosso porto que o embarque e desembarque,
quer de pessoas, quer de mercadorias, se fazia até ontem, muitas vezes com grande risco.
Agora, as obras do porto vão facilitar grandemente
o comércio. Já vão muito adiantadas essas obras.
E Fortaleza, que por seu movimento portuário já
era classificada entre as cidades mais comerciais do
Brasil, vai com o novo porto tomar considerável impulso .
Há de se procurar pois a solução do problema,
não no despovoamento do solo, mas nas medidas preventivas, bem acertadas, para a neutralização dos efeitos da calamidade.
Tem-se visto o cearense triunfar — pode dizer-se
— em todos os setores da atividade humana. Lutando
desde os mais tenros anos, espectador constante do
sofrimento de seus irmãos, vítima ele próprio muitas
42 —
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CAPÍTULO XI

O FENÔMENO CLIMÁTICO
O clima — O pluviômeiro — Mais irregularidade
do que escassez — Salubridade — População crescente.

F Tf-I
i J. Á no Ceará, sobretudo, uma riqueza que por si só
lhe assegura um futuro grandioso — o seu clima.

ri Á

A estabilidade do clima em Fortaleza é notável.
A oscilação termométrica, em 24 horas, quase sempre
é de três graus apenas e em todo o ano é pouco mais.
Quase sempre a oscilação é entre 28° e 31°. Raramente sobe a 32° ou desce a 25°, que se podem considerar balizas extremas da coluna termométrica.
Em pleno sertão, p.e., em Quixeramobim a oscilação de temperatura vai de 26° e pouco a 32°.
A falta de umidade pela escassez da chuva parece um fator higiênico bem ponderável. Entretanto
essa falta não é excessiva — o que seria prejudicial.
As secas do Ceará são propriamente irregularidade de chuvas e não falta de chuvas. Há anos de muita
chuva, outros de pouca; há municípios de chuvas copio-

sãs e outros sem chuva; há dias muito chuvosos separados por longas semanas sem água. Dessas irregularidades resultam muitas vezes perdas graves para a
lavoura, etc.
Em 1877 apesar da grande seca o pluviômetro
marcou 470mrn. O ano talvez mais pobre em chuvas
terá sido o de 1900, assim mesmo atingiram elas a
266 mm.
A média das chuvas no sertão cearense (cálculo
sobre vinte anos) — dá mil mm.
Se fizéssemos entrar no cálculo as chuvas do litoral, a média subiria a mil e setenta e nove mm.
Pois bem, há outros Estados do Brasil de igual
pluviosidade que não sentem a seca. E pelo mundo
todo há muitas regiões menos chuvosas que sofrem
muito menos com a seca do que o Ceará. E' uma questão de regularidade das chuvas.
Ora, no Brasil a maior pluviosidade não passa de
2.000 mm.

Há entretanto regiões no Ceará privilegiadas pela
amenidade do clima. São sobretudo as regiões serranas — verdadeiros sanatórios para determinados doentes.
Não se pode negar que no Estado há municípios
bastante quentes e há regiões em que às vezes aparece
o impaludismo. Mas, em geral, o clima é ameno e
saudável.
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Somos tentados a dizer que atenuados sensivelmente os efeitos da seca, a qual vem de quando em
quando reduzir gerações inteiras à maior miséria orgânica, e eliminadas as negligências inomináveis que há
entre nós para se evitar o contágio da tuberculose e
outras moléstias, os cearenses seriam uma legião de
homens robustos e resistentes a toda prova.
E as duas grandes causas do depauperamento da
raça podem perfeitamente ser eliminadas.
Ainda é para admirar que de um povo tão martirizado a espaços curtos, surjam indivíduos de rara
robustez e de uma resistência física invejável.
Situado poucos graus abaixo do Equador, de solo
pouco elevado, pois a mesma região serrana geralmente não excede de 600 metros sobre o nível do mar — é
entretanto o Ceará de clima ameno e sobretudo constante. Seria pois uma terra inteiramente favorável ao
bem-estar físico.
Com os abalos, porém, violentíssimos que sofrem
os organismos, privados de tudo nos meses de seca —
é claro que os menos robustos se vejam reduzidos ao
extremo. E' uma geração inteira que sofre o depauperamento orgânico. A prole se ressente profundamente .
E assim a raça, que devia ser robusta e sadia,
muitas vezes leva anos a fio para se restaurar, pois
os organismos sofreram profundo abalo.
Não fora o excepcional conjunto de condições favoráveis à saúde, a população cearense, longe de crescer como cresce, estaria extremamente reduzida.
46 —

CAPITULO XII

POVO SOFREDOR
Secas <íe outras eras — Cenas que se repetem
Uma carta de 1872 — E os males se perpetuam
Rosário de lágrimas.

triste saber que as cenas deplorabilíssimas que
hoje nos consternam, se vêm reproduzindo há três
séculos. Não falemos nos tempos pré-históricos.
O sofrimento do nosso povo não é de hoje.
No século 17 não se contam muitas secas — provavelmente por falta de notas estatísticas. Nos séculos 18 e 19 ou seja do ano de 1700 a 1900 registraramse vinte secas.
E é de notar que várias delas duraram 2, 3, 4
anos.
De 1900 a 1907, no Ceará, pouco choveu.
Dir-se-á que antigamente o Estado era pouco habitado e que por isso a população encontrava socorro
fácil nas regiões em que a seca não costuma ser rigorosa. De 1800 para cá a população cearense já era
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bem considerável. A penúria era muito grande. Reportemo-nos à seca de 1877, 78 e 79.
Foi uma quadra calamitosa!
Pudemos ler várias cartas escritas nesses anos ao
Sr. Dom Luís, Bispo de Fortaleza.
Reproduzamos uma do virtuoso Vigário de Quixeramobim, Padre Salviano Pinto Brandão (com a ortografia da época).
"Exmo. e Revmo. Senr. D. Luiz Antônio dos
Santos
Durante a terrível crise da sêcca, que tem redusido á miséria milhares de famílias, e abalado as melhores fortunas, sempre fiz o propósito de não me tornar pezado, nem mesmo ao Governo, apezar de minha
notória pobreza, que desde o ano passado me faz sentir os seos tristes effeitos.
Agora, Exmo. Senr. subirão de ponto as minhas
privações e nem me envergonho de declarar a V. Excia.
Revma. que já começo à soffrer fome com minha
família.
Com minha mãe ha quatro mezes de cama, hoje
moribunda, e duas irmans já doentes e por isto impossibilitadas de se porem de viagem, nem mesmo me é
dado o triste recurso de evitar a fome por meio da
emigração caso quisesse abraçar esse partido extremo.
Em tam apertado lance lembrei-me de recorrer a V.
Excia. Revma. para que se digne de, na qualidade de

Presidente da commissão central de soccorros, acudir a
minha extrema penúria, com a possível brevidade, com
um subsidio pecuniário, tirado dessa caridosa comissão,
para mitigar os rigores do tempo, até que Deus se sirva de prover por outro modo á subsistência de minha
família, composta de sete membros. Exmo. Senr, tam
convencido estou de que V. E. Rma. avalia devidamente os effeitos da secca, e de que comprehende os
soffrimentos dos parochos pobres deste hoje despovoado sertão que deixo de adduzir mais provas em favor
do que exponho; e ainda mais convencido estou do interesse que V. Excia. Rma. tomará por mim à vista
das provas de honrosa amisade e protecção que sempre me tem generosamente dispensado. Tenho tido o
prazer de distribuir cinco vezes pelas minhas ovelhas
envergonhadas o obolo da caridade, remetido por intermédio de V. Excia. Revma., chegou agora a vez do
pobre pastor que já se acha em uma situação insustentável e incompatível com a sua posição. Deos Nosso Senhor queira sempre fortalecer a V. Excia. Revma.
no meio de tam rudes provas e o queira conservar
longos annos entre nós para consolo dos seos diocesanos .
Com toda a submissão e respeito me assigno
Menor subdito e servo obrmo.
De V. Excia. Revma.
Quixeramobim, 30 de septembro de 1878".
Pé. Salviano Pinto Brandão
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Este vigário admirável tinha então 38 anos. Foi
vigário na mesma paróquia 39 anos. Escolhido para
E:spo do Pará, seria o sucessor de D. Macedo Costa,
mas não quis ocupar o cargo. Já bem idoso recebeu
o título de Monsenhor.
CAPITULO XIII

Ora, quadros dolorosos como o que descreve o
Vigário de Quixeramobim, são comuns em todas as
secas futuras se não houver providências enérgicas,
tomadas com a devida antecedência.

A EMIGRAÇÃO FORÇADA
Por que razão o próprio povo não toma providências? — Por que se deixa ficar até morrer de fome?
— A emigração — Seus obstáculos — O amparo "in
loco'' — Os "retirantes".

Não se cuide que há exagero. Pode-se, pelo contrário, ter a certeza de que nossa imaginação fica muito aquém da verdade, quando ouvimos falar das privações dos nossos flagelados.
Um povo que se criou nas privações, que muitas
vezes enfrentou a luta pela vida totalmente desaparelhado — esse povo é capaz de heroísmos, que pratica
de fato a cada momento, com a maior simplicidade.
Dessa familiaridade com o sofrimento, dessa maneira
singela no arrostar tremendas dificuldades, resulta a
possibilidade de superar grandes obstáculos, de perseverar na luta e conseguir vitória em um meio hostil e
eriçado de contratempos; criado desde pequeno neste
regime de sacrifícios, o cearense adquire uma resistência rara para suportar as canseiras do trabalho físico,
das longas caminhadas. No campo, encontram-se homens que vão para o roçado trabalhar de enxada todo
o dia quase em jejum. Na cidade, há crianças que vão
para a escola em jejum e só voltam para almoçar ao
meio dia.
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uma objeção que açode logo à mente — o sertanejo que já conhece os rigores da seca porque se
deixa apanhar? Não lhe será dado fugir em tempo?
Só se compreende bem o caso do "flagelado" in
loco.
Eis ccmo se processa o depauperamento do morador do sertão, em tempo de seca.
Choverá ou não? — começa a dolorosa interrogação. Há umas nuvens pesadas no espaço, mas levou-as
o vento. Surgem outras. Passam-se vários dias de esperança e de decepções. Afinal cai uma chuva. "E" o
inverno que começa". Planta-se com sofreguidão. A
semente germina, a plantinha surge. . . mas as chuvas
não continuaram. Toda a plantação secou. A família
do lavrador resolve emigrar. Alguns membros discor51

dam: sabem contar histórias tão tristes e reais de seus
parentes que emigraram e sofreram imenso através de
uma tristíssima odisséia!
Passou-se um mês. Nova chuva. Nova semeadura. Nova desilusão. O inverno falha outra vez, ficou
naquela primeira chuva. Estiola-se pela segunda vez a
plantação. A miséria já reina soberana em casa. Os
gêneros caríssimos e distantes. Os rios secos de há
muito. A água da cacimba desapareceu. A alimentação selvagem a que se sujeitaram causou grandes enfermidades .
E agora? Viajar assim? Sem recursos? Sem roupa? Sem saúde? Sem água para matar a sede nas longas caminhadas a pé?
Agora façamos entrar nc' cálculo o fator coragem.
O homem sem alimento, sem forças físicas, com
os filhos famintos, maltrapilhos, por vezes sente o acobardamento mais completo. Queda-se em profundo desalento e espera a morte.

Talvez se destine a outro Estado. Será bem acolhido? Não se verá às voltas com a Polícia? Desnutrido como está, não cairá gravemente enfermo? Terá
que bater à porta de um hospital?
Talvez se destine a um campo de trabalho, dentro do mesmo Estado. Mas quantas vezes o pobre homem ao chegar ao local do trabalho, recebe ordem de
voltar por já serem demais os operários! E como voltar
se já lhe não restam energias? Estas hipóteses não são
aéreas. A cada passo estamos vendo casos concretos,
ainda mais negros do que estes. A situação do pobre
"flagelado", forçado a emigrar, é simplesmente angustiosa. E' certo que é melhor aventurar do que deixarse morrer na própria casa. Que grande caridade, porém,
não seria um socorro oportuno ao "flagelado" em domicílio ou seja ali na terra em que ele mora!
Oh! se fosse possível dar um trabalho modesto
a esses pobres, a pequena distância da própria casa!
Que grande esmola não seria?

Aludimos à emigração. Difícil coisa é calcular a
complexidade desse problema. O homem do sertão que
se abalança a tentar a vida, emigrando, dá um pulo
no escuro. Ele sai do seu sertão e não sabe bem para
onde. Será sua meta a Capital. Mas encontrará trabalho? Será que se veja forçado a mendigar o pão de
porta em porta? Será tomado por uma simples vítima
da seca ou considerado um explorador, um ocioso que
foge à luta.
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CAPITULO XIV

NÃO É SÓ DE PÃO, MAS É TAMBÉM DE PÃO
QUE VIVE O HOMEM
Casos reais — Desilusão — Alimentos selvagens
•— Água e sal — Conseqüências da fome —- Mortalidade — Alimentação detestável — Conseqüências orgânicas .

P,ODE

parecer que carregamos a mão em demasia,
na pintura dos quadros de miséria dos "flagelados".

Não; ficamos ainda aquém da realidade. No ano
de 1942 e princípio de 43 a fome entrou de roldão
em numerosas casas. Tudo se esgotou. No fogão não
se acendia mais o fogo por não haver coisa alguma a
cozinhar. A caridade pública foi grande, mas a extensão
da miséria era imensa. A mata sem vida, o campo
seco, sem uma fruta, sem uma folha comestível. Nas
armadilhas como o "f o j o", o "quixó" não se apanhava
mais nada. Começou-se então a enganar o estômago
por meio de alimentos selvagens. Com trabalho conseguiram extrair a medula do xique-xique — cacto
eriçado de espinhos. Ainda esse alimento é tragável,
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mas é tão pouco! Os botânicos o chamam de cacío do
Peru.
Recorreram à macambira. E' uma bromeliácea
rústica que desafia a seca e viça no arrascal. Imaginese um pé gigantesco de abacaxi de folhas espessas,
de cujo centro emerge urna longa haste. Esta é o
suporte de flores dispostas em cilindro — formando
no conjunto uma planta elegante. Para alimento, retiram dela uma espécie de bulbo onde se inserem as
folhas mais novas. Dessa parte mais tenra, extrai-se
uma substância amilácea, com que se prepara o cuscua
de macambira. E' alimento selvagem e intragável.
Comem-no para evitar a inanição, não evitam porém
as doenças apesar de ser o amido lavado em várias
águas.
Macttnã é uma leguminosa que a fome obriga a
transformar em alimento. E' planta venenosa; mas à
força de manipulação conseguem fazer da raiz dessa
trepadeira um horrível alimento.
Quando uma família empreende uma viagem, calmamente, toma todas as medidas necessárias. Sabe
qual é a sua meta. Há pessoas no ponto de destino
encarregadas de preparar-lhe a hospedagem.
Para as necessidades do trajeto tudo foi calculado: tomaram-se informações, etc. etc.
O pobre flagelado sai de olhos vendados. Para
onde vai? Como se transportará? Que caminho tomar?
Que recursos terá para se sustentar no trajeto?. . .
Tudo para ele é interrogação. Por isso é sempre uma
odisséa esse abandono do pobre domicílio.
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Tratando-se então de emigração em massa, as dificuldades serão também em massa.
Não queremos fazer considerações sobre a situação dos que ficam, com a partida dos que emigram.
E' certo que alguns não podem emigrar de forma
alguma. A idade, a enfermidade. . nem sempre o permitem .

A carnaúba nova — a que chamam quandu fornece um palmito comestível; mas não se acha em
toda parte.
O croata ou coroatá ou gravata (colocado ora
entre as bromeliáceas, ora entre as amarilidáceas) é
também alimento de emergência, rústico e intragável.
E dessa forma a saúde do pobre flagelado fica
reduzida a frangalhos.

E como é dolorosa a situação dos que ficam!
Quanta história triste nas aldeias meio abandonadas!

Muitas vezes esses alimentos impróprios não são
mais suportados e então o jejum se prolonga por semanas e meses inteiros.

A amizade, os vínculos de família, o amparo mútuo entre os mesmos indigentes — tudo sofre abalos
muito fortes, quando a fome separa, expulsa. . .
Há entretanto necessidades prementes. Não há
fugir. Entre dois suplícios, naturalmente o menor tem
preferência.
Não se sabe qual a situação mais triste — a do
retirante ou a dos que ficam na terra desolada por
não poderem mais viajar?
Contemplai este quadro de "retirantes" que é
real. Lá vem uma "caravana" pela estrada poeirenta.
Sol a pino; nem uma folha nas árvores. Um jumentinho magro leva dois "caçoás": em um vai uma criancinha já morta; no outro também uma criancinha
já quase a expirar. Os pais esqueléticos e cobertos de
andrajos levam nos braços mais dois filhinhos que parecem múmias. Caminham léguas a fio sem comer
nem beber coisa alguma. O quadro é tétrico mas não
é imaginoso.

Conseguimos colecionar batatas, bulbos, túberas
etc., de plantas silvestres além dos já mencionados.
Temos a "mingonga", o "cará selvagem", o "bilro", etc.
Confessamos que nos sentimos impressionados diante
dessa coleção de alimentos (?), recordando-nos de que
num país tão fecundo e vasto, há brasileiros forçados
a se envenenarem com esses vegetais, comendo-os para
não morrerem de fome.
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Em geral, são plantas de grande resistência, de
folhas ásperas e frutos rústicos ou então de tubérculos, rizomas, batatas, raízes que se conservam no subsolo durante a seca. São procuradas como último
recurso. Várias delas de princípios tóxicos devem ser
manipuladas muito tempo para serem eliminados os
elementos nocivos. Em parte se eliminam. Mas o que
ainda fica estraga a saúde dos pobres famintos.
Algumas vezes as pobres mães dão às crianças
água quente com sal — é um caldo ilusório.
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Encontram-ss pessoas de tal maneira debilitadas
pela falta de alimento que o estômago se lhes atrofiou: não podem mais digerir. Se estas pessoas fizerem uma refeição normal podem ter morte imediata.
Devem recomeçar, como crianças pequeninas, com alimento diminuto e gradativamente dosado.
Os animais selvagens são procurados com avidez.
Estes, porém, em grande parte fogem ao rigor da
seca. Os que porém se deixam apanhar salvam momentaneamente a situação de alguns estômagos. As
pessoas mais sujeitas à repugnância, nem sempre vencem a natureza que refoge à asquerosidade.

animar esses organismos debilitados. E' o fato verificado entre as famílias emigradas, cujas crianças foram
internadas — em Fortaleza — em enfermarias e hospitais e às quais nada faltava.
Ou por serem seus pais da maior miséria orgânica, ou terem depois de nascidos deficiência absoluta
de nutrição, a ciência médica não consegue mais, em
numerosos casos, salvar as pobres crianças.
Temo-nos referido à seca de 1942 porque a vimos
de perto; a atual, mais rigorosa, está ainda no começo.

Causa compaixão o estado mórbido de certos organismos que sofrem a conseqüência da alimentação
a que se sujeitaram.
Na seca de 42 não se registrou, ao que parece,
o que infelizmente se verificou noutras secas — casos
de antropofagia.
Os sulcos fundos deixados pela fome e pelo regime péssimo de alimentação dessa quadra calamitosa
vai-se fazer sensível, talvez em diferentes gerações.
Os casos de emagrecimento extremo, de envelhecimento prematuro, de profundas alterações fisionômicas pelo jejum diuturno são de impressionar.
A mortalidade cresce assustadoramente, de modo
particular entre as crianças. Poucas relativamente são
as que se criam, inda quando cercadas de todo o conforto. Depois de terem passado pelo regímen da fome
na idade tenra, parece que a vida não consegue mais
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E' também nesses leitos que se plantam os "legumes" (nome que abrange o feijão, milho, arroz, gerimum, etc.). São as vazantes do rio (em contraposição às vazantes do açude).
CAPITULO XV

O PANORAMA SEM ÁGUA E SEM VIDA
Os rios — Leitos secos — Águas tragáveis — ^4s
cacimbas — Aa lagoas — Água importada — O Profeta
e a seca — Quadro lúgubre — Dor complexa.

O:S rios do Ceará desaparecem com a seca, mesmo

pouco prolongada.
E' triste uma árvore seca, com seus galhos come
braços erguidos para o céu. E' mais triste um rio seco,
com os braços dos seus afluentes estendidos sem vida
pela terra.
Pode-se dizer que de 1942, até março de 1943,
nenhum rio correu. O Jaguaribe — o mais considerável deles — que durante os bons invernos atinge a
uma largura respeitável, esteve sempre seco.
Nesses leitos sem água, geralmente pouco profundes, os carros correm durante toda a estiagem como
se fossem rodovias .Durante o ano seco, antes que
chegue o inverno', é nesse leito que se cavam as cacimbas. Em geral, não é necessário aprofundá-las muito;
a água não está muito em baixo.
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Quando a mesma areia do rio não tem umidade
suficiente na superfície, nalguns lugares remove-se essa
camada e faz-se a plantação alguns palmos abaixo.
Vimos plantações a quase dois metros de profundidade. Para isso foi necessário remover uma camada de
areia da espessura de dois metros.
Dá-se então, alguma vez, o caso triste de uma
chuva inesperada encher o rio, em determinado trecho,
e perder-se toda a plantação. Pelo fim de 1942, deu-se
esse desastre num pequeno trecho do alto Jaguaribe.
Nesse caso as calamidades se superpõem.
As lagoas que se encontram em determinadas depressões do terreno, ou mesmo no leito dos rios que
secaram, pouco a pouco se vão reduzindo. Suas margens úmidas são também aproveitadas para as plantações de vazante.
Ótimos serviços prestam as lagoas, as quais, por
vezes, servem a uma vasta zona que centralizam. Mas
sucede, não raro, que as águas vão minguando e continuam a servir para tudo.
Essa água serve para a lavagem da roupa, banho
de animais e. . . para se beber.
Como evitar as enfermidades, quando a higiene é
tão espezinhada? Por essa e outras causas semelhan— 61

tes, naturalmente as epidemias quase sempre fecham
o cortejo fúnebre das desgraças que a seca acarreta.
À terrível seca de 1877 a 79 juntou-se a epidemia
da varíola. Fortaleza, que não era cidade grande, só
no mês de dezembro (1878) teve 15.352 mortos. No
correr do ano os óbitos chegaram a 56.791, rezam as
estatísticas do tempo. E' uma percentagem excessiva.
As cacimbas e poços, no início de 1943, mesmo
em Fortaleza, em geral não davam mais água: foi
necessário aprofundá-las. Lugares houve, porém, como
na região do Pirangi, em que as águas profundas não
se podiam mais beber — eram intragáveis.
Em certas povoações só restava um recurso: mandar vir a água de longe. Viam-se então os jumentinhos
carregar de grande distância o precioso líquido. E o
povo a chorar com Jeremias: "Aquam nosttam pecunia bibimus... (El. V-Cap. V-4) Bebemos a nossa
água a peso de ouro.
Quadro triste o das rezes, a mugir junto à fonte
seca ou à beira das cacimbas sem água!
Mais triste ainda o quadro dos homens famintos
e sedentos, sem o menor refrigerio de um pouco dágua!
O Profeta das lágrimas descrevendo o infortúnio
de Jerusalém, a dor das pobres mães, o sofrimento das
criancinhas, parece ter sido testemunha ocular das
cenas que se desenrolam durante a seca no nosso interior .
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Eis como ele se expressa:
— "Todo o seu povo geme à busca de alimento;
c que tinha, de algum valor, tudo deu para ter o que
comer". (Eleg. I-V-11).
— "Meus olhos se desfizeram em lágrimas, minhas
entranhas se comoveram, meu fígado se estendeu por
terra, pela dor que sofre a filha do meu povo, vendo
seus filhos, até os mais tenros, desfalecerem nas praças
da cidade". (Cap. 11-11).
— "Eles dizem às suas mães: onde está o alimento e a bebida? e caem como feridos pela espada, nas
praças da cidade, e exalam o último alento no regaço
materno". (Cap. 11-12).
— "Levanta-te, brada no correr da noite, no
começo das vigílias, derrama o teu coração como a
água diante da face do Senhor. Ergue para Ele as
mãos pela vida de teus filhinhos que caem desfalecidos
de fome nas esquinas de todas as ruas". (Cap. 11-19).
— "Mas as mães dos chacais pequeninos os amamentaram; a filha do meu povo, ao invés, se tornou
como o avestruz do deserto".
— "A língua dos íactentes lhes aderiu ao palatal
pela sede; os pequeninos pediram pão e ninguém lho
dava".
— "Os que se alimentavam de manjares delicados
caíam de inanição pelas ruas; os que se trajavam
luxuosamente cobriram-se de vestes imundas". (Cap.
III-3, 4, 5).
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E cremos que se o Vaticinador de Jerusalém
tivesse voltado seus olhos para a angústia do nosso
povo flagelado, não eliminaria de sua paleta as tintas
fortes com que traçou os quadros mais sinistros da
terra martirizada.
Cremos também que não só nas cidades do sul
do Brasil, mas mesmo em Fortaleza, muita gente
ignora o que sofrem no interior as famílias flageladas!
E' um martírio coletivo, longo e variado. E' a
fome e a humilhação, a doença e a dúvida cruciante,
as dores físicas e as apreensões de espírito. E' um
mosaico variadíssimo de sofrimentos, indescritíveis
uns, sem nome outros. E' um cruzamento de lâminas
cortantes que retalham a alma do pobre sertanejo. E'
um mar de angústias, cujas praias o filho do nosso povo
perde de vista, e no qual sossobra muita vez.

CAPÍTULO XVI

ARMAZENEMOS NOSSA ÁGUA
Açudes — Seu papel providencial — Relatório
sobre a açtidagem — Arizona.
T
Os
s açudes, ao que parece, resolvem os maiores
problemas da seca.

Calcula-se que o Açude de Acarau, com suas
"vazantes" possa manter duzentas famílias e que o
Açude de Quixadá possa manter mais de seiscentas
famílias.
Não nos referimos aos açudes em construção
como o da Raposa, o de Araras, o Banabuim. São
grandes reservatórios que poderão manter muitas famílias.
Com a irrigação bem feita, poderão manter muito
mais gente. Além disso, no de Acarau, bebiam mais
de cinco mil bois. Em ambos os açudes, a pesca era
abundante. Estes dados são antigos — são da Inspetoria de Obras Contra as Secas de 1915. Mas, por aí,
já se pode ver o serviço de salvamento que vêm prestando os outros açudes, que hoje tem o Ceará.
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Além dos açudes construídos pelo D. N. de
Obras Contra as Secas, outros há no interior do Estado.

senta. Outros se lembraram de cisternas; outros de
grandes celeiros, outros de canalização de rios.

A Secretaria de Agricultura e Obras Públicas do
Estado publicou, em 1941, um relatório ilustrado da
Açudarem no Ceará. Aí encontramos relacionados 99
açudes construídos por colaboração.

Para se ter uma idéia do valor dessas medidas é
mister calcular que o número dos flagelados é de centenas de milhares, e que os meses de sede e fome podem ser 24, 36 e mais.

Mais 16 açudes estavam já autorizados para 1941.

Dessa época até hoje vários outros açudes foram
construídos.

O problema é grave. Por maiores esforços que
faça o Governo do Estado, não conseguirá com suas
finanças debelar o grande mal. Somente das finanças
federais se poderá receber socorro suficiente, poste1 que
de todo o recurso se deva lançar mão para minorar,
ao menos, o sofrimento de todo um povo.

Um bom açude, com serviço de irrigação regular,
pode salvar a população de todo um município. E'
bem conhecido o benefício que o açude do Acarape
espalha por todo o município de Redenção.

O atual Governo da República tomou medidas
de salvamento com admirável presteza. Nunca os flagelados das secas passadas tiveram um socorro tão
rápido e em isto larga escala.

Os grandes açudes, sem serviço irrigatório, pouco
proveito têm. Os pequenos açudes costumam desaparecer nas secas prolongadas. As barragens subterrâneas podem contribuir para a solução do problema.
O que é certo, porém, é que ainda não pcdernos fazer
face às necessidades criadas por uma seca. Há séculos que se perpetua a tragédia do nosso povo.

Henrique Sommler, citado por Ildefonso Albano,
descreve o deserto de Arizona, dos lados da Serra Nevada nos Estados Unidos. Pareceu-lhe uma região inaproveitável. Um deserto. Tal era a aridez, a dificuldade de se conseguir água: a seca.

De 62 açudes construídos o volume dágua armazenado, em metros cúbicos, era de 21.820.496,000 me.

Foram postas ern ridículo certas sugestões que
vieram à tona em tempos idos, para a debelação do
flagelo da seca nordestina.
Lembraram-se de fazer distilar a água do mar a
fim de aproveitá-la, eliminado o sal. Falou-se no plantio de certa árvore de chuva a que chamavam árvore

"Dez anos mais tarde, — escreve ele — envergonhados nos lembrávamos da nossa profecia. Uma ferrovia ligava dois oceanos e atravessava o país; os índios
já mansos; mineiros ousados fundavam cidades. Vieram os pastores, depois os agricultores. Procuraram
a água que faltava e a acharam no seio da terra; debelaram a seca, pois faltavam as chuvas, construindo- açudes e represas nos rios. Verificamos que o Arizona, com
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seus pêssegos e uvas magníficas, .rivalizava vantajosamente com a Califórnia. E onde esperávamos seria
um deserto eterno, ondulavam searas de trigo dourado".
Sim, os açudes poderão transformar os nossos
sertões em celeiros de mantimento para vasta população .

CAPÍTULO XVII

OS RETIRANTES SEM NORTE
A emigração — Como se fazia — Condições do
emigrante — A meta -— Fortaleza — O embarque —
Emigração intenta — Pauperismo — Desilusões —
Boatos — Incertezas.

N.

A seca de 1942-1943, o problema da emigração foi
cuidado com carinho particular.
Era, entretanto, uma providência inadiável. Impunha-se a necessidade de cuidar dos infelizes acossados
pela fome.
Quando o sertanejo se resolve a abandonar sua
casa, sua terra, já se encontra em condições de não
poder mais emigrar.
Já perdeu tudo. Já não tem forças para caminhar.
Já lhe falece a coragem para enfrentar uma jornada
sem rumo, sem destino, sem garantia.
Sai mendigando. Dorme ao relento, come se encontrar quem lhe estenda a mão e bebe se achar água.
O sol calcinante, rios secos, casas abandonadas — é,
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por vezes — o que encontra em seu caminho o pobre
emigrante.

diam resistir ao impaludismo. A mortandade era grandel Não podia ser de outra forma.

Fortaleza é o ponto de convergência dos flagelados, não só do interior cearense mas também das zonas
secas do Rio G. do Norte e da Paraíba.

Mas, não falemos nessa emigração para fora do

Procuram naturalmente o porto, de onde mais facilmente podem embarcar para a Amazônia.
Em Fortaleza, a caridade pública é real. Não se
evita, porém, que a miséria campeie entre os emigrantes. O número deles é grande e a calamidade se prolonga muito.
Embarcam para a Amazônia os pobres flagelados.
Era uma tragédia, esse embarque: uma legião de
famintos, sem expediente ou sem experiência alguma
de viagem por mar. . . Por vezes, nessa ocasião, perdiam a paupérrima bagagem que ainda conservavam;
outras vezes, embarcavam alguns membros da família,
outros ficavam.
A bordo, acumulados, sem higiene, sem socorro
para os doentes, continuava o martírio. Dir-se-ia um
navio negreiro! Os porões cheios, sem leito, sem rede,
sem conforto algum.
Chegando ao destino — o Porto de Belém —
eram os emigrantes distribuídos. Alguns conseguiam
colocações em zonas sadias, outros, muitos outros eram
encaminhados para regiões palúdicas. Organismos
alquebrados, após longos meses de torturas, não po70 —

Estado.
A emigração interna significa: de um ponto para
outro, dentro do Estado. Toda a vez que o homem
do sertão, tangido pela seca, é levado a procurar alhures o meio de vida, faz surgirem vários problemas.
O primeiro é o deixar ao leu sua casinha, seu terreno,
seus utensílios. Podem ser objetos de pouco valor e
em péssimo estado. Mas, se ele não saísse, a velha
rede ainda prestaria serviços; o pote, os utensílios de
cozinha continuariam a ser usados; a roupa surradissima, os velhos móveis teriam ainda algum préstimo.
Quando o pobre abandona a casa, vê-se então obrigado a deixar tudo, porque faltam-lhe forças para conduzir seus míseros bens. Ao voltar nada mais encontra. Outro problema é o transporte. Alguns têm o
jumentinho. E' o animal de transporte mais comum
em todo o Nordeste. E' o animal da seca, porque não
morre de fome: qualquer alimento lhe serve — folha
seca, papel, cactos eriçados de espinhos. . . Muitos
porém já não têm o jumento, obrigados que foram a
vendê-lo por uma nonada. A saída é o início de uma
peregrinação dolorosa! Outro problema é acertar com
a meta. Não sabe o flagelado para onde ir. Encontram-se bandos desorientados pelas estradas; não sabem o que lhes convém. Alguns receiam a Capital:
são tantos os boatos! Outros esperam encontrar trabalho em determinado ponto, distante, incerto.
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A muitos sucede que, chegando ao local do trabalho (um açude, uma estrada, etc.) sabem que já há
excesso de operários. Muitos homens em semelhantes
casos regressam ao ponto de partida. Se saíram pobres,
voltam paupérrimos.
As estradas do interior em tempo de seca se tornam movimentadas: são emigrantes de aspecto tristíssimo que vão e vêm. Vão guiados pela esperança
de uma colocação, voltam desiludidos por não terem
conseguido coisa alguma.
Os hebreus no deserto caminhavam sob a proteção de duas nuvens; uma diurna que lhes dava sombra
amiga; outra, luminosa, à noite lhes proporcionava a
claridade (Livro dos Num. Cap. IX — 16).
Peregrinam também nossos pobres flagelados ora
sob a nuvem luminosa de uma esperança ilusória, ora
sob a nuvem sombria de uma decepção dolorosa.
Realmente o estado psíquico dessa pobre gente,
depois de tantos sofrimentos, depois de meses seguidos
de receios, inquietações, desgostos, doenças, etc. cs
imposibilita de raciocinar, de discernir entre as conveniências e as simples aparências.
Concorre muito para a incerteza dos passos das
vítimas da seca a falta de informações seguras.
Não há jornais. Os portadores de notícias freqüentes — nos tempos normais — desaparecem com a
paralisação do comércio.

Muitas vezes recorrem ao Vigário. Este porém
não pode assumir a responsabilidade do deslocamento
de uma multidão que quer sair à busca da aventura.
Informa-se, colhe as notícias que pode o Conselheiro do povo que realmente é o Vigário. Mas ele
teme que esse povo desfaleça no caminho. Expõe a
situação da empresa, pesa os prós e os contras, mas
deixa a deliberação a cada qual. Ele mesmo não sabe
se essa pobre gente, em condições tão precárias conseguirá resistir à canseira da jornada, sem recurso algum
para os casos de emergência, sem mesmo o indispensável para qualquer viagem. Ficar é arriscar a morre*
de inanição; partir é arriscar a saúde senão a vida,
quando tudo lhe falta.
Em tempo de calamidade os boatos se multiplicam. Corre a notícia de que, em tal parte, há trabalho para muita gente; de que em tal cidade se faz
larga distribuição de víveres, etc. É quanto basta para,
de longe, se encaminharem centenas e milhares de
pessoas para esse lugar de recursos reais ou imaginários. Às vezes é apenas um pequeno serviço ou rápida
distribuição de poucos auxílios. O resultado final é
trágico.
A seca é um plano inclinado; quem começa a
rolar para baixo, deter-se não é fácil.

Falta realmente quem possa orientar, com segu
rança, o pobre flagelado.
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CAPÍTULO XVIII

O MARTÍRIO DE UM POVO
Povo que sabe sofrer — Crimes? — Bandos inofensivos — Educação cristã — Capítulo çue se não
escreve — Caridade — Pane/gírico da esmola.

LUITA gente cuidará que na fase calamitosa criada
pela falta de chuvas os crimes de roubos e assaltos
se hão de multiplicar.
Quantas vezes se apresentam bandos famintos
bem numerosos a pedir alimento! Raramente assaltarão qualquer casa comercial. Com a distribuição de
gêneros em pequena quantidade, o bando se dispersa.
Num trecho retilíneo da via-férrea (fora portanto do
perigo das curvas) o maquinista divisa obstáculos no
trilho: é obrigado a parar o trem. Um grupo de flagelados entra vagões a dentro: pedem esmolas, não
fazem mal a ninguém.
É gente pacata, não os anima instintos de bandoleiros; não são bandidos, são famintos. É a fome
tão só que os leva a pedir socorro. Se algurn fato de
violência se registra, quase sempre se trata de algum
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espírito nefasto, dado à rapinagem, que explora a
fome dos flagelados para os atirar ao saque.
Em geral o cearense é um grande sofredor. Ou
por estoicismo ou por formação profundamente cristã,
ele sabe atravessar a provação, por muito que lhe
amargue. Criou-se no sofrimento, sabe suportar pesadíssimo fardo, sem desesperar.
A fé profunda, que se cultiva nos lares sertanejos explica a força moral da raça. E essa educação
austera que as privações impõem, contribui, a seu turno, para o viço da fé no coração dos cearenses.
Aqui deveríamos iniciar um capítulo que entretanto deixaremos de escrever, porque seria profundamente lúgubre. Deveríamos historiar o martírio do
flagelado quando vê com seus olhos o esbulho de que
é vítima, pela exploração do seu trabalho.
Diz a Escritura Sagrada: "Quem tira o pão ao
pobre é um assassino; tira a vida ao seu próximo
aquele que o priva do que lhe pertence e derrama o
sangue do operário aquele que o deixa sem o seu salário". (Eccl. XXXIV — 24 — 27).
E no Deuteronômio lemos estas graves objurgações: "Não negarás o pagamento ao pobre, seja ele
teu irmão, seja um estranho que more em tua terra,
perto de ti. Dar-lhe-ás o salário de cada dia e não
deixarás que o sol se esconda sem teres pago tua
dívida, pois ele é um pobre e se sustenta com esse
salário. Se não procederes assim, ele bradará ao
Senhor e ficarás onerado de pecado". (XXIV — 14
15).

E pode-se dizer que a Sagrada Escritura está
cheia de admoestações e ameaças contra os defraudadores dos pobres e, mui particularmente, dos operários.
Os diferentes serviços que se iniciam durante a
seca, visam precisamente dar pão ao flagelado, dando-lhe trabalho. Mas quanto mísero operário ludibriado pela ganância dos encarregados do serviço ou
dos fornecedores de alimento! No pagamento das turmas, no fornecimento dos gêneros, na distribuição dos
instrumentos do trabalho, de mil maneiras têm havido
clamorosas injustiças, nas secas passadas.
É uma nefandidade roubar os famintos. É tão
grande esse crime diante de Deus, que todo o castigo
se pode esperar na terra por ele manchada.
Mas não escreveremos este capítulo negro.

Um aspecto moral muito confortador desta quadra de torturas é a grande caridade que se afirma
fortemente no amparo dos flagelados. Muita esmola
abençoa a mão dos que têm alguma coisa. Algumas
dessas pessoas são verdadeiramente pobres que dividem seus limitadíssimos recursos com os que já mais
nada possuem. Muitos dizem com a linguagem eloqüente dos fatos: enquanto eu tiver alguma coisa a
comer não deixarei morrer de fome quem me bater
à porta.
A esmola é uma bela flor que surge da miséria
como o lírio que emerge do monturo.
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O velho Tobias recomendava a seu filho: "De
teus bens faze esmola e não desvies o olhar de nenhum pobre, pois dessa forma Deus não desviará seu
olhar de ti. Sé misericordioso à medida das tuas possibilidades. Se tens muito, dá largamente; se tens
pouco, procura repartir esse mesmo pouco, de boa
vontade. Assim reunirás um grande tesouro para o
dia da necessidade. Pois a esmola livra de todo o
pecado e da morte e não deixará que a alma caia nas
trevas. A esmola será, para quantos a tiverem liberalizado, um motivo forte de confiança diante de Deus
soberano". (Livro de Tobias — Cap. IV 7 — 12).
E as Sagradas Letras não cessam de cantar as
excelências da esmola, que muito maiores benefícios
traz a quem a distribui do que a quem a recebe.
Se conhecessem os homens quanto vale diante
do Céu a esmola feita ao indigente, julgar-se-iam
felizes toda a vez que pudessem ser generosos.
Pode dizer-se até que é do interesse de quem dá
o fazer esmola, pois ela reverterá em seu benefício.
Diz o Sábio no Livro dos Provérbios (XXVIII — 27):
"Quem dá ao pobre não passará necessidade; quem
desdenha o pedinte sofrerá privações".
Bela maneira, ao alcance de nossa mão, de glorificarmos a Deus. O pobre como representante que é
do Senhor, para efeito da nossa caridade, nos apresenta o ensejo de oferecermos a Ele — ao nosso Deus
— uma homenagem gratíssima ao Seu coração.
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Jesus Cristo, descrevendo o Juízo Final, diz-nos
que o Juiz Supremo dirá aos bons, depois de segregados dos maus: "Vinde, benditos de meu Pai, e
tomai posse do reino que vos foi preparado desde a
criação do mundo. Eu tive f orne e vós me destes de
comer, tive sede e me destes de beber, não tinha teto
e me abrigastes, não tinha roupa e me cobristes, estava doente e me visitastes, achava-me encarcerado
e me fostes confortar. Então os justos lhe responderão: Senhor quando foi que te vimos com fome e te
demos de comer, quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te acolhemos, sem roupa e te vestimos? E quando foi que te
vimos enfermo ou encarcerado e te fomos visitar? E
o Rei respondendo lhes dirá: Na verdade eu vos digo
— toda a vez que fizestes isso a algum destes meus
irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes". (Mat.
Cap. XXV 34 — 40).
Nenhum outro elogio da esmola pode ser mais
eloqüente do que este, feito pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo.

CAPITULO XIX

SÉQUITO DE DORES
Providências do Governo Federal — Grandes despesas <e salários diminutos — Socorro aos válidos —
A família do homem do trabalho — Velhos, doentes,
mulheres, crianças.

ISSEMOS atrás — no capítulo XIII — que o GoD
verno Federal atendeu prontamente ao brado de socorro dos nordestinos. Tomou medidas generosas, rápidas, enérgicas e acertadas. Em pouco tempo, se iniciaram numerosos serviços para dar trabalho e, portanto,
alimento a milhares de homens. Foram mobilizados
aviões para o transporte de gêneros e ferramentas de
trabalho. Mas a calamidade se dilata.
É mais complexa do que parece a organização de
um serviço em grande escala. Suponhamos que quatro
mil homens vão trabalhar em uma rodovia. Supõe-se
que o estudo dos engenheiros já esteja pronto. Cumpre conseguir enxadas, carrinhos de mão, etc., paia
os trabalhadores. Cumpre conseguir fornecedores de
gêneros para esses homens. Cumpre conseguir rapidamente víveres, meios de transporte, moradias, etc.
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No momento, cada homem recebe quarenta cruzeiros por dia. E' bem módico o salário. Mesmo
assim, para cem mil homens, a soma subiria a quatro
milhões de cruzeiros diários. Não entrou em cálculo
senão o salário.
Dos 40 cruzeiros diários, 20% ficam nas mãos
do fornecedor. Os 32 restantes serão para a alimentação do trabalhador e de sua família. . . Esta é a
melhor das hipóteses, pois não se supõe fraude nem
explorações outras.

em que deflagra a calamidade, pôr um dique a todos
os seus efeitos dolorosos não é possível. Cumpre que
se somem as medidas preventivas de vários governos
sucessivos para eliminar ou, ao menos, reduzir bastante
as trágicas conseqüências de uma seca. O exemplo bíblico dos sete anos de preparação* para minorar o sofrimento do povo egípcio, no tempo das vacas magras
— é advertência magistral.

Trinta e dois cruzeiros não bastam para um homem e devem bastar para a família! E a família cearense, em geral, é numerosa.
Se em todas as famílias houvesse um homem válido e esse começasse a trabalhar, essa seria a situação
lisonjeira da família que, às vezes, é de 8, 10 e mais
membros!
Note-se, entretanto, que muitas famílias são constituídas por uma pobre mãe viúva e seis, oito ou mais
filhas. Outras famílias têm algum homem, mas doente
ou inutilizado pela embriaguez ou pela velhice.
No conjunto, o quadro é sombrio. Entretanto,
talvez nunca tenha havido tanto interesse para solucionar o caso dos flagelados, por parte do Governo Federal, como está havendo pelo atual. Urge ampliar o
socorro.
Há calamidades que só podem ter seus desastrosos efeitos sensivelmente reduzidos, se forem tomadas
preventivamente certas medidas. Querer, no momento
81
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CAPITULO XX

PROVIDÊNCIA DIVINA
A Providência Divina — Frutas — Os búzios —
As "avoantes" — Árvores resistantes — Cactos — A
rama — A babugem — Chuva prejudicial — O árbitro
Supremo.

A

Providência Divina não desampara seus filhos.
Apesar de merecedores de castigos do céu, ela nos
suaviza a punição com surpreendentes auxílios.

Enquanto não recrudesce a calamidade, enquanto
a capoeira, o campo, a mata ainda retêm certa umidade, alguma fruta se encontra para dissimular a fome.
Em alguns lugares, o caju é abundante, noutros a mangaba, noutros o piquí, o murici, a guabiraba. . .
Os habitantes do litoral, às vezes encontram peixe
abundante e em algumas praias profusão de búzios
(moluscos) de que se alimentam.
Por vezes no rigor da seca aparecem nuvens de
"avoantes". São pombas semelhantes às rolas que aos
milhares acampam em certas localidades em que há
talvez sementes. E' o "pombal".

Deixam-se matar com relativa facilidade, porque
uma vez que o bando baixou, elas só se movimentam
em vôos curtos. No campo em que pousam se encontram ovos aos milhares, à flor da terra em ninhos
muito rudimentares ou mesmo fora dos ninhos. Junto
à "bebida" (lugar em que vão beber água) o caçador
prepara um fojo e as apanha uma a uma, pelo bico,
com a mão.
Recordam as codornizes que 'Deus enviou aos
hebreus no deserto. "Veníus autem egrediens a Domino, arrepias trans maré coturnice detulit". (Num.
Cap. XI — 31).
Os campos requeimados, enegrecidos, as árvores
despidas, as casas abandonadas em parte, o gado, se
ainda existe, emagrecido — conjunto desolador!
Alguma árvore verde entretanto se deixa ver entre as demais mumifiçadas. São como laivos de esperança numa alma denegrida pelo ceticismo.
O juá (zysyphus) bem diverso do conhecido no
sul por joá (será a mesma palavra com pronúncia e
grafia diversa) das solanáceas — conserva suas folhas
verdes durante a seca. Suas folhas são um tanto coriáceas, mas em último recurso servem de ferragem
para o gado.
A oiticica também resiste admiràvelmente aos
ardores do sol. Igual resistência se observa ainda na
canafístula.
Mas primam pela força de vitalidade, sobretudo,
os cactos.
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Sem grandes raízes vicejam de modo estranho
no terreno sáfaro, pedregoso.
Em alguns lugares são cultivados para o alimento
do gado.
Há então necessidade de se lhes queimar os espinhos agudíssimos.
O jumento, entretanto, com grande habilidade consegue alimentar-se do xique-xique sem esperar que o
homem lhe elimine os espinhos.
Além do xique-xique, chamado pelos botânicos
chio formoso (cereus speciosus), se prestam também
para ferragem o íacheiro, o mandacaru, o card&;ro e
várias espécies de palmatórias. Em geral cumpre antes queimar-lhes os espinhos.
O ficus-benjamin, apesar de exótico, conserva bem
verdes as suas folhas durante a seca e serve também
de alimento ao gado.
Nenhuma dessas plantas, porém, é cultivada em
grande escala, de modo que não podem salvar a situação dos rebanhos famintos. Arbustos e árvores da
capoeira e da mata dir-se-iam mortas, faltando a
chuva. Mas quase todos reverdecem às primeiras
chuvas. Faz-se a rama (é a expressão). Já o gado
tem alguma coisa para se nutrir. O solo se cobre da
primeira vegetação: — é a foafougem. Se as chuvas
continuam, tudo se anima; se cessam as chuvas, murcha a rama e seca a babugem: o desânimo retorna à
alma torturada do sertanejo. Além do mais, a rama
emurchecida, em alguns casos, se torna venenosa e o
pasto seco, com uma só chuva não só não reverdece
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mas, pelo contrário, se putrefaz. Fica assim o último
desastre, pior que o primeiro — peior priori (Mat.
XXVII — 64).
Destarte, o agricultor e o criador cearense vivem
sempre na incerteza. Lança o sertanejo à terra o
grão — choverá? Se for feliz e tiver chuva, verá seu
campo cobrir-se de verde e sua alma de esperança.
Agora interroga de novo — prosseguirão as chuvas?
Se não prosseguirem, como tantas vezes sucede, perde-se a plantação fatalmente.
O criador, também, que sorriu de contentamento
ao ver cair a chuva no seu campo despido, vê agora
o pasto que surge, mas ainda em risco de se perder,
se o inverno não continuar.
Talvez a dolorosa incerteza do nosso homem do
interior contribua para lhe nutrir a fé.
Tantas vezes deverá ele voltar os olhos para o
céu a fim de esquadrinhar os horizontes e sondar a
profundeza donde lhe pode vir a salvação!
Bem sente ele a incapacidade humana. Um
momento de chuva representa para milhares de vidas
a solução única de bem-estar e tranqüilidade. Bem
sente no seu íntimo que o Supremo Regedor dos elementos tem nas suas mãos o fio de todas as vidas.
Como não se curvar ante a Majestade Divina?
Nesta época de seca, se diz que o camponês cearense vive com o braço estendido e a mão espalmada
com o dorso para cima (para saber se está chovendo)
ou com a palma para cima (para pedir esmola).
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CAPÍTULO XXI

ALTERNATIVAS DO SORRISO E DAS
LÁGRIMAS
Fluxo e reíluxo de esperança — Vantagens ou prejuízo — A "persiga" — As enchentes e as "vazantes"
— Calamidade ttnica.

verde é a cor da esperança. A onda verde que
vai e vem é o símbolo da esperança do sertanejo cearense.
; '
Quantas vezes se sente ele mero joguete desse
fluxo e refluxo da esperança! Seu rebanho se mantém
penosamente. Mas se habituou com o pasto ressequido. Entretanto, esse alimento não pode durar muito: cessou a vegetação.
E' um entorpecimento geral.
Um dia, porém, vê com alvoroço que uma chuva
benéfica regou seu campo. Nasce a esperança. Se
continuar a chuva, o rebanho está salvo; mas as chuvas não continuam. Dá-se então um desastre: o pasto
seco, com uma única chuva, apodrece; perde-se totalmente : foge a esperança.
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Os cúmulos se acastelam no horizonte; virão em
seguida os nimbos. Apressa-se o sertanejo em plantar. E julga melhor plantar uns dias antes da chuvada porque a nova planta, às primeiras bátegas,
crescerá com maior viço. Cai de fato a suspirada
chuva. O campo é um encanto. Quanta esperança!
Mas a chuva não continua a cair. Não é ainda o
inverno. Sucede então um fato triste: lagartas em
quantidade fabulosa atacam a planta. E' tão grande
o número dessas voracíssimas lagartas que nada se
salva. O fenômeno já é tido por infalível em quase
todo o Estado: após as primeiras chuvas, se elas cessam, está perdida a lavoura, porque a lagarta aparecerá. Essa lagarta a que o sertanejo chama "persiga"
não é de uma única borboleta. O refluxo da esperança
desta vez é trágico, mais porventura do que das outras.
As borboletas, os poéticos lepidópteros, quem
diria que no estado de larva, pudessem constituir tão
terrível praga?
Já aludimos às vazantes — as margens úmidas
dos rios e açudes que se vão descobrindo à medida
que as águas vão minguando. Constituem, sem dúvida, bela promessa para o lavrador, que não pode
mais contar com os campos irrigados pelas chuvas.
Mas também essa esperança em maré montante,
com o crescimento das plantinhas que medram galhardamente, por vezes sofre o refluxo doloroso que só
não atinge ao desespero porque o lavrador cearense
é um admirável.
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Dá-se a perda —
das vazantes, quando
sepulta, se não leva de
promissora ao alcance

muitas vezes total, da plantação
um aguaceiro inopinadamente
roldão, a lavoura que pompeava
das enchentes.

O rio Jaguaribe, na última seca, causou prejuízos
desse gênero. Foi uma chuva inesperada que causou
esse enorme prejuízo e, entretanto, não trouxe o benefício desejado porque não continuou o inverno.

CAPÍTULO XXII

O PROBLEMA DO TRANSPORTE

Assim, a alma do nosso homem do interior se vê
batida, dolorosamente, de descalabro em descalabro.

O caso de 1942 e o atual — Os anos precedentes
— Caresí/a de v/da — Importação e exportação —
Falia de transporte por mar — Também por terra —
Difícil emigrar — Como se iazem as viagens — O
remédio da emigração.

Não se supõe que noutras regiões da terra, a indústria, o comércio, a lavoura, a pecuária, etc. não estejam sujeitas a vicissitudes.
Muitos males que ainda sofremos já foram remediados em outras regiões.
Calamidades, porém, de ordem econômica, de tão
profunda repercussão na vida de um povo inteiro,
como na região nordestina, no Brasil não se conhece.
Nesta nação grande e rica, tantos milhares de
filhos passarem, com pequenos intervalos, por tão tremendas provações — é, sem dúvida, coisa de impressionar .
Oxalá se consiga resolver o grande problema nordestino!
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seca de 1942 assumiu um caráter de gravidade
excepcional, por motivos diversos.
— Os anos precedentes foram de pouca chuva.
Alguns açudes — havia muito — não recebiam água.
As economias particulares se iam esgotando.
— Com a guerra mundial a vida encarecia rapidamente, de modo mui particular nas regiões em que,
corno no Ceará, a autonomia econômica está longr.
da realidade. Com a crescente falta de transporte
marítimo, o movimento de importação e exportação
se foi reduzindo, dia a dia. A vida já bem considerável do Porto de Fortaleza se paralisou.
As comunicações comerciais com o sul do país se
tornaram morosas através da via-férrea, linha de autoônibus, navegação do Rio S. Francisco.
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Ern conseqüência, alguns artigos de primeira necessidade ficaram caríssimos, outros desapareceram
do mercado. No início da terrível seca de 1887, um
litro de farinha de mandioca custava 60 réis (seis
centavos); na seca última, de 42, o litro de farinha,
no interior, chegou a 2.000 réis (dois cruzeiros).
Hoje atinge a 12 cruzeiros.
A escassez de gasolina vem ainda dificultar e
encarecer a aquisição de gêneros alimentícios. O gasogênio, introduzido em pequena escala, não resolvia
bem o problema de transporte a grandes distâncias
como de Recife (praça que nos podia abastecer) a
Fortaleza.
— A mesma dificuldade das viagens por mar
agravou a nossa situação, por outro lado, a emigração dos "flagelados" se tornou dificílima.
— Em algumas das secas passadas, vários trabalhos em grande escala foram atacados pelo Governo
Federal — o que canalizou não pouco dinheiro para o
Ceará e deu trabalho a muita gente. Em 42, esses
trabalhos federais foram muito tardios e reduzidos.
Relativamente, pouquíssimos foram os trabalhos para
o número extraordinário de braços que a lavoura
morta deixara sem serviço. Hoje, o Governo Federal
tomou medidas salvadoras.
~*K

O Governo Federal se preocupava vivamente
corn o problema da extração da borracha. O que
muito lhe interessava não era dar trabalho ao cearense no Ceará, mas na Amazônia. Este trabalho, po90 —

rém, na sua primeira fase, havia de consistir em transportar o homem para os seringais.
Veio a mobilização econômica, a arregimentação
dos soldados da borracha, etc. Mas enquanto se processava tudo isso, a seca continuava impiedosa a ceifar vidas e mais vidas no Estado. Apesar da admirável organização que presidiu ao encaminhamento
dos nordestinos para a Amazônia, apesar das somas
consideráveis à disposição desse serviço de mobilização, até o início do inverno de 1943 — princípio do
fim do flagelo — quatro ou cinco mil homens apenas
tinha sido possível levar de Fortaleza para o Vale
Amazônico — tais as dificuldades de seleção, saneamento, aparelhamento, transporte, etc. dos obreiros da
hévea.
Em razão dos torpedeamentos, pouquíssimos navios puderam levar os emigrantes rumo a Belém. Sem
olhar para despesas, o Serviço de Mobilização fazia o
transporte até S. Luís do Maranhão em caminhões.
Daí em diante, o solo é tão sulcado de grandes rios que
só a navegação resolve as dificuldades.
Esse problema do transporte, em grande número
e em pouco tempo, é cheio de mil outros problemas.
Quando já existem os meios ordinários de transporte
e cada viajante cuida de si, tudo se processa normalmente .
Quando é necessário providenciar veículos, equipagem, etc., preparar postos de socorro e assistência,
etc. os problemas crescem e se complicam.
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Hoje o transporte para o sul facilitou a emigração.
Bem sabemos que vão fazer grande falta tantos
homens de trabalho que deixam nossos campos e emigram. Mas se os não podemos manter aqui, não temos
o direito de impedir que demandem os meios de subsistência noutras terras.

CAPITULO XXIII

TORTURAS DA PECUÁRIA
Como se esvai uma fortuna — Hoje rico, amanhã
pobre — Já sem preço o gado — A emigração já não
é possível — Os açudes não lhe salvam a situação —
Águas salgadas — O subsolo cearense — A vida foge
da água salgada.

O Sr. N.

era criador de gado. Como diziam, era
recttrsado. Sua família tinha dois açudes e várias soíías ou cercados onde o capim crescia para, na época da
estiagem, não faltar pastagem para o gado.

Seu rebanho era de duas mil cabeças de gado
vacum. As rezes não eram de raça pura, mas muitas
delas eram raciadas. Sua fortuna, em gado, era calculada em cinco milhões de cruzeiros.
Os últimos meses de 1957 foram secos.
Em janeiro, quase nada de chuvas; houve apenas
uma neblina. Não deu para o campo criar babugem,
nem para as árvores criarem rama. Fevereiro também
foi seco. O gado já não tinha pasto; era já todo ele
alimentado com tortas de resíduo de algodão. A des— 93

pesa era grande, mas a esperança do inverno, a começar em março, animava o nosso fazendeiro. Entretanto, o dia de São José — 19 de março — passou sem
chuva. Caiu a última esperança do fazendeiro. O gado
emagrecido não poderia resistir muito. Apesar da
grande despesa, era insuficiente a alimentação. Procurou o fazendeiro outras fazendas, mesmo distantes,
para fazer emigrar ao menos grande parte das suas
rezes, capazes ainda de viajar.
Mas nenhuma fazenda lhe pôde acolher o reba
nho. Quis vender suas rezes, mas os compradores não
apareciam, porque a dificuldade de alimentar o gado
estava generalizada. Começaram a morrer os bezerros, as vacas, os bois. .. Dentro de um mês, o Sr. N.
perdeu tudo. Restava-lhe a terra ressequida, a casa
de moradia e, . , muitas contas a pagar aos fornecedores de milho, resíduo e forragem.
Hoje, é um homem pobre. Com dificuldade, tem
o suficiente para alimentar mal a família.

muitas vezes conserva sua água doce e potável, enquanto corre. Se essa água é represada por muito tempo
se torna salobra e, por vezes, nem o gado a pode beber.
A seca cearense inclui este e muitos outros problemas. Quando a água adquire certo grau de salobridade, em vez de matar a sede, a aumenta. As plantas (não sendo plantas marinhas) em geral fenecem à
margem desses depósitos de água salgada. Poderá
prestar para alguma serventia doméstica. Para todas,
não. Por exemplo, para se lavar a roupa, não serve,
porque "corta" o sabão — o que quer dizer: nessa
água o sabão mal se dissolve, não espuma e perde
quase todas as suas benéficas qualidades.
Perguntar-se-á — por que não levar o gado para
longe, para o Piauí ou para o Maranhão?
Algum gado, realmente, se consegue emigrar. Mas
é um expediente dispendioso. Por vezes, só regressa
uma pequena parte. O transporte é caro e a mudança
de clima e pastagem, às vezes, é fatal às rezes.

Esta é a história de muitos criadores, quando um
ano de seca lhes dizima o rebanho.
E os açudes não salvam a situação?
Convém saber que o solo cearense, na época préhistórica — como se deduz, facilmente — era todo
recoberto pelo mar. Prova-o a existência de fósseis
marítimos no interior do Estado e as camadas salitradas do subsolo.
Quando a água dos açudes se reduz, quase sempre se torna salgada. O riacho, que corre à flor do solo,
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Não é fácil entender bem o seguinte fato, ocorrido
em 1953, por ocasião da visita da Imagem Peregrina
ao Ceará.
CAPITULO XXIV

FLORES DA SECA
Água distante — O jamentinho com seus quatro
canecos — A Imagem Peregrina — Entusiasmo incontido — Quixeramobim — A mulherzinha semeia pétalas líquidas na estrada — Comove-se a Comitiva.

P,ODE

parecer exagero dizer-se que, em certas localidades, falta de tal modo a água potável que os moradores devem caminhar cinco léguas para beber água.
Não há exagero. Quando a seca se prolonga em certos
lugares, as cacimbas e poços ou não fornecem mais
água ou a tornam intragável.
Quem pode, paga a alguém que com seu jumentinho traga os quatro canecos d'água potável. Quem
não pode, faz a longa caminhada, para que no pote
de casa haja água de beber. A água salobra da cacimba servirá para outros fins.
Assim é fácil entender o valor que tem para o
sertanejo uma pouca d'água de beber, ciosamente guardada, em um pote.
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Era grande o entusiasmo reinante em todo o Estado, por onde essa bela Imagem de Nossa Senhora de
Fátima transitava sob delirantes aplausos. Sabia-se
que era a Imagem vinda de Fátima, onde foi esculpida
sob a inspiração da própria Vidente. Sabia-se que na
Europa e na Ásia, mesmo entre pagãos, ela havia sido
acolhida com o maior carinho e entusiasmo. Sabia-se
que grandes e numerosas graças marcavam o itinerário por onde ela passara, triunfante.
O povo cearense — povo de fé — desejava ardentemente ver e homenagear a Imagem Peregrina. Realmente, a própria Comitiva da Imagem confessou que
a acolhida de N. Senhora no Ceará, foi excepcionalmente delirante.
Pois bem. Achava-se a Imagem na cidade sertaneja de Quixeramobim.
Devia ser conduzida por uma rodovia que atravessa uma zona quase deserta por ser muito seca. A
notícia correu célere: N. Senhora de Fátima vai
passar.
A Imagem viajava em auto, com alguns membros
da Comitiva. Ia toda envolta em um manto que a
preservava da poeira. Em certo ponto da estrada, havia uma casa humilde. Chegou aos ouvidos dos moradores da casa que breve transitaria por ali a Imagem.
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A dona da casinha não tinha sequer uma flor para
despetelar no caminho. Procurou nas árvores uma folha . Mas estavam no rigor da seca. Os arbustos da
capoeira não ostentavam uma só folha. Já se ouve o
buzinar do auto que surgiu na curva da estrada — calcinada pela canícula. A mulherzinha toma o pote
d'água fresca e a esparge na estrada, como quem esvazia uma cesta de flores para tapetar o caminho.
São flores líquidas, sem perfume, mas talvez mais preciosas do que o bálsamo derramado por Madalena nos
pés do Divino Mestre.
A Comitiva se comoveu. Parou o carro. Descobriu a Imagem, para que a mulherzinha pudesse ver
e beijar a doce Imagem Peregrina. Voltou a mulher
para a casa com o pote vazio, mas com o coração cheio
de consolação; sem água para beber, mas com lágrimas de conforto a marejar-lhe os olhos.
Deu à Virgem Santa o que de mais precioso tinha
em ,sua pobre casa.

CAPÍTULO

XXV

GRANDES MALES, GRANDES REMÉDIOS
Secas futuras — Sistema preventivo — As sete
vacas gordas e as 7 magras —• Regiões e regiões —
A melhor assistência — O trabalho — A mendicância
•— Os frutos da seca — Organizações caridosas — A
massa flagelada.

Ao se pode afastar a hipótese de futuras secas.
N
Se sempre as houve não sabemos; mas que nos últimos séculos a calamidade existiu no Ceará, não padece
dúvida.
O remédio para tão grande flagelo há de precedê-lo de muito. Obras de grande vulto como açudagem, por exemplo, para aproveitar às futuras secas,
devem ser iniciadas anos antes. Para se levar a cabo
o trabalho e para se coletarem as águas se requer
tempo.
O armazenamento de gêneros conserváveis se impõe num Estado, como o nosso, sujeito ao tremendo
fenômeno climático. O fato bíblico das sete vacas gordas e das sete magras encerra uma grande lição do
sistema preventivo.
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Uma vez que estale o flagelo, se se quiser evitar
o martírio do povo laborioso do interior, toda a solicitude é pouca e impotente. O que primeiro começa a
sofrer é o habitante do "sertão", isto é, das planícies,
as quais são menos favorecidas pelas chuvas. Os moradores do "pé da serra", ou seja da zona mais chegada
à raiz dos montes, logo após sofrem a falta das chuvas
posto que participem de longe da pluviosidade serrana.
Depois é a vez dos moradores das "quebradas", nome
com que costumam designar a parte da serra que mais
se avizinha do sertão, e que é menos chuvosa do que a
serra propriamente dita.
Mesmo nas grandes secas, a serra costuma ser
umedecida pelas "neblinas" — nome equivalente à
''garoa" de S. Paulo — que, a espaços, cai e mantém
mais ou menos a lavoura. E' insuficiente, mas alguma
colheita diminuta é possível conseguir-se. É, porém, tão
limitada a zona capaz de produzir na seca, e tão escassa a safra, que não se pode contar com tal recurso.
A faixa litorânea às vezes recebe alguma chuva do céu
na quadra seca; mas as zonas produtoras de cereais
não estão no litoral.
Os grandes empreendimentos federais, durante a
seca, dão trabalho a muitos homens. Neste ano de 58,
os trabalhos iniciados por ordem do Governo Federal
são realmente grandes.
O ideal, porém, é que tais trabalhos se iniciem
contemporâneamente em várias localidades. O acúmulo de operários, em determinados pontos, tem trazido
sempre os maiores inconvenientes. Trata-se de um ser100 —

viço que ocupa — digamos — cinco mil homens. Pois
ali se reunirão oito, dez mil operários na esperança de
serem aceitos. Aos homens acompanham muitas vezes
suas famílias. Calcule-se o crescido número de pessoas
desocupadas, sem recursos, sem habitações, sem higiene,
nas proximidades de uma cidade, ou num aldeamento
improvisado. . .
Nesta seca foram iniciados, sobretudo, trabalhos de
estradas e rodovias, com a grande vantagem de não
acumular os operários, mas, ao invés, de dispersá-los
por quilômetros e quilômetros de estradas em construção.
O ideal seria grande número de serviços diuturnos, localizados em muitos pontos disseminados em
toda a zona flagelada. Pudessem nossos homens ganhar modesto salário, sem se distanciarem de seus lares. Assim, passada a quadra difícil, sem alteração
notável, o homem do interior continuaria no seu
habitai, e não perderia seu modesto patrimônio de família. Assim, sem desmantelar seu lar, sem alterar seus
hábitos de vida, sem comprometer seu futuro, sem se
expor aos mil contratempos de uma viagem longa, nas
condições de mendicante, sem arrastar sua família por
paragens desconhecidas — ele atravessaria a calamidade com o mínimo prejuízo.
A mendicância, que nas secas cresce desmedidamente, pode ser um mal necessário; mas é um mal.
Tristíssimo o espetáculo desses bandos de homens, mulheres e crianças a perambular pelas estradas
do interior ou pelas ruas da cidade, a pedir esmola.
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Procuram exibir seus membros aleijados, suas chagas,
seu desalinho, seus farrapos a fim de comoverem os
transeuntes.
Alguns estacionam nos pontos de maior trânsito,
outros andam sempre. . .
Que hão de fazer! Se não têm trabalho, hão de
pedir esmola.
São, entretanto, evidentes os males que daí nascem: habituam-se à ociosidade, adquirem mil vícios,
aprendem a explc-rar a boa-fé dos que lhes podem dar
algum socorro...
Se fosse possível dar trabalho a esses pedintes. . .
Muitos, não todos, seriam capazes de trabalhar.
Nesse caso teriam uma retribuição, não ficariam humilhados, não estagnariam suas forças na indolência.
Muitas vezes sucede que a pobreza envergonhada,
pessoas realmente necessitadas mas detidas pelo acanhamento — sofrem as maiores privações em proveito
dos que cinicamente simulam necessitar de socorro.
Em Fortaleza o desequilíbrio social é impressionante. O número de pessoas que sofrem as maiores
aperturas ultrapassa o que se pensa.
Tudo é conseqüência das secas, que carreiam dos
sertões para a Capital muitos dos que tudo perderam.
Não sabemos se há Estado no Brasil em que, relativamente, tantas instituições em favor da pobreza tenham sido criadas e se mantenham.
102 —

Só em Fortaleza — as Conferências de S. Vicente
são quase cinqüenta; as numerosas Mães Cristãs, as
diferentes obras das Irmãs de Caridade constituem
uma cruzada perene de caridade. Há outras organizações religiosas, umas, civis outras, em favor também
da pobreza. A caridade individual também concorre
para amparar os deserdados da sorte.
Essa rede de corações generosos se espalha por
todo o Estado. E só assim se compreende a salvação
de grande parte, ainda, da imensa massa flagelada.
Ficam de tal maneira arruinadas as fortunas particulares de numerosas famílias, que o número de indigentes parece não ter limites.
Para o soerguimento econômico dessas famílias
são necessários muitos anos.
Os prejuízos na saúde das vítimas da fome são,
em alguns casos, irreparáveis. Além dos que morreram,
há muitos com o organismo não pouco avariado pelos
jejuns violentos, pela subnutrição, pela alimentação
imprópria, deteriorada ou tóxica.
Na hora da provação apura-se-nos o sentimento da
gratidão. E urge conosco o dever de significar aos que
nos estendem a mão quanto nos penhorou o conforto
que, na hora amarga, nos dispensaram.
Quando vimos que a calamidade da seca tombava sobre o nosso povo com todo o peso das suas desventuras, reconhecemos que não era possível deixar de
apelar para a caridade dos nossos Irmãos do Episcopado.
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Criadores há que vão dormir, à noite, ricos e despertam pela manhã pobres, porque lhes morreu a última esperança de salvar o gado. Neste momento os
últimos rebanhos do Ceará estão se acabando. Muitos
estão dizimados; outros estão sendo -vendidos para
criadores do Piauí por quase nada. O transporte das
rezes se faz em caminhões. Alguns rebanhos são dados
de meia, o que quer dizer: das rezes que escaparem
metade será do dono, metade do que as acolheu.

CAPÍTUDO XXVI

O "FLAGELADO" QUE NÃO EMIGRA
Discreçâo — O porquê da discreção — Evitar o
acúmulo — Cuidar do interior — A Capital e seus
recursos — O emigrante — O pau-de-arara — O vigário — Abnegação e heroísmo.

i

ODERÁ parecer estranho que tenhamos procurado
amparar nossos flagelados quase às ocultas. Evitamos,
com efeito, publicar o recebimento das esmolas, à medida que as íamos recebendo, e evitamos também publicar a aplicação das mesmas.
Explicamos nosso proceder.
As esmolas que conseguimos angariar, em confronto com as necessidades criadas pelo flagelo de proporções desmarcadas, sãc1 uma gota d'água.
A psicologia da massa popular flagelada é toda
especial. Quando corre o boato de que em tal lugar
há serviço para os flagelados, desloca-se para lá uma
multidão. Quando consta que se estão distribuindo
socorros em tal cidade, para aí aflui imensa legião de
famintos.
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O boato vai crescendo de boca em boca, e de muito
longe afluem bandos e bandos de indigentes.
Casos lamentáveis desses deram-se, numerosos, em
toda as secas e ainda nesta última. Por isso evitamos a divulgação e recomendávamos aos nossos vigários — nossos intermediários na distribuição — que
usassem a máxima discreção.
Anos atrás a seca exportava grande número de
nordestinos, sobretudo cearenses, para a Amazônia.
Hoje, são poucos os navios que podem transportar os
flagelados. Em compensação, multiplicaram-se as rodovias e o transporte terrestre leva para longe do Nordeste milhares de emigrantes. Não se dirigem a Belém
e Manaus, pois os grandes rios não permitem o acesso
por terra a essas capitais; mas demandam o Maranhão
c o sul do país. E' o pau-de-arara que, numa viagem
martirizante, transporta para longe o flagelado. Caminhões sem tolda, ssm o mínimo conforto, levam por estradas sem fim os filhos do Nordeste emagrecidos pelos
jejuns forçados — para onde? Nem eles sabem.
Não terão mais que sofrer o impaludismo os que
se dirigem para o sul; porém só Deus sabe o que vão
passar em lugares estranhos, sem terem conhecidos, sem
poderem escolher local nem trabalho.
Desde o início, foi nosso propósito trabalhar pelas
paróquias do interior. Na Capital — graças a Deus —
não havia falta de socorro. Numerosas iniciativas surgiram entre os corações bons e não faltou o amparo
à grande população mendiga que veio juntar-se à de
Fortaleza.
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Na Capital, portanto, pouco fizemos pelos flagelados .
Os vigários, no interior da Arquidiocese, são cercados de grande prestígio e neles se deposita a grande confiança do povo. Nas horas tristes, os paroquianos batem à sua porta.
Quantos deles vivem dias de amargura nessa quadra angustiosa, vendo o estado miserando dos seus
paroquianos!
Muitos se reduziram a extrema pobreza, nivelando-se aos flagelados e recordando o exemplo do Apóstolo S. Paulo a dividir as agruras com os seus irmãos
(Ad. Cal. Cap. I — 24 e seguinte). Quiseram reduzir
à prática a lição do mesmo Apóstolo (Ad. Rom. XV
I e seguintes), todo caridade para com o próximo.
Era-lhes necessário suma prudência na repartição
das esmolas, para evitarem o acúmulo de flagelados
nas sedes de suas paróquias — o que traz graves inconvenientes, evidentemente.
Por essa razão eles procuram fazer chegar discretamente a esmola à casa dos paroquianos que — sabern eles, curtem as maiores privações. Muitas vezes,
inventam variados serviços de utilidade pública para
evitar a ociosidade forçada dos sem-trabalho. Fora das
sedes, nas capelas filiais, organizam-se trabalhos para
a pobreza local.
Dessa forma, grandes serviços prestaram aos "flagelados" sem atrairem para a sede ondas e ondas dessas pobres vítimas da calamidade climática.
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Assim, além da esmola direta em moeda, em
gênero, em roupa, deram trabalho a lavradores, reformaram cemitérios, repararam os casebres da pobreza,
fizeram alguma construção nas igrejas e nas capelas,
inventaram meios e modos para dar trabalho e, com
ele, o pão a muitos dos seus paroquianos.
Quem desconhecesse a vila ou cidade e a tivesse
atravessado, em dias de seca, logo descobriria a residência do vigário.
Sempre cercada de grande número de pobres maltrapilhos. Aguardavam a hora da distribuição que o
padre compadecido não podia evitar. Sua preocupação, porém, era acudir aos necessitados mais graves e
porventura menos desembaraçados para pedir.
Fizeram-se secretários de seus pobres; escreviam
em nome deles, requeriam, reclamavam, tomando todo
o interesse pela causa dos indigentes.
Submeteram-se a humilhações, a fim de conseguir
para seus pobres flagelados a assistência indispensável.
E quanto não sofreram os pobres pastores, ao saber que a penúria extrema arrastara à miséria moral
ovelhas do seu rebanho! E quanto não se indignavam,
vendo a ganância criminosa atirar-se como abutre sobre as vítimas da seca!
Infeliz a riqueza que se acumulou pela exploração dos famintos!
Esperamos a mais larga bênção de Deus sobre
nosso Clero, em atenção à abnegação, ao heroísmo, à
caridade dos nossos vigários do sertão adusto.
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