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RESUMO 

Na agricultura camponesa do Sertão do Pajeú, no estado de Pernambuco, as mulheres 

participam da produção de alimentos, seleção e cuidados com as sementes, beneficiamento, 

manejo da biodiversidade, comercialização e geração de renda da família. As agricultoras são, 

em muitas ocasiões, as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico familiar. Além disso, 

muitas dessas mulheres colocam em prática os saberes tradicionais repassados por outras 

mulheres, práticas agrícolas saudáveis compatíveis com relações de gênero mais equitativas. 

Assim esse trabalho tem por objetivo compreender como o processo de transição 

agroecológica, em curso nos quintais agroecológicos da região, modifica o espaço agrário 

sertanejo e as relações sociais de gênero que neles se contraem. Para isso selecionamos oito 

famílias com quintais agroecológicos que comercializam sua produção na Feira 

Agroecológica de Serra Talhada (FAST). Os quintais selecionados estão localizados em três 

municípios: Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo e Serra Talhada. Os resultados alcançados 

mostram que, para as mulheres sertanejas, os quintais são espaços de vida, lugares da 

reprodução da existência camponesa e laboratório para a experimentação, construção e 

aperfeiçoamento do conhecimento e saberes sobre os agroecossistemas, assim como o plantar, 

colher e viver no sertão semiárido. Espaços esses que eram desvalorizados como espaços 

produtivos por serem considerados espaços femininos, extensão do espaço doméstico, mas 

que da década de 1990 para os dias atuais têm passado por transformações importantes, 

assumindo um novo valor, forma e uso na vida e economia das mulheres e família. Neste 

trabalho, conseguimos identificar que as mulheres agricultoras que participam da Feira 

Agroecológica de Serra Talhada associam saberes agroecológicos, conhecimentos tradicionais 

com práticas, feministas, o que lhes permite construir e reconstruir, ideias, valores, 

problematizarem e questionar as relações sociais de gênero e importância do trabalho 

feminino nas suas comunidades e famílias. Metodologicamente, optamos por procedimentos 

de pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica e documental e a realização de trabalhos de 

campo junto às famílias camponesas que colaboraram com este estudo. 

Palavras- Chave: Espaço agrário; Mulheres Camponesas; Sertão do Pajeú; Agroecologia. 
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ABSTRACT 

 

In the peasant agriculture in the region of Sertão do Pajeú, state of Pernambuco, the women 

participate of the production of foods, election and cares with the seeds, improvement, 

handling of biodiversity, commercialization and generation of income of the family. The 

women farmers are also the sole responsible for the domestic work and for the family's 

welfare and quality of life. In addition, many women put into practice the traditional 

knowledge passed on by other women practices healthy relationships compatible with more 

equitable gender relations. Thus, this work aims to understand how the process of 

agroecological transition, under way in the region's agroecological yards, modifies the 

sertanejo agrarian space and social relations. For this analysis, eight agroecological yards of 

women and men that sell their production in the Ecological Fair of Serra Talhada (Feira 

Ecológica de Serra Talhada) were selected. The yards selected are located in three 

municipalities: Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo and Serra Talhada. The results show that 

for the peasant women, the yards are spaces for life, for the reproduction of the peasant 

lifestyle and as an experimental laboratory for the construction and refinement of knowledges 

about the agroecosystems, as well as a place to plant, harvest and live in the semi-arid Sertão. 

These spaces were devalued as productive spaces by being considered feminine ones, an 

extension of the domestic space. However, they have been acquiring since the 1990s new 

values, shapes and practices in the life and in the economy of those women and their families. 

In this work, we identified that the women who participated in the Ecological Fair of Serra 

Talhada associated agroecological and traditional knowledges with feminist practices. This 

fact permits them to construct and reconstruct ideas and values, to problematize and question 

genre-based social relations, and the importance of women's workforce for their communities 

and family. Methodologically, we opted for the proceedings of a qualitative research through 

literature and documentary research as well as field research in the peasant families that 

collaborated for this study. 

Keywords: Agrarian space; Peasant Women; Sertão do Pajeú; Agroecology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os “silêncios” sobre as mulheres estão a requerer outra matriz de análise que parta dos ecossistemas 

e sistemas de produção. 

Da ampliação do conceito de trabalho e produtivo,  

Em articulação com a questão da diversidade social,  
Como constitutiva de uma visão de agricultura  

Sustentável que relacione gênero e agroecologia. 

O debate continua em aberto. 
Maria Emília Pacheco. 

 

Na agricultura camponesa, a mulher é precursora das práticas agroecológicas e ocupa 

lugar estratégico na produção agrícola e reprodução social da unidade familiar, como mostram 

os estudos de Siliprandi (2009), Aguiar et al. (2009), Biase (2010), Silva et al. (2012). São as 

mulheres que assumem os desafios da transição agroecológica e colocam em prática os 

saberes e conhecimentos adquiridos e passados pelas que as antecederam. A transição da 

agricultura convencional
1
 para agricultura agroecológica é um processo que implica a gradual 

construção ou retomada do conhecimento tradicional; também, a adoção de práticas agrícolas 

e sociais que busquem diminuir os impactos negativos da agricultura nos agrossistemas e 

possibilite a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

A transição agroecológica é uma adaptação gradativa do modo de produção agrícola 

convencional para um modelo de base ecológica (CAPORAL & COSTABEBER, 2004) ou 

agroecológico, também é chamado de conversão ou transição, abrangendo aspectos 

agronômicos, educativos, culturais, econômicos e sociais (KHATOUNIAN, 2001). O 

processo de transição da forma de manejo dos agroecossistemas, muitas vezes, se dá de forma 

lenta e gradual à medida que requer mudanças na forma de pensar e de fazer agricultura. Esse 

processo também demanda a retomada dos saberes e conhecimentos tradicionais dos 

agricultores e agricultoras em parceria com os conhecimentos científicos, métodos e 

tecnologias apropriadas à realidade de cada ambiente e que seja de fácil aquisição por parte 

das famílias das agricultoras; isso não ocorre em um único passo (GLIESSMAN, 2001; 

ALTIERI 2009).  

                                                             
1
Agricultura convencional é entendida como a que associadas à indústria produtora de insumos, tecnologia de 

ponta e capital financeiro produz um sistema de monocultivos para o mercado externo. De acordo com 

Gliessman (2002),com o desenvolvimento da ciência nas áreas de Química, Física e Mecânica, surgiram novas 

tecnologias, e o homem foi aperfeiçoando seus instrumentos de trabalho no meio rural (máquinas, implementos 

agrícolas) e insumos (agroquímicos, sementes melhoradas geneticamente e variedades mais produtivas) que 

viriam a ser utilizados na agricultura, principalmente após a segunda guerra mundial. A modernização da 
agricultura seguiu os moldes capitalistas, favorecendo a conhecida industrialização da agricultura, tornando essa 

atividade sumariamente empresarial (TEIXEIRA, 2005). 
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Esse não é um processo fácil porque as agricultoras e os agricultores terão que se 

adaptar à produção sem o uso de insumos químicos, recuperar a fertilidade natural do solo, 

implantar espécies vegetais que contribuam com a reciclagem natural de nutrientes e matéria 

orgânica para que o solo fique equilibrado e saudável. O solo saudável pode contribuir com a 

resiliência
2
 dos agroecossistemas e processo de transição agroecológica, mas a recuperação do 

solo não se dará num único ano.  Conforme Guterres (2006), esse processo é lento, acontecerá 

aos poucos, até que se recupere todo o potencial de matéria orgânica, a microbiologia.   

Na visão de Gliessman (2001), há uma motivação que leva agricultoras e agricultores 

à conversão do modo de produção. Tal motivação é influenciada por um conjunto de aspectos 

socioeconômicos e ambientais, tais como: o custo crescente da energia; o baixo lucro obtido 

das práticas agrícolas convencionais; o desenvolvimento de novas práticas que são 

consideradas opções viáveis; o aumento da consciência ambiental por parte dos 

consumidores, produtores e legisladores; a consistência dos novos mercados para produtos 

agrícolas cultivados e processados de forma alternativa. Tavares e Figueiredo (2005) 

acreditam que a existência de novos mercados em que se obtêm uma maior remuneração é um 

fator estimulante para os agricultores, no que diz respeito às suas decisões em aderir a 

sistemas de produção mais sustentáveis. A proposta política da Agroecologia visa ao respeito 

e à igualdade entre as pessoas e a natureza, isso implica também a garantia do direito das 

mulheres agricultoras à plena participação na vida social e política de suas comunidades, bem 

como a garantia de seu acesso à terra, à água, às sementes e às condições de produção e 

comercialização com autonomia e liberdade (CARTA POLÍTICA III ENA, 2014). 

No espaço agrário brasileiro, especialmente no Sertão do Pajeú, as relações sociais 

que envolvem o trabalho e sua organização, a gestão das propriedades agrícolas e a 

comercialização dos produtos, assim como a distribuição dos benefícios obtidos a partir dessa 

atividade, mantêm as grandes disparidades de gênero. A desigualdade oculta e marginaliza a 

presença e o trabalho da mulher agricultora no processo produtivo, mesmo quando o trabalho 

da mulher é fundamental na unidade de produção camponesa. No Sertão
3
 do Pajeú, a partir da 

                                                             
2De acordo com Holling (1996) e Guterrez (2006), resiliência é a capacidade intrínseca de um sistema em manter 

sua integridade no decorrer do tempo, sobretudo em relação a pressões externas. A principal característica de um 

sistema resiliente é sua flexibilidade e capacidade de perceber – ou eventualmente criar opções para enfrentar 

situações imprevistas e pressões externas (BROOKFIELD, 2001). Um agroecossistema sadio e equilibrado terá 

maior poder de regeneração.  
3 A palavra “Sertão” origem e significado multivariado, no entanto, é usada para designar áreas interioranas, 

independentemente da região onde esteja localizada. De acordo com Barroso (1947), de modo geral, admite-se 

que a palavra portuguesa „sertão‟ nada mais é que a corruptela ou abreviatura de „desertão‟, deserto grande, 
apelativo dado pelos portugueses às regiões despovoadas e híspides da África Equatorial. Na hipótese de Moacir 

M. F. Silva (1950), a palavra pode ser encontrada na Carta de Pero Vaz de Caminha. Nos dois trechos em que a 
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década de 1980, as mulheres agricultoras rurais mostraram sua força e capacidade de 

organização, por meio de ações coletivas questionaram a condição da mulher agricultora na 

sociedade sertaneja. Elas reivindicaram e lutaram por direito à previdência social, salário 

maternidade, aposentadoria, documentação e acesso a terra, créditos e ao reconhecimento 

como trabalhadora rural (SILVA 2012, ALMEIDA 2000). 

Além do mais, segundo Said e Moreira (2010), as mulheres também têm acumulado 

um rico arcabouço de conhecimentos e saberes sobre os agrossistemas e culturas alimentares, 

das suas comunidades. No caso da agricultura do Pajeú, as mulheres têm papel central nos 

processos de produção agrícola à medida que se desenvolvem estratégias que possibilitam 

viver, cultivar alimentos, criar animais; no entanto, têm acesso a uma autonomia relativa, 

todavia importante em função da renda monetária obtida com a venda das suas lavouras.  

A vida das famílias agricultoras sertanejas teve mudanças significativas a partir do 

ano 2000 com o governo Lula e Dilma (2003-2016). Nesse período, pelo intermédio dos 

agentes mediadores, as demandas das agricultoras e agricultores entram na pauta política e 

políticas públicas e ações foram desenvolvidas para a região, tais como: Bolsa Família, 

Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e Programa de Agentes de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (ADRS/SEBRAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

(PRORURAL), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa de Aquisição de alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) e Seguro Safra.  

Esse conjunto de Políticas e ações desenvolvido no âmbito federal e estadual mais os 

serviços de assessoria técnica e extensão rural prestada por algumas organizações e 

                                                                                                                                                                                              
palavra “sertão” aparece, (cuja grafia é “sertaão” naquele documento) traz o significado de lugar oculto, ou sem 
arvoredo, situado longe da costa. Para Antônio Filho (2011 p. 86), ainda que originalmente o termo “sertão” 

possa ter designado „terras situadas no interior dos continentes‟ e que apresentam aspectos de semiaridez, 

observa-se o uso daquela palavra sem a obrigatoriedade desta característica biogeográfica, mesmo no período 

inicial das grandes navegações e „descobertas‟ dos lusos, nos Séculos XIII e XIV. Já naquele tempo, o termo 

“sertão” tanto servia para designar uma „região‟ – uma „área‟ indefinida, um „lugar‟ ou um „território‟ qualquer, 

localizado longe do litoral, no interior ainda despovoado (entenda-se colonizado) ou mesmo desconhecido – não 

importando se ali houvesse ou não um deserto ou uma paisagem semiárida.  

SILVA, M. M. F. “A Propósito da Palavra „Sertão”. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, VIII(90): 637-

644, setembro, 1950; BARROSO, G. “A origem da palavra „Sertão‟”. Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: 

IBGE, V(52): 401-403, junho, 1947; CUNHA, A. G. (org.). Vocabulário da Carta de Pero Vaz de Caminha. Rio 

de Janeiro: INL/MEC, 1964 (Dicionário da Língua Portuguesa – Textos e Vocabulários, 3); ANTONIO FILHO, 
F. D. Sobre a palavra “sertão”: origens, significados e usos no Brasil (do ponto de vista da ciência geográfica). 

Revista Ciência Geográfica – Bauru – XV – Vol. XV - (1): Janeiro/Dezembro – 2011. 
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movimentos sociais tem transformado o espaço agrário sertanejo e possibilitando a produção 

e consumo de alimentos cultivados de forma saudável, geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida das famílias camponesas do Sertão. As mudanças dizem respeito também à 

construção de práticas e relações sociais mais justas, como também tem possibilitado 

construir novos saberes e questionar e problematizar as relações de gênero, a divisão sexual 

do trabalho e a suposta “ordem natural” das coisas.  

Com relação à produção agrícola camponesa na microrregião do Pajeú, o Censo 

Agropecuário do IBGE, de 2006 revelou que, nesta região, a agricultura camponesa 

compreende a 61% da área dos estabelecimentos rurais existentes. São, ao todo, 27.426 

estabelecimentos agrícolas familiares que ocupam uma área de 320.187 hectares, o que 

corresponde a 11,67 hectares por família. As propriedades são pequenos pedaços de terras 

deixados como herança pelos pais para os filhos, com exceção dos lotes dos assentamentos 

que podem chegar a ter até vinte e cinco hectares. Assim as propriedades ou sítios são 

constituídos por outros pequenos sistemas produtivos: o roçado, a horta e o quintal. O roçado 

é uma área de cultivo de lavoras de regime sazonal, praticada durante os meses de chuva (essa 

é conhecida pelas agricultoras e agricultores como agricultura de inverno). Já os quintais são 

cultivados de forma contínua e diversificada por serem áreas menores próximas da casa, o que 

facilita manter a produção com o uso  da água captada e armazenada nas cisternas durante o 

período de chuva.  

Mediante o exposto, o quintal é um agroecossistema e sistema tradicional de manejo 

sustentável importante para produção alimentar das famílias camponesas. Esse sistema 

oferece uma série de bens e serviços durante todo o ano. Com acesso a água através das 

cisternas – tecnologias simples como os canteiros econômicos, por exemplo, e manejo 

adequado – as famílias conseguem retirar do quintal uma diversidade de alimentos e sementes 

imprescindíveis para sua manutenção, ao mesmo tempo em que diminui sua dependência com 

relação ao mercado. Por ser um sistema de produção de baixo risco
4
, o quintal tanto 

possibilita o acesso a alimentos de qualidade e diversificados dentro das especificidades e 

condições edafoclimáticas de cada região, como também pode gerar renda e autonomia 

econômica para as mulheres e homens que vivem na terra e da terra sertaneja.  

No Sertão do Pajeú, é no quintal ou sistema agrofloresta que o processo de transição 

agroecológica tem início, muitas vezes, protagonizado pelas mulheres agriculturas que vão 

                                                             
4 A produção agrícola no quintal é considerada de baixo risco pelas agricultoras e agricultores porque os cultivos 

são realizados em pequenas áreas de terra, sendo mais facilmente manejado, mesmo em períodos de estiagem. 
Isso diminui o risco de perda de produção devido ao fenômeno da seca e quando isso ocorre os prejuízos são 

bem menores comparados aos roçados tradicionais.   
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experimentando práticas, cultivos e saberes sobre os agroecossistemas da Caatinga que vão 

sendo rememorados, compartilhados e colocados em pratica pelas agricultoras e agricultores. 

Talvez soe estranha a expressão sistema agroflorestal no contexto do Sertão Semiárido, visto 

que os sistemas agroflorestais são mais comuns em áreas de Mata Atlântica ou florestas 

tropicais, mas esse sistema é muito comum no Sertão Semiárido, como o Pajeú, por exemplo.  

No Sertão, uma das grandes limitações da agricultura diz respeito à disponibilidade 

de água, matérias orgânicas e nutrientes no solo; com o manejo adequado, no entanto, é 

possível produzir certa diversidade de alimentos e manter a fertilidade, matéria orgânica e 

armazenamento de água no solo. Nessa perspectiva, o sistema agroflorestal é uma técnica para 

o manejo racional dos bens naturais, onde as espécies arbóreas nativas da Caatinga são 

utilizadas em associação com árvores frutíferas, espécies forrageiras e cultivos agrícolas e/ou 

animais num mesmo espaço de forma simultânea. Com o sistema agroflorestal, as áreas 

degradadas são recuperadas devido à produção de matéria orgânica que fornecer nutrientes 

para as plantas e armazenar água por mais tempo, evitado a rápida evapotranspiração. Além 

disso, as famílias podem ter acesso a certa quantidade de alimentos durante todo o ano. 

Já o quintal agroecológico é um espaço importante do sítio por ser o lugar de 

produção de alimentos, de formação pedagógica, de trabalho e de construção de 

conhecimentos, saberes e relações de poder, também.  

Como afirma Leonel (2010): 

 
É neste pequeno espaço que se constrói mais vida, mais esperança e dele se 

tiram os recursos, alimentos e outros bens necessários à preservação e 

manutenção da existência no semiárido, e, além disso, se resgatam e 

selecionam sementes nativas e/ou crioulas, se criam pequenos animais e se 
cultivam os sistemas agroflorestais formados por uma diversidade de plantas 

(...). É ali, no quintal que nas noites enluaradas se reúnem as pessoas para 

debulhar o milho e o feijão que irão fartar a mesa da família e saciar a fome 
de cada dia. (LEONEL, 2010, p. 56). 

 

O quintal também é considerado um espaço político que vai além do arredor da casa 

e da unidade de produção da família. Para algumas mulheres, o quintal tornou-se a conquista 

da autonomia econômica, motivação para o aumento da autoestima e espaço de trocas de 

experiências entre agricultoras e agricultores. Embora os homens também trabalhem nos 

quintais, este espaço é reivindicado pelas mulheres por ser espaços de poder que 

potencializam o acesso à renda e possibilitam a construção de autonomia econômica das 

mulheres. Não se trata de um espaço dado, mas de conquista que vem contribuindo para a 
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construção do conhecimento agroecológico e reconhecimento do trabalho das mulheres dentro 

do processo produtivo da agricultura familiar camponesa sertaneja.  

A formar, função e uso do quintal estão intimamente relacionados à evolução das 

sociedades, culturas e identidades dos diversos povos ao longo da história, mas a seleção das 

espécies vegetais, a semeadura e processo de manejo eram e permanecem sendo realizados 

pelas mulheres. O quintal é uma pequena área de terra ou terreno com jardim ou horta 

doméstica, que pode está localizado atrás de casa, ao lado ou junto a ela. É compreendido 

também como um espaço localizado próximo ou ao redor da casa, de acesso fácil e cômodo 

para os moradores (BRITO E COELHO, 2000; NASCIMENTO, SILVA E MARTINS 2003; 

HOUAISS 2001). Além dos quintais, outra forma de cultivo de alimentos utilizada pelas 

agricultoras e agricultores do Pajeú é o Sistema Agroflorestal (SAF). O SAF é um sistema de 

uso da terra com a introdução ou retenção deliberada de árvores em associação com outras 

culturas perenes ou anuais e/ou animais, apresentando mútuo benefício ou alguma vantagem 

comparativa aos outros sistemas de agricultura resultante das interações ecológicas e 

econômicas (NAIR, 1989; BRITO e COELHO, 2000).  

No caso do Pajeú, os quintais são quase sempre organizados pelas mulheres e 

manejados sem o uso de insumos químicos, sendo utilizadas práticas agroecológicas
5
 que 

buscam a retomada e a revalorização do saber-fazer da/do agricultora/or sertaneja/o, da sua 

cultura e identidade local, fortalecendo também os vínculos e as relações de solidariedade, 

vizinhança e ajuda a mutua: traços tão característicos e presentes na cultura do povo sertanejo. 

Embora o quintal seja um espaço de produção agrícola importante, ele – por si só – não 

resolve o problema das desigualdades sociais e políticas existentes entre homens e mulheres 

na agricultura camponesa, sendo necessário, para isso, um conjunto de políticas públicas 

especificas e ações que atendam às demandas das mulheres, tais como: acesso à terra e à água, 

ao crédito e à assistência técnica, por exemplo.   

Com relação aos aspectos metodológicos usados para atingir os objetivos do estudo, 

optou-se por metodologias de pesquisa qualitativas a partir de pesquisa bibliográfica, análise 

documental e trabalhos de campo junto à comunidade. Os trabalhos de campo foram 

executados com objetivo de conversar com as agricultoras e os agricultores e realizamos a 

observação direta e entrevistas semiestruturadas para obtenção de informações sobre o modo 

de vida, a organização da produção, o trabalho e a participação das mulheres nas atividades 
                                                             
5Compreendemos como práticas agroecológicas racionalização no uso da água, cultivo diversificados de 

espécies vegetais e animais, uso de insumo (defensivos) orgânicos/naturais, uso de cobertura morta para proteger 
o solo, uso de canteiros econômicos, produção de alimentos para o consumo da família, acesso as feiras 

agroecológicas e mercado local. 
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agrícolas e comerciais, assim como na tomada de decisões no núcleo familiar. De acordo com 

Camargo (1984), a história oral permite o diálogo entre diversas áreas no campo das ciências 

humanas, constituindo um esforço interdisciplinar de investigação. Assim, o relato oral como 

técnica de coleta de dados permite esboçar o inconsciente coletivo, o não explícito, como 

ferramenta que complementa e respalda uma base de dados mais empírica (QUEIROZ, 1988). 

Para Queiroz (1988): 

 
História oral é um termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a 

respeito de fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja 

documentação se quer completar. Colhida por meio de entrevistas de variada 
forma, ela registra a experiência de um só indivíduo (história de vida) ou de 

diversos indivíduos de uma mesma coletividade (QUEIROZ, 1988, p.19).  

 

A partir de relatos, informações e dados coletados, sistematizamos e classificamos 

diversas experiências de transição agroecológica desenvolvidas pelas oito famílias de 

agricultores selecionados para o estudo. A escolha dos quintais agroecológicos não se deu de 

forma aleatória; tivemos a oportunidade de conhecer algumas experiências agroecológicas no 

Sertão do Pajeú e o trabalho desenvolvido por algumas mulheres nos quintais e feira 

agroecológica de Serra Talhada. Assim, entramos em contato com algumas lideranças de 

organizações como o CECOR – que presta assistência técnica para algumas dessas mulheres e 

famílias – e manifestamos nosso interesse em conhecer um pouco mais o trabalho 

desenvolvido por essas agricultoras nos quintais e nas feiras agroecológicas.  

Com a colaboração do CECOR e de Andréia Santos
6
, selecionamos uma amostra 

com oito quintais distribuídos entre os Sítios São José dos Pilotos, Sítio Cachoeira (Santa 

Cruz da Baixa Verde); Assentamento Barra Nova, e o Assentamento Lajinha (Serra Talhada) 

e Sítio Carro Quebrado (Triunfo). Realizamos – no mínimo – duas visitas a cada quintal, com 

exceção do quintal e sistema agroflorestal do Seu Cícero no Assentamento Lajinha, no qual 

realizamos uma única visita. Isso nos possibilitou conhecer as práticas adotadas pelas 

agricultoras e agricultores no processo de produção agroecológica.  No Quadro 01 (abaixo ) 

pode ser observado o cronograma dos trabalhos de campo realizados durante a pesquisa. 

 
 

 

 

 

                                                             
6 Agrônoma que trabalhava na organização no período em que os trabalhos de campo foram realizados.  
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Quadro 01: Cronograma dos trabalhos de campo realizados entre o ano de 2015 e 2016 

 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS 

ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2016 

MUNICÍPIO COMUNIDADE FAMÍLIAS 

ENTREVISTAS 

REALIZAÇÃODOS 

TRABALHOS DE CAMPO 

TRIUNFO Comunidade Carro 

Quebrado 

Dª. Ducarmo e Seu 

Milton 

04 05,06 e 07 de Fevereiro de 

2015 

SERRA 

TALHADA 

 

 

Assentamento Barra 

Nova 

Dª. Alexandrina e Seu 

Luiz 

07 de agosto de 2015 

17 e 18 de maio 2016 

Assentamento 

Lajinha 

S. Genivaldo 11 e 16 de maio de 2016 

SANTA CRUZ 

DA BAIXA 

VERDE 

Sítio Cachoeira Dª. Ivaneide e Seu 

Ivanildo 

06 de agosto de 2015 

20 de maio de 2016 

Sítio São José dos 

Pilotos 

Dª. Aparecida, D. 

Socorro, Dª. Fabiana, Dª. 

Francisca 

10 11,12 e 13 de maio de 

2016 

TOTAL DE TRABALHOS DE 

CAMPOS REALIZADOS 

Dois campos em 2015  (uma semanas cada) 

Um campo em 2016 (duas semanas) 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo (2016). 

 

O primeiro trabalho de campo da pesquisa foi realizado de 04 a 07 de fevereiro de 

2015 na comunidade Carro Quebrado, localizada no pé da serra do município de Triunfo. 

Nesse período, conhecemos o quintal de Dona Ducarmo e Seu Milton, casal que comercializa 

os produtos do quintal na Feira Agroecológica de Serra Talhada, desde 2001. No mês de 

agosto de 2015, organizamos o trabalho de campo em duas comunidades. No dia 06 de 

agosto, visitamos o Sítio Cachoeira – no município de Santa Cruz da Baixa Verde – de Dona 

Evaneide e Seu Ivanildo. No dia 07 o trabalho de campo foi realizado no Assentamento Barra 

Novo, no município de Serra Talhada. Lá entrevistamos Dona Alexandrina, agricultora 

assentada que também comercializa na Feira Agroecológica de Serra Talhada. No mês de 

maio de 2016, retornamos ao assentamento Barra Nova para realização da entrevista e visita 

ao quintal agroecológico de Dona Alexandrina.   

De 10 a 13 de maio de 2016, vistamos o Sítio São José dos Pilotos para realização 

das entrevistas com quatro agricultoras que trabalham com os quintais agroecológicos desde 

década de 1980. Entrevistamos Dona Socorro, Dona Aparecida, Dona Fabiana e Dona 

Francisca. Nos dias 11 e 16 do mês de maio, realizamos o trabalho de campo no 

Assentamento Lajinha, entrevistamos Seu Genivaldo e Seu filho, Cícero, agricultores que 
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desde 2004 vem produzido e comercializando os produtos agroecológicos produzidos pela 

família. Durante os trabalhos de campo, utilizamos como ferramentas da pesquisa um 

gravador para registro das entrevistas, conversas, câmera fotográfica, Global Posítioning 

System (GPS) para marcação das coordenadas geográficas e elaboração de um mapa temático, 

também utilizamos um caderno de campo onde registramos o roteiro das entrevistas, dados e 

percepção das experiências agroecológicas, trabalho desenvolvidos pelas mulheres nos 

quintais, entre outras observações. 

No que diz respeito ao recorte territorial da pesquisa, este está inserido na região do 

Sertão do Pajeú, está localizada a 423 km da capital do estado de Pernambuco, Recife. De 

acordo com dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE 2010), o Sertão do Pajeú 

ocupa uma área de 10.828 km², que representa 8,78% do território estadual e com população 

de aproximadamente 314.642 habitantes, sendo a população rural 37% do total, distribuídas 

entre 20 municípios: Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Quixaba, Santa Terezinha, São José do 

Egito, Serra Talhada, Sertânia, Tabira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, Itapetim, 

Mirandiba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Solidão, Triunfo, Tuparetama 

e Ingazeira. O nome da região vem do nome do seu rio que, outrora. era chamado pelos índios 

de "Payaú", ou "rio do pajé". A região está inserida na bacia hidrográfica do Rio Pajeú (a 

maior bacia do estado de Pernambuco) com uma área de 16.838,70 km², correspondendo a 

17,02% da área do estado (PERNAMBUCO, 1998). 

A produção agrícola desenvolvida pelas famílias camponesas do Pajeú depende dos 

índices de precipitações e água do rio Pajeú. O afluente mais importante do Pajeú é o riacho 

do Navio que nasce a uma altitude de aproximadamente 750m, na serra das Piabas, entre o 

limite dos municípios de Betânia e Custódia. O rio Pajeú, assim como os demais rios do 

Sertão, tem como característica o regime sazonal-intermitente, com a interrupção do curso no 

período de estiagem. Estes rios – em geral – têm leitos largos e arenosos onde se formam 

lençóis de água subterrânea utilizados pela população sob a forma de cacimbas (ANDRADE, 

2003). Ao longo do seu curso, margeiam as cidades de Itapetim, Tuparetama, Ingazeira, 

Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, Serra Talhada e Floresta, como podemos 

ver no Mapa 01: 
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Mapa 1: Municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú  

 

Fonte: Base Cartográfica do IBGE/2013. Datum; SIRGAS 2000, zona 24S. Organizado por: Araci 

Farias Silva (2016) e Araújo Filho et al., 2000.  

 

 

Para apresentar os resultados da pesquisa realizada no decorrer dos dois anos de 

Mestrado, organizamos o texto a seguir em quatro capítulos, esta introdução e as 

considerações finais. No primeiro capítulo, abordamos o processo de formação do espaço 

agrário do Sertão do Pajeú evidenciando a participação da mulher agricultura na construção 

do espaço agrário, e sociedade sertaneja. Apresentamos também a luta e o trabalho das 

mulheres trabalhadoras rurais por acesso a direitos, à previdência social, salário maternidade, 

documentação, participação nas frentes de emergências, entre outros. Discorremos – 

brevemente – sobre a importância do trabalho desenvolvido por Vanete Almeida, “mulher 

negra e sertaneja” que mudou a vida de muitas trabalhadoras e trabalhadores rurais no Sertão 

do Pajeú, Brasil e América Latina. 
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No segundo capítulo, retratamos as transformações ocorridas no espaço agrário 

brasileiro e do Pajeú no decorrer do processo da modernização agrícola no período da 

Revolução Verde. O modelo político econômico adotado no Brasil trouxe sérias 

consequências para as agricultoras e agricultores menos capitalizados, sendo muitos deles 

expropriados de suas terras e forçados ao assalariamento nos engenhos de cana de açúcar, 

fazendas de gado e produção de cebola, conforme foi relatado por alguns agricultores 

entrevistados durante a pesquisa.  

O terceiro capítulo retrata a construção do conhecimento agroecológico no estado de 

Pernambuco e no Pajeú. Enfoca-se, neste capítulo, o marco teórico da agroecologia, proposta 

que denuncia o modelo de agricultura predatório da Revolução Verde que desrespeita a 

natureza, os bens naturais, as mulheres e seus conhecimentos e os saberes e visa a construção 

de outra agricultura e de relação sociedade-natureza. Discutimos o papel dos agentes 

mediadores no processo de transição agroecológica e valorização da produção agrícola 

desenvolvidas nos quintais agroecológicos, e valorização dos conhecimentos e trabalho 

produtivo das mulheres agricultoras do Pajeú.  

No quarto capítulo, apresentamos o processo de transição agroecológica em quintais 

do Sertão do Pajeú. Através da sistematização das experiências agroecológicas das 

agricultoras e agricultores temos como objetivo visibilizar às o trabalho agrícola das mulheres 

no processo de produção,apresentar os quintais, como também à importância das mulheres 

para o fortalecimento da agricultura agroecológica no Sertão. O trabalho desenvolvido pelas 

mulheres nos quintais tem possibilitado o acesso à alimentação diversificada, geração de 

renda monetária como também a problematização e discussão das desigualdades de gênero e o 

acesso a bens, terra e direitos sociais por parte das mulheres. 

Nas considerações finais da investigação, constatamos a importância dos quintais na 

vida das mulheres agricultoras do Pajeú. Para elas, o quintal é o lugar da experimentação, da 

construção do conhecimento e do processo de conversão agroecológica, na maioria dos casos. 

Nos quintais, as mulheres produzem conhecimento, geram renda e mudam sua relação com a 

natureza e modo de produzir e viver no Sertão. As conquistas das mulheres são bastante 

significativas à medida que possibilitam o questionamento e construção de outras reações de 

gênero e de poder, seja na unidade familiar e/ou na sociedade. As agricultoras ocupam 

espaços, reivindicam direitos e lutam por melhores condições de vida e igualdade de direitos 

entre homens e mulheres.  
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1. CONTRIBUIÇÕES DAS MULHERES CAMPONESA NA ORGANIZAÇÃO  

DO  ESPAÇO  AGRÁRIO DO SERTÃO DO PAJEU 

 

 

A partir da década de 1960, o espaço agrário brasileiro passou por grandes 

transformações. Embora as mudanças tenham ocorrido em regiões eleitas pelo Estado como 

estratégicas para o desenvolvimento do país como as regiões Sul e Sudeste, os efeitos 

positivos e negativos dessas escolhas foram sentidos em todo o território nacional.  O modelo 

econômico adotado alterou em maior ou menor grau o modo de vida, relações sociais e de 

trabalho como também as relações de gênero, no espaço rural, tornando-o ainda mais 

complexo e contraditório. As novas dinâmicas sociais, políticas e econômicas fizeram emergir 

–  entre a década de 1970 e 1980 – alguns sujeitos que, durante muito tempo, ficaram ocultos 

na história social oficial do Brasil: as mulheres, trabalhadoras urbanas e rurais, como é o caso 

das agricultoras sertanejas do Sertão do Pajeú, Pernambuco.  

Na década de 1980, as mulheres rurais retomaram a luta por direitos sociais e 

políticos para serem reconhecidas como trabalhadoras rurais, buscando a transformação social 

e melhoria da qualidade de vida no Sertão Semiárido (CORDEIRO 2004). Hoje o legado 

deixado por aquelas mulheres é seguido por algumas sertanejas que estão retomando o 

conhecimento agroecológico e construindo estratégias para pensar outro tipo de sociedade e 

agricultura com acesso a políticas públicas, e direitos que promovam a equidade, dê acesso a 

terra, bens e relações de gênero mais justas para homens, mulheres, jovens e idosos. 

No decorrer do processo histórico da sociedade, as mulheres sempre estiveram 

presentes e atuantes nos espaços produtivos e reprodutivos da agricultura. Ainda hoje, elas 

estão presentes na produção de alimentos, seleção e cuidados com as sementes, 

beneficiamento de leite e frutas, cuidado com a família, manejo da biodiversidade, 

comercialização e geração de renda para satisfazer as necessidades da família.  Nesse sentido, 

há uma contradição no que diz respeito ao não reconhecimento social, protagonismo e 

trabalho da mulher como produtora rural, promotora das condições necessárias para 

reprodução da vida, família e campesinato enquanto categoria social histórica. Mesmo 

mediante os desafios, as mulheres agricultoras sertanejas têm lutado pelo reconhecimento do 

seu papel social e político na agricultura, como também tem lutado bravamente pelo direito de 

acesso a terra, a políticas específicas, previdência social, geração de renda, autonomia 

economia e igualdade de gênero.  

No Sertão, a vida das mulheres agricultoras é marcada pelas lutas diárias, pela 

reprodução das condições de vida e por direitos políticos e sociais negados a elas desde seu 
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nascimento devido à sua condição de gênero. Essas mulheres nasceram, cresceram e vivem 

cercadas pelos diversos tipos de exclusão, violência e desigualdades produzidas pela cultura 

machista e patriarcal da sociedade em que vivem. De acordo com Carvalho (2016), os 

discursos defendidos por padres, políticos, donos de terras, esposos e filhos dessa região, não 

valorizavam a participação e a opinião das mulheres, inicialmente em casa; em seguida, nos 

diversos espaços sociais. O fato é que o espaço rural do Pajeú, assim como as demais regiões 

do Sertão, é marcado pelas relações de poder e gênero que construiu e consolidou a ideologia 

patriarcal machista onde a masculinidade se estabelece em rígida oposição à feminilidade.  

O culto ao masculino, ao homem macho e forte, construiu uma historiografia 

regional que excluiu a figura feminina e a história das mulheres dos espaços políticos e sociais 

como sujeito político ativo, estando elas quase sempre à sombra de um homem. Esse sexismo 

tenta defender a ideologia de que “o nordestino é macho. Não há lugar nesta figura para 

qualquer atributo feminino. Na região Nordeste, até as mulheres são macho, sim senhor!” 

(ALBUQUERQUE JR, 2013, p. 20). Essas ideias de nordestino como “macho por 

excelência”, de certa maneira, conduziram à subalternização, marginalização e exclusão da 

mulher de espaços políticos e de ter acesso a bens como titulação de terra, por exemplo.  

A tentativa de fortalecimento do patriarcado nordestino e sertanejo com ideias 

machistas da superioridade masculina se intensificou no fim do século XIX, com as 

transformações da sociedade escravista para república (ALBUQUERQUE JR, 2013). Para as 

oligarquias regionais, o crescimento das cidades, a modernização técnico- científica e a 

indústria cultural de massa ameaçavam o poder das oligarquias, dos patriarcas e senhores 

donos do poder local. Sendo assim, a população (leia-se nordestina/sertaneja) deveria ser 

“macho por excelência, com a capacidade de revalorizar uma região que precisava reagir; 

região estuprada e penetrada por interesses e valores estranhos” (ALBUQUERQUE JR, 2013, 

p. 163). No caso das mulheres sertanejas, a exclusão social e política, frequentemente sofrida, 

é frutos da sociedade e modo de vida excêntrica
7
 da sociedade de que elas fazem parte e vêm 

tentando transformar a partir das suas experiências, conhecimentos e demandas sociais e 

políticas. Na sociedade sertaneja, as relações sociais entre homens e mulheres são 

antagônicas, assimétricas, hierarquizadas e desiguais onde opressão e dominação estão 

fortemente contidas e são reproduzidas pela divisão sexual do trabalho historicamente 

                                                             
7A sociedade nordestina foi construída a partir da ideologia e representação da figura masculina, viril, valente e 

violenta. Ambiente marcado tradicionalmente pelo patriarcado e pelas relações sociais construídas a partir dos 
laços de parentesco e rígidos códigos de conduta que restringem o espaço social, político e as escolhas das 

mulheres sertanejas; intensificam as relações desiguais de gênero e poder (ALBUQUERQUE JR, 2011, 2013). 
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construída e socialmente aceita como regra nesta sociedade onde muitas vezes o poder do 

macho, do patriarca é concebido e aceito como legítimo. 

A análise da construção histórica, social e ideológica da dominação de gênero 

desestabiliza de modo radical os pressupostos naturalistas que prevalecem nas teorizações das 

Ciências Sociais e tendem a naturalizar as “diferenças” entre homens e mulheres (ERIKA 

APFELBAUM, 2009). Para Gebara (2000), falar de gênero é falar a partir de um mundo 

fundado, de um lado, no caráter biológico do ser, de outro, no caráter cultural, histórico, 

ideológico e religioso. Nesse sentido, o gênero possui uma função analítica semelhante àquela 

de classe social: ambas as categorias atravessam as sociedades históricas e trazem à luz os 

conflitos entre homens e mulheres, definindo formas de representar a realidade social e 

intervir nela. Gênero não é algo que existe em si mesmo, é sempre relacional e não pode ser 

confundido com sexo, ele é constituído por relações e pelas representações destas relações 

(WOORTMANN, 1992).  

 Joan Scott publicou em 1995um artigo intitulado “Gênero: uma categoria útil para 

análise histórica”. Nesta obra, a autora destaca que o termo gênero foi proposto no sentido de 

se transformar os rumos da história das mulheres, onde haveria a possibilidade de transformar 

os paradigmas da História. O termo foi empregado para designar as relações sociais entre os 

sexos e a criação de papeis para homens e mulheres. Assim, para Scott (1995), gênero refere-

se às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres, como 

um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos e como uma forma primária de dar significado às relações de poder.  

 
O gênero se torna uma maneira de indicar as construções sociais: a criação 

inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e às 
mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das 

identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa 

definição, uma categoria social imposta sobre o corpo sexuado (SCOTT, 
1995, p.05). 

 

As relações de gênero são socialmente construídas, ao longo dos tempos e relações 

que constituem um dos princípios organizadores de toda formação social à medida que elas 

atravessam, limitam e orientam as práticas sociais e contêm a ideia de assimetria e hierarquia 

nas relações sociais, incorporando a relação de poder (GARCIA, 2000). A organização da 

sociedade se dá a partir do modo de produção capitalista, modo este que tem como base da 

sua engrenagem a divisão sexual do trabalho; consequentemente, a divisão da sociedade em 
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classes, o que intensifica a exploração, opressão, as desigualdades, bem como o acirramento 

da luta de classes.  

 As desigualdades de gênero são frutos deste sistema que impõe diferenciações entre 

homens e mulheres e reproduzem hierarquias onde ressalta a “superioridade” masculina sobre 

a mulher. Conforme Toledo (2003), a ideia de superioridade do homem sobre a mulher é 

transmitida pelas principais instituições da sociedade: a escola, o Estado, a Igreja, as Forças 

Armadas, os meios de comunicação. Essa ideologia de superioridade se reproduz e é 

funcional ao modo de produção capitalista. O fato é que vivemos numa sociedade baseada no 

sistema patriarcal, capitalista e racista. O capitalismo cria a divisão social do trabalho entre as 

classes, o patriarcado entre homens e mulheres – a divisão sexual do trabalho (SILVA et al 

2012). Num mesmo local, pode haver a divisão social do trabalho, divisão sexual e ainda a 

exclusão racial, sendo estas resultantes da forma de organização da sociedade. 

Sem dúvida, as mulheres obtiveram várias conquistas: voto, mercado de trabalho, 

documentação, autonomia sob seu corpo. No entanto, é preciso avançar mais nas questões que 

dizem respeito às relações de classe e gênero, valorização do trabalho produtivo e reprodutivo 

das mulheres e o reconhecimento dos seus saberes e conhecimentos, como também divisão 

sexual do trabalho de forma mais justa entre outros.  

Neste sentido, Silva at. al (2012), destacam que: 

 
Nós, mulheres, somos duplamente exploradas por vivermos no sistema 

capitalista e no sistema patriarcal. No sistema patriarcal, em que os homens 

têm mais poder do que nós e tem poder sobre nós, também predomina outra 
divisão social do trabalho, que é a divisão sexual do trabalho. Ela é um dos 

mecanismos que sustentam a opressão e a exploração dos homens sobre nós, 

mulheres. O sistema capitalista se apropria dessa divisão para explorar mais 
as mulheres no trabalho remunerado e se apropriar do trabalho domestico 

gratuito que é realizado por nós (SILVA at. al, 2012. p.13). 
 

O trabalho reprodutivo gratuito é compreendido por Silva et al (2012), como 

fundamental para garantir a reprodução da força de trabalho, sem o desempenho das funções 

de subsistência as atividades de produção não se viabilizariam. Nas áreas rurais, as tarefas 

domésticas são realizadas majoritariamente pelas mulheres. Essas atividades roubam tempo e 

energia, limitam as possibilidades de autonomia econômica e, para muitas mulheres, geram o 

confinamento doméstico visto que devido à sobrecarga de trabalho a mulher não tem tempo 

livre. Para Nogueira (2006), o trabalho doméstico se constitui em atividade fundamental para 

o sistema capitalista; seu maior aliado é a família patriarcal. O trabalho desenvolvido 

diariamente pelas mulheres nos espaços privados, no cuidado com a casa, com a família e no 
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preparo dos alimentos, é apropriado pelo capital. Esse trabalho desempenhado pelas mulheres 

permite “ao capitalista a segurança da reprodução e a perpetuação da força de trabalho e, 

dessa maneira, garante também a reprodução e manutenção da própria lógica do capital” 

(NOGUEIRA, 2006, p. 206), que acumula riqueza a partir do pagamento de salário sem 

contabilizar o trabalho doméstico realizado pela família (não pago). 

 É o espaço doméstico que possibilita que o trabalhador reponha suas energias para o 

trabalho produtivo diário, assim a família é utilizada pelo capitalismo para manutenção do 

sistema sem que para isso sejam necessários custos.  

Em sua reflexão, Toledo (2003) destaca que é no lar que:  

 
O trabalhador se alimenta, descansa e repõe suas energias para continuar 

trabalhando para o capitalista. Se o salário é o necessário para a 
sobrevivência do trabalhador, ou seja, para a reprodução da força de 

trabalho, o trabalho doméstico deveria fazer parte desse cálculo, e, no 

entanto, não o faz. O capitalista explora a separação entre o processo de 

produção de mercadorias e o processo de reprodução da força de trabalho 
para, dessa forma, incrementar a extração de mais-valia (TOLEDO, 2003, p. 

51). 

 

A forma desigual da divisão sexual do trabalho é de interesse do sistema capitalista 

de produção para manter o controle sobre a força de trabalho e salários pagos para a sua 

reprodução social. No que diz respeito às comunidades rurais, a mulher desempenha um papel 

importante na unidade de produção que também é o lugar da habitação e da vida da família. 

Nesses espaços, as agricultoras são as responsáveis pela organização e gestão da casa, da 

unidade de produção familiar tendo – muitas vezes – jornada de trabalho superior à realizada 

pelo homem. Vale destacar que a mulher é um membro não remunerado da família: o trabalho 

feminino é invizibilizado e desvalorizado pelo discurso homogêneo patriarcal que legitima a 

divisão sexual do trabalho, subordina a mulher e reduz seu trabalho à simples “ajuda”.   

A condição de “membro não remunerada da família” expressa uma desigualdade de 

gênero e mascara o significado da inserção produtiva das mulheres (PACHECO, 1997). Sendo 

a mulher considerada como ajudante da família, trabalha de forma gratuita, sem ter o 

reconhecimento do seu trabalho pela família – até por ela – do mesmo modo que pela esfera 

pública. (MELO, 2002, p.1).   

 
Nós, mulheres, trabalhamos muito, desde a infância e por toda a vida. 
Trabalhamos há muito tempo na história, desde muito antes do capitalismo, 

mas nosso trabalho foi invisibilizado ao longo do tempo. Para muitas de nós, 

hoje e em outras gerações não muito distantes, ter um trabalho e, a partir 

dele, conseguir alguma renda foi e é uma forma de ter mais autonomia, 



34 
 

tomar decisões próprias, ir e vir, melhorar a vida, sair da dependência 

financeira. Foi e é, para muitas, a única alternativa para sobreviver em uma 

sociedade capitalista, na qual a venda de nossa força de trabalho é a única 
forma de sustento. Com nosso trabalho, remunerado e não remunerado, 

vendido ou gratuito, a gente não apenas se sustenta, ou sustenta a nossa 

família, mas sustenta o mundo (SILVA et al 2012. p. 8). 

 

Para Marli Almeida (2008), na sociedade capitalista, o capital, a exploração da força 

de trabalho, a propriedade privada, a exploração dos recursos naturais, a desigualdade na 

distribuição de riqueza e poder são os elementos que estrutura a sociedade. Nesse sistema, há 

disparidade na divisão sexual do trabalho, hierarquia de poder e na distribuição dos bens 

produzidos por mulheres e jovens. Esse modo produção se utiliza do conjunto de mecanismo 

da Revolução Verde, insumos externos, agrotóxicos e créditos que são utilizados na 

agricultura de grande escala como também na agricultura camponesa que ainda encontra-se na 

lógica de produção convencional. Nesses tipos de produção, grande parte das vezes “os 

homens são os proprietários, detêm o poder de decisão sobre a propriedade da terra, sobre a 

produção e os bens econômicos produzidos pela família, além de utilizar os recursos naturais 

de forma predatória” (MARLI ALMEIDA, 2008, p. 19).   

No Pajeú, a produção de alimentos, bens e serviços passa pela produção e reprodução 

da vida e da construção das condições necessárias para as agricultoras e agricultores 

conviverem bem com as especificidades do Sertão e longos períodos de estiagem. Mas essa 

convivência passa pela retomada dos conhecimentos e saberes sobre os agroecossistemas da 

caatinga, conhecimentos e das práticas construídas pela apreensão do espaço vivido e 

experiências que são repassados de geração para geração no relato oral e na prática diária das 

agricultoras e agricultores. Segundo Siliprandi (2009, 2009a), as mulheres têm uma 

participação fundamental para a segurança alimentar, no manejo ecológico dos recursos 

naturais e na conservação dos agroecossistemas na agricultura familiar.  

Para Marli Almeida (2008), são as mulheres que sofrem impedimentos, têm seu 

trabalho como produtoras invisibilizado, suas atividades produtivas são desvalorizadas e seu 

trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho. A relação da mulher camponesa com a 

terra e quintal vão além da produção de alimentos. O quintal é lugar de vida, onde estão os 

remédios que curam sua família, o alimento que é diariamente consumidos e retirado para ser 

levado para feira. É no quintal que estão as flores e as plantas ornamentais que embelezam os 

arredores da casa. O quintal é lugar de trabalho, produção do conhecimento agroecológico, 

das relações sociais e de seus valores. É no quintal que são construídas as relações sociais no 

contato com pessoas e os vínculos de solidariedade. Nesse contexto, à agroecologia não 



35 
 

interessa apenas mudar a forma de fazer agricultura (inovando as técnicas e processos), mas, 

principalmente, a forma de se pensar o próprio papel da agricultura, as relações dos 

agricultores e suas famílias com a natureza e com o resto da sociedade (MAFRA, 2004). 

Quanto à questão de gênero e trabalho que envolve a mulher no contexto da 

agricultura sertaneja, não seria exagero dizer que foi – historicamente – construído um 

estereotipo acerca da mulher sertaneja quanto ao seu papel e espaços ocupados na sociedade. 

Papel que está relacionado às atividades e tarefas domésticas, ao cuidado com a casa, família 

e criação de pequenos animais em seus quintais. Mas o papel do cuidado e gestão do espaço 

doméstico não é somente da mulher, mas também dela. Às mulheres no Brasil e do mundo 

foram atribuídos valores menores aos trabalhos que executam em pé de igualdade com o 

homem. Nessa idealização de mulher sertaneja, o ser mulher é submissa ao homem, e deve se 

resguardar, ocupando os espaços privados. Ao homem caberia a posição de provedor da 

família e os espaços públicos. São falácias como estas que, ao longo da história, têm 

perpetuado as desigualdades de gênero e a invisibilidade do trabalho da mulher em todo o 

processo de produção social, negando-lhe o direito de ter direito e ter voz ativa em um sistema 

social hierarquizado e controlado por relações de poder desigual.  

As desigualdades sociais e políticas provenientes das diferenciações de gênero, 

existentes entre homens e mulheres, não são determinadas, mas condicionadas, ou seja, foram 

construídas ao longo do tempo para o controle e manutenção do poder de forma hierárquica 

do homem sob a mulher. Cabe salientar que essa diferenciação de gênero é social e não 

biológica. O elemento organizador da representação é a categoria gênero e não o sexo 

(SPINK, 1994, p. p.97). As mulheres são detentoras de grande parte dos conhecimentos, 

saberes práticas e valores tradicionais, sejam referentes à biodiversidade ou modo de plantar, 

colher; sejam referentes aos aspectos culturais e identitário das sociedades camponesas. De 

acordo com Shiva (1998), em grande parte das culturas, as mulheres têm sido as guardiãs da 

biodiversidade. 

 
Ellas producen, reproducen, consumen y conservan la biodiversidad en la 

práctica de la agricultura. Sin embargo, al igual que todos los demás 

aspectos de su trabajo y su saber, la contribución de las mujeres al desarrollo 
y a la conservación de la biodiversidad se a presentado como un no-trabajo y 

un noconocimiento. Su trabajo y sus conocimientos expertos se han definido 

como parte de la naturaleza, a pesar de que están basados en prácticas 
cultuales y científicas complejas. La conservación de la biodiversidad al 

como practican las mujeres difieri, no obstante, de la concepción patriarcal 

dominante. (SHIVA, 1998, p. 56). 
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A mulher desempenha papel importante na agricultura sertaneja, sendo ela 

responsável pela organização e gestão da casa, da unidade de produção tendo muitas vezes 

jornada de trabalho superior à realizada pelo homem. Embora essa realidade esteja em 

processo de mudança, mesmo que de forma sutil, o trabalho feminino ainda é invisibilizado e 

desvalorizado pelo discurso homogêneo patriarcal que legitima a divisão sexual do trabalho e 

subordina a mulher, sendo essa relação de poder e de gênero reproduzida ao longo dos anos 

como natural e inquestionável. Esse fator aprofunda ainda mais as desigualdades de sociais e 

de gênero. 

Assim como, muitas vezes, as mulheres não são reconhecidas como trabalhadoras, os 

quintais agroecológicos ainda são visto com desconfiança por muitos que não reconhecem 

esse espaço próximo a casa como lugar de produção, mesmo sendo de grande importância 

social e econômica para a mulher e a família. É nesses espaços destinados à mulher que ela 

planta e produz uma diversidade de alimentos, mesmo estando em uma região marcada pelos 

longos períodos de estiagem e de clima semiárido. Conforme apontam os dados da pesquisa, 

aos poucos, o trabalho desenvolvido pelas mulheres na agricultura em seus quintais e em 

outros espaços está sendo visibilizado e reconhecido como importante meio de transformação 

do espaço agrário sertanejo. Além disso, tem possibilitado a geração de renda e relativa 

autonomia financeira e social para as mulheres que aos poucos vão conquistando espaço, 

direitos e poder de decisão sob suas vidas e destino. 

Durante a pesquisa, verificou-se que a renda é uma das estratégias para construção da 

autonomia por parte das mulheres agricultoras visto que o acesso à renda aumenta a 

autoestima, dá maior liberdade, acesso a bens e visibilidade ao trabalho agrícola desenvolvido 

pelas mulheres em seus quintais e propriedade como um todo. Antes da diversificação e 

manejo agroecológico dos quintais, as agricultoras não possuíam fonte de renda própria, e a 

produção agrícola era voltada para o consumo da família. A transição agroecológica tem 

possibilitado às mulheres acesso à assistência técnica, acesso às cisternas para produção, 

participação de momentos de formação como: oficinas, intercâmbios, trocas de experiências 

entre outras agricultoras e agricultores, liberdade para vivenciar outros espaços, construir 

outros conhecimentos e retomar os conhecimentos por elas acumulado. O acesso a novas 

informações, experiências e ideias tem feito essas mulheres refletirem sobre sua própria 

condição de vida, como também tem possibilitado discutir a forma de organização do 

processo produtivo, as desigualdades de acesso a bens e direitos por parte das mulheres e 

também desenvolver formas de luta por melhores condições de vida para elas e suas famílias.  
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1.1 O Movimento de Mulheres e as mulheres em movimento no Sertão  

 

Para Perrot (1988, 2005), compreender os caminhos percorridos pelas mulheres, os 

desafios e obstáculos que enfrentam tanto nos sindicatos quanto nos movimentos rurais é 

muitas vezes aprender a desvelar os “silêncios da história”. Assim, não se pode refletir sobre a 

agricultura e questões de gênero no Sertão de Pernambuco sem mencionar o importante papel 

das organizações de mulheres rurais que atuaram no cenário político sertanejo a partir da 

década de 1980.  

O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central foi uma das 

primeiras organizações de mulheres rurais organizado em Pernambuco, em 1982, oficializada 

em 1984.   

 
O surgimento do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão 
Central pode ser analisado como resultado de uma conjuntura política 

nacional favorável (o processo de democratização política) ao 

questionamento da estrutura dominante no Sertão Central de Pernambuco 

pelo movimento sindical, puxado pela Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura de Pernambuco, mas, sobretudo, pela auto-organização das 

mulheres rurais em torno de demandas específicas e pelo questionamento da 

estrutura de dominação cultural (patriarcado e o machismo), política e 
econômica (coronelismo e paternalismo) a que estavam submetidas. Estas 

eram excluídas dos espaços de participação e organização política, bem 

como não eram reconhecidas como sujeitos políticos de direitos (JALIL, 

2013. P.78).  

 

As distâncias hierárquicas existentes entre homens e mulheres foram fortemente 

questionadas pelas mulheres rurais do Sertão de Pernambuco. Em 1980, quando ocorreu uma 

das mais severas secas da história, que provocou forte calamidade e fome em todo o Sertão 

nordestino, as mulheres agricultoras foram excluídas de programas emergenciais como as 

Frentes de Emergências, programas nos quais só os homens poderiam se alistar. Foi neste 

período que as agricultoras marcaram presença na luta por melhores condições sociais no 

campo, colocando na pauta suas reivindicações como trabalhadoras rurais. As principais 

reivindicações das mulheres trabalhadoras rurais, naquele momento, estavam ligadas à relação 

sindicato/mulheres. Tinha como discussão tanto a incorporação de mulheres nos sindicatos, 

como também a extensão dos benefícios de seguridade social: licença-maternidade e 

aposentadoria para as mulheres trabalhadora rurais, em reconhecimento da categoria mulher 

trabalhadora rural. (SIQUEIRA, 1991).   

A luta para ser reconhecida como trabalhadora rural traz consigo a necessidade de 

questionar a forma como se dava o processo produtivo da agricultura, expondo as 
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contradições existentes entre o trabalho desenvolvido pela mulher e o desenvolvido pelo 

homem, sendo aquele quase sempre invisibilizado e desvalorizado. Nos anos de 1979 a 1984, 

os estados do Nordeste foram assolados por uma forte seca que levou a ações paliativas das 

Frentes de Emergência no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Tal 

calamidade impulsionou a organização das mulheres, pois muitas se tornaram nesse período 

“chefes de família”, condição assumida pela ausência dos maridos que, sem trabalho, 

migravam para outras regiões do estado e do país (CORDEIRO, 2004; ABREU & LIMA 

2003). A migração masculina era uma estratégia para minimizar a miséria, fome e penúria 

cotidiana das famílias; no entanto, as mulheres eram as que mais sofriam com a seca, escassez 

de alimentos e estado de fome sofrido por elas e seus filhos. 

As Frentes de Emergências constituíam-se num programa paliativo executado nos 

períodos mais críticos de seca e que consistiam na realização de obras de pequeno e médio 

porte por agricultores, posteriormente incorporando também as agricultoras. Vale destacar 

que, em anos anteriores, as frentes se destinavam, sobretudo, à realização de grandes obras 

públicas. Assim, as frentes de emergências desse período teriam ficado conhecidas como a 

“frente dos patrões” porque o objetivo não eram construções públicas, mas sim de obras 

privadas. Para esse trabalho, nas frentes de emergências só podiam se alistar os homens que 

estivessem dentro dos seguintes critérios de seleção: 

 
Ser trabalhador rural, ter idade entre 14 e 60 anos; na família de 1 a 5 

membros, apenas um poderia ser contemplado; de 6 a 10 pessoas, poderiam 

ser inscritos dois integrantes; acima de 10 pessoas, era facultada a 
participação de três membros do grupo familiar. O núcleo familiar com mais 

de 7 membros que possuísse aposentado poderia inscrever apenas uma 

pessoa (FISCHER e ALBUQUERQUE, 2002, p. 6).  

 

A seleção dos participantes das frentes de emergências excluíam as mulheres 

independentemente da idade, mesmo sendo as que eram as “chefes” de família e agricultoras 

desde os sete, oito anos de idade. Com relação aos integrantes da família agricultora e 

participante da produção agrícola. Essa diferenciação entre homens e mulheres é tida como 

“comum” nas famílias agricultoras. De acordo com Woortmann, (1997) a agricultura 

camponesa é uma classe social hierarquizada econômica e socialmente a partir de valores 

culturais, que “entende o pai de família como aquele que reúne todas as condições para 

participar de todo o processo de trabalho” (p.29). Tentando superar o estado de 

vulnerabilidade social acentuado no Pajeú, as mulheres trabalhadoras rurais começavam a se 

articular, mobilizando-se para serem incluídas nas frentes de emergências, assim como os 
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homens faziam. De acordo com Cordeiro (2004), em 1983, os Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais do Sertão Central elaboraram um documento chamado “Mulher Excluída do Programa 

de Emergência”, que foi encaminhado para o governo do estado, SUDENE, OAB e imprensa 

em geral. A autora destaca que, neste documento, aparecem três argumentos: as mulheres 

reivindicam o direito ao trabalho; as mulheres são as grandes vítimas da seca, são as que 

sofrem mais, especialmente aquelas cujos maridos migraram, as viúvas e as mães solteiras; 

por conta da fome dos (as) filhos (as) as mulheres saem em busca de trabalho (CORDEIRO, 

2004. p. 91).   

O ano de 1983 o Sertã nordestino chega ao 4º ano consecutivo de seca, o plano de 

emergência excluía as mulheres; diante dessa situação, os dirigentes do Polo Sindical da 

Região do Sertão Central formulam um documento reivindicatório e encaminha a luta pela 

exigência do alistamento das mulheres no trabalho das frentes de emergências. Neste mesmo 

ano, graças à conquista do Movimento Sindical, as mulheres passaram a trabalhar nas frentes 

de emergências separadamente dos homens – frentes que chegavam a aglutinar até 300, 400, 

500 mulheres. Este fato facilitava o acesso para elas articular um trabalho, conversar e 

descobrir lideranças (ALMEIDA et al, 1994, p. 9).  

De acordo com Almeida et al (1994), a vida demonstrava as contradições da luta pela 

sobrevivência, pelo direito de se organizar e de trabalhar, fazendo nascer fortes impulsos de 

organização, no meio da alegria das mulheres, alistadas e trabalhando com os homens. Para 

fortalecer o movimento de mulheres, em 1984, começava a ser organizado o 1º Encontro das 

Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central de Pernambuco, na cidade de Serra 

Talhada, Pernambuco. O encontro foi promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pernambuco e teve como lema “Somos Mulheres e Trabalhadoras, temos valor!”.  

 
[...] da preparação do encontro participaram, além da assessoria, duas 

trabalhadoras rurais, Maria Ana, de Mirandiba e D. Socorro, de Serra 

Talhada, chegaram para o encontro convocadas através dos sindicatos trinta 

e três trabalhadoras de sete municípios. A proposta central do encontro era 
fazer o levantamento e analisar os problemas vividos por elas como mulher e 

como trabalhadora e seu principal encaminhamento foi o planejamento do 

trabalho em cada município (ALMEIDA et al. 1994, p. 10).   

 

Esse encontro foi o combustível que faltava para as mulheres trabalhadoras rurais 

perceberem a importância e o valor do seu trabalho, reconhecer seu valor de mulher e que se 

auto-organizadas são mais fortes para lutar por seus direitos políticos enquanto mulheres 

trabalhadoras rurais. Segundo Almeida et al (1994, p. 11), elas começavam a se movimentar, 
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falar do 1º encontro, da notícia da organização das mulheres, comentava-se como uma boa 

novidade. Falava-se disso nas cacimbas, no caminho da roça no caminho da feira.  

Outro momento importante para as mulheres trabalhadoras rurais do Sertão foi o IV 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, realizado em maio de 1985 em Brasília. Esse 

Congresso foi o espaço e momento político oportuno para expor as reivindicações e luta 

política e social das mulheres. Nesse sentido, a assessora do polo sindical do Sertão Central 

em parceria com Maria Daiza Amador assessora da FETAPE com base nas reivindicações 

expostas pelas mulheres no 1º encontro formulou um texto tese titulada: Proposta para 

aumentar a participação de nós mulheres trabalhadora rurais no nosso movimento sindical 

(Anexo 1).  

De acordo com Almeida et al (1994), a tese propunha; 

 
Incentivar encontros específicos de mulheres trabalhadoras rurais; Promover 
treinamento de lideranças femininas; Levantar e encaminha as 

reivindicações especificas das mulheres; Incentivar as mulheres a serem 

delegadas de base e assumirem cargos de direção. Foi defendida diante da 
direção da FETAPE pelos diretores- todos os homens dos sindicatos de 

trabalhadores rurais do Sertão Central como uma contribuição de 

Pernambuco (...) O peso político da representação do polo e a força do 
conteúdo da tese se impuseram e o polo mobilizou-se para seu 

encaminhamento direto ao 4º Congresso, imprimindo milhares de copias da 

tese distribuindo –as entre os congressistas. A tese foi defendida por D. Lia, 

na Comissão de Sindicalismo, a mais polemica e maior comissão do 
congresso. D. Lia Maria Lima Ferreira de Souza era a única mulher 

presidente de sindicato de trabalhadores rurais no estado de Pernambuco 

(Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapetim, Sertão do Pajeú), 
(ALMEIDA, 1994, p.12). 

 

Uma das maiores conquistas da luta das mulheres agricultoras do Sertão Central 

(Pajeú) e dos movimentos e organizações de mulheres foi o reconhecimento da profissão de 

agricultora ou de trabalhadora rural; anteriormente, só os homens eram reconhecidos com 

agricultores. A partir da Constituição Federal de 1988, as mulheres agricultoras camponesas 

passaram a ter direitos previdenciários, a aposentadoria, acesso à documentação pessoal; 

muitas delas não possuem registro de nascimento, identidade e carteira de trabalho. As 

agricultoras conquistaram alguns direitos políticos, mas ainda há muito que ser feito para 

diminuir as desigualdades de gênero que ainda estão arraiadas nesta sociedade em especial no 

que diz respeito à divisão sexual do trabalho.   

Mediante as tensões relacionadas com as desigualdades sociais e de gênero, as 

agricultoras construíram estratégias para garantir a soberania alimentar da família; nesse 

sentido, o quintal cumpre um papel importante à diversificação da dieta alimentícia, geração 
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de renda, conservação da diversidade de espécies local, como também oportuniza a 

construção da autonomia das mulheres. Todas essas experiências das mulheres contribuem 

para reforçar desde a prática as formulações da economia feminista sobre a importância de 

ampliar a visão do que é econômico para além do mercado (FARIA 2014, P. 11). A luta das 

mulheres agricultoras e a conquista de direitos políticos e sociais só foram possíveis graças à 

coragem, determinação e sensibilidade de homens e mulheres dos sindicatos rurais, entre elas 

uma mulher que se autodefinia como “mulher negra e sertaneja” feminista e militante do 

Sertão do Pajeú, Pernambuco: Vanete Almeida. 

 

1.2 Vanete Almeida: mulher negra, sertaneja e feminista 

 

A realidade do espaço agrário sertanejo e das famílias sertanejas, em especial das 

mulheres trabalhadoras rurais sofreu importantes transformações a partir da iniciativa, 

coragem e luta de uma mulher que dedicou sua vida a mudar a vida da população que trabalha 

e vive no espaço do Sertão Semiárido, do Brasil, da América Latina e Caribe. A história de 

vida de Vanete é uma história de luta e dedicação às causas sociais e aos pobres que sofriam 

com as injustiças, a fome e as desigualdades sociais e políticas. Maria Vanete Almeida 

(Iconografia, figura 1), nasceu em 21 de junho de 1943, em uma comunidade rural chamada 

Cachoeira, no município de Custódia – Pernambuco – mas viveu até o dia de sua morte na 

comunidade de Jatiúca, distrito do município de Santa cruz da Baixa Verde. 

 Netinha, como era carinhosamente chamada pelos familiares, amigos e 

companheiras do movimento costumava se definir como “mulher negra e sertaneja”. Mulher 

feminista inconformada com o estado de pobreza e miséria em que as mulheres rurais viviam, 

dedicou sua vida à militância para mudar a vida de outras mulheres e homens da área rural, 

além das fronteiras do Sertão de Pernambuco. De acordo com Vanete, sua avó, por quem foi 

criada desde os três anos, não fazia distinção do neto homem e da neta mulher. Assim Vanete 

aprendeu, desde cedo, que as pessoas são iguais independentemente do sexo.   

 
Isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo porque ficava sempre na casa 

dela, eu e um neto dela. Acho que o primeiro neto dela, que se chama 
Noelito. E, quando nós dois fazíamos alguma coisa, ela sempre botava nós 

dois de castigo e nós dois fazíamos crochê. Ela dava uma agulha de crochê e 

uma linha, e o castigo era ficar sentado, fazendo crochê. E fazíamos os dois. 
E a educação e o castigo que ela dava a ele ou a mim era sempre o mesmo 

(VANETE ALMEIDA, 2006, entrevista realizada por Imaculada Lopez, 

realização da Rede LAC e do Museu da Pessoa
8
).  

                                                             
8 Entrevista para o projeto Perpetuando a Rede LAC realizada em17 de novembro de 2006, a Imaculada Lopez. 

Realização da Rede LAC e do Museu da Pessoa. Transcrição: Maria da Conceição Amaral da Silva.  Museu da 
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Vanete era uma mulher de muitos talentos, alguns deles aprendidos ainda na 

infância. Ela aprendeu a bordar com a tia e, com 11 anos de idade, começou a fazer bordados 

para vender e ganhar dinheiro. Com o que conseguia, Vanete comprava roupas e bombons, 

outra parte usava para contribuir com as despesas da casa. Ela trabalhava na secretaria de um 

colégio à noite e bordava durante o dia.  

 
Quando era época de festa, no mês de setembro, eu trabalhava até quatro, 

cinco horas da tarde, e suspendia. Tomava banho ia ao colégio, voltava umas 
10, 11 horas, trabalhava até duas, três horas da manhã para poder dar conta 

dos trabalhos encomendados. Era um período que eu podia ganhar dinheiro e 

tinha que avançar (VANETE ALMEIDA 2006, entrevista realizada 

Imaculada Lopez. Realização da Rede LAC e do Museu da Pessoa, 2006). 
 

Vanete era autodidata, estudou por conta própria porque estudar era muito caro, e a 

família dela era pobre e não tinha como pagar escola. Ela tinha acesso aos livros graças às 

amigas que conseguiam estudar e lhes emprestavam os livros; quando precisava aprender 

matemática, pedia para alguém que sabia um pouco mais lhe ensinar. Entre o trabalho com o 

bordado e na secretaria do colégio Vanete também fazia um trabalho voluntário na periferia 

de Serra Talhada. A vida de militante começou muito cedo, com os 14, 15 anos Vanete já se 

sensibilizava com o estado de pobreza, abandono e fome da população da periferia para quem 

levava roupas e comida. Ela também cuidava de alguns idosos junto com uma freira e outras 

jovens.  

Eu não sei exatamente como começou. Eu sei que eu conheci uma freira, 

nem me lembro direito, ela fazia distribuição de comidas com os pobres, 

lembro que era queijo, óleo, farinha de trigo. Acho que devia vir dos Estados 

Unidos. E ela sempre me pedia para ir ajudar nessa distribuição. E eu fui. E 
aí eu fui percebendo a pobreza da periferia da cidade. E fui entrando nisso 

cada vez mais. Eu via um pobre em uma casa que estava quase caindo; eu ia 

para algumas pessoas na cidade: “Vamos reconstruir aquela casa”. Íamos e 
reconstruíamos. Via uma pessoa que estava com tuberculose, doente, sem 

tratamento, trazia essa pessoa para o hospital. (VANETE ALMEIDA, 2006, 

entrevista realizada Imaculada Lopez. Realização da Rede LAC e do Museu 
da Pessoa, 2006).  

  

Aos 18 anos de idade, Vanete começou a perceber a situação de vulnerabilidade da 

população rural, o que a fez organizar um grupo de pessoas que também tinha interesse pelo 

trabalho voluntário “e chegamos a formar um grupo que tinha bancário, médico, agrônomo, 

estudante de Sociologia e eu. E todo fim-de-semana nós íamos para a área rural conversar 

com as pessoas” (Vanete, 2006). Foi a partir das idas a área rural que Vanete começou a ver a 

                                                                                                                                                                                              
Pessoa. Para maiores informações ver: 
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoimentoDepoente.do?action=ver&id 

DepoenteHome=7903&key=4881&forward=HOME_DEPOIMENTO_VER_GERAL&tipo=&pager.o�set=0.  
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realidade das pessoas que moram lá: “sem luz, sem água. Via as crianças sem uma 

perspectiva, sujas, sem higiene, a escola muito longe”.  

 
Eu sentia aquela vontade e aquele compromisso de estar com aquelas 

pessoas, mas eu ainda não conseguia ver muito bem. Aí eu comecei esse 

trabalho voluntário e eu falava com os trabalhadores rurais, e comecei a 
estudar reforma agrária, a história do sindicalismo, comecei a estudar outras 

coisas. E um dia no município de São José do Belmonte os trabalhadores me 

chamaram para falar, para discutir sobre a terra. Eu fui e fiz uma discussão 

com eles sobre a terra. E havia um trabalhador que era dirigente da 
Federação dos Trabalhadores, Euclides Nascimento, que ficou 

impressionado comigo por duas coisas: porque eu sabia fazer aquele trabalho 

e porque eu fazia um trabalho voluntário. (VANETE ALMEIDA, 2006, 
entrevista realizada Imaculada Lopez. Realização da Rede LAC e do Museu 

da Pessoa, 2006).  

 

A partir do trabalho voluntário, Vanete passa a trabalhar na Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) como assessora do Polo 

do Sertão Central coordenando 15 sindicatos distribuídos entre 15 municípios.  Nos anos de 

1980 e 1982, as preocupações dela estavam direcionadas para a constante ausência das 

mulheres nas reuniões dos Sindicatos e dos espaços públicos que privilegiavam o masculino e 

negava nos discursos e nas ações o direito e liberdade de ser mulher e sujeito que pensar e tem 

demandas e necessidades especificas.  

 
As mulheres não estavam nas reuniões de base, nas assembleias dos 

Sindicatos, nos encontros ou movimentações do Pólo. Mesmo quando a 

reunião era na casa dela, ela só chegava até o corredor onde ficava em pé. 

Esta observação e este sentimento de identificação feminina da assessora do 
Polo sobre a ausência da mulher trabalhadora rural na organização e na luta 

sindical foi compartilhado com Hauridete Lima dos Santos, militante do 

Movimento Popular, e juntas decidiram ir até as mulheres, reuni-las, ouvi-las 
para começar um trabalho (ALMEIDA et al, 1994-2004, p. 6).  

 

As primeiras reuniões com as trabalhadoras rurais acorreram no distrito de 

Caiçarinha da Penha, no município de Serra Talhada, em 1982; num primeiro momento, na 

igreja, depois, na Delegacia de Base do sindicato. De acordo com Vanete Almeida et al(1994-

2004), as comunidades presentes nas primeiras reuniões foram Conceição de Cima, 

Caicarinha da Penha, São José de Cima e Cacimbinha. Ainda de acordo com as autoras, as 

reuniões contavam com a participação de homens e mulheres; como na presença dos homens 

as mulheres não falavam, as reuniões passaram a se realizar com a participação só de 

mulheres.  

O convite para as reuniões era feito pela Rádio do Polo Sindical “A voz do 

trabalhador rural”. Essa mobilização teve como fruto o Movimento das Mulheres 
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Trabalhadoras Rurais do Sertão Central (MMTRSC). A partir da articulação das mulheres 

trabalhadoras rurais, inicia-se o processo de luta por diretos políticos e sociais das mulheres 

no espaço rural que lutavam para ser reconhecidas como trabalhadoras rurais, reivindicavam 

direitos previdenciários, licença maternidade, aposentadoria, direito à sindicalização e a 

poderem participar das frentes de emergências (VANETE ALMEIDA et al1 994-2004). 

A luta de Vanete pelos direitos das mulheres e homes do meio rural confundia-se 

com sua trajetória e história de vida. Ela contribuiu na construção de diversos espaços de 

organização política das mulheres rurais do Brasil, da América Latina e do Caribe. Também 

foi uma das fundadoras e coordenadoras da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e 

Caribe (Rede LAC), de 1996 a 2003, integrou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM), em 1992 ajudou a fundar Centro de Educação Comunitária Rural (CECOR), foi 

presidenta do CECOR até 2012. Em 2002 recebeu o Prêmio Cláudia, e o Prêmio Trip 

Transformadores em 2009. Em 2005 foi indicada junto com outras 52 mulheres brasileiras
9
, 

ao Prêmio Nobel da Paz. Vanete escreveu e organizou diversos livros tais como: Uma história 

de Mulheres (2004), Riacho Olho D`Agua (2007), Uma história muito linda (2007), Lutando 

e Lutando (2012/2013, escrito por Vanete enquanto lutava contra o câncer). Publicou o Livro 

Ser mulher num Mundo de Homens, escrito por ela com parceria de Cornélia Parisius. 

Vanete
10

 também participou do documentário “Eu Maior” e do vídeo “A Coragem de Ser”.  

Durante o processo de luta contra o câncer, Vanete buscou desmistificar a doença e, 

com muita valentia, deixou uma importante mensagem sobre o cuidado que devemos ter com 

as pessoas, com nossa saúde, corpo e mente. A vida e luta desta mulher é uma história de 

otimismo, coragem e força interior para enfrentar os obstáculos e lutar pela vida com 

dignidade e autonomia sem Temer.  

                                                             
9 Lista com todas as brasileiras indicadas ao Prêmio Nobel da Paz em 2005: Zuleika Alembert, Vanete Almeida, 

Eva Alterman Blay, Zilda Arns Neumann, Jurema Batista, Joênia Batista de Carvalho, Elza Berquó, Luci 

Teresinha Choinacki, Benedita da Silva, Givânia Maria da Silva, Maria Amélia de Almeida Teles, Zenilda Maria 
de Araújo, Maria Stella de Azevedo Santos, Lenira Maria de Carvalho, Therezinha de Godoy Zerbini, Maria 

José de Oliveira Araújo, Luiza Erundina de Souza, Ruth de Souza, Mara Régia di Perna, Maria Berenice Dias, 

Hilda Dias dos Santos - Mãe Hilda Jitolu, Procópia dos Santos Rosa, Albertina Duarte Takiuti, Margarida 

Genevois, Raimunda Gomes da Silva, Helena Greco, Lair Guerra de Macedo, Niède Guidon, Nilza Iraci, Moema 

Libera Viezzer, Leila Linhares Barsted, Ana Maria Machado, Concita Maia, Ana Montenegro, Zezé Motta, Rose 

Marie Muraro, Fátima Oliveira, Creuza Maria Oliveira, Sueli Pereira Pini, Silvia Pimentel, Jacqueline Pitanguy, 

Eliane Potiguara, Maria José Rosado Nunes, Alzira Rufino, Heleieth Saffioti, Elzita Santa Cruz Oliveira, 

Schuma Schumaher, Marina Silva, Heloneida Studart, Elizabeth Teixeira, Maninha Xukuru e MayanaZatz. 

Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-06-29/brasil-tem-52-indicadas-nobel-da-

paz-coletivo Acessado em: 10 de janeiro de 2017.  
10 Na manhã do dia 09 de setembro de 2012, após ter lutado bravamente contra o câncer e pela vida, Vanete 

desencarna e segue em uma nova jornada espiritual.  

 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-06-29/brasil-tem-52-indicadas-nobel-da-paz-coletivo
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-06-29/brasil-tem-52-indicadas-nobel-da-paz-coletivo


45 
 

Vanete Almeida deu importante contribuição à luta contra a exploração e por 

melhores condições de vida e trabalho do povo do campo e do Sertão. Ela assumiu 

compromisso com a luta por condições de trabalho e igualdade no acesso a bens e direitos 

sociais e políticos entre homens e mulheres trabalhadoras rurais. A vida, prática e discurso 

político da Vanete buscavam romper com a exclusão social e política, situação de 

subordinação, pobre, silêncio e a invisibilidade das mulheres rurais que eram as que mais 

sofriam com as desigualdades sociais existentes no Sertão. O trabalho de Vanete Almeida, 

assim como de outras mulheres agricultoras, sindicalistas, assentadas entre outras foi fundante 

para problematizar as questões que diz respeito ao espaço agrário brasileiro e sertanejo e as 

relações de trabalho, gênero e poder que permeiam este espaço, conforme veremos nos 

próximos capítulos.  
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1. TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO AGRARIO BRASILEIRO E SERTÃO DO 

PAJEÚ 

 

A partir da década de 1960, o Estado elege o setor primário como o carro chefe da 

economia nacional, promovendo assim o desenvolvimento econômico da agricultura por meio 

da modernização técnico-científica do campo, tornando-se o principal agente indutor do 

processo de modernização (DELGADO, 2010). Com a adoção desse modelo de 

desenvolvimento, o campo passou por grandes transformações, onde o modo de produção, 

trabalho, uso da terra, e os conhecimentos e saberes tradicionais foram substituídos pelo 

modelo agroindustrial exportador. Estas mudanças foram de ordem técnicas, 

socioeconômicas, políticas, culturais e naturais, mudanças que beneficiaram apenas uma parte 

da população; no caso, as oligarquias rurais e grandes proprietários de terras. Isso alterou a 

dinâmica das relações sociedade-natureza, pondo em risco os agroecossistemas, a 

agrobiodiversidade e a vida dos/as trabalhadores/as, agricultores e agricultoras. 

Algumas políticas públicas foram criadas pelo governo feral tendo por finalidade o 

crescimento econômico em curto prazo. Também foi investido maciçamente em pesquisas 

cientificas e tecnologias voltadas ao setor agrícola. Quanto às políticas no meio rural, em 

1967 foi criado o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) e a Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) que, de acordo com Oliveira (2002), tinha 

como principais funções, realizar pesquisas visando conhecer o potencial econômico da 

região, definir áreas apropriadas para o desenvolvimento planejado, por meio da fixação de 

polos de crescimentos, capazes de desenvolver áreas vizinhas.  

Houve a criação de órgãos, programas de créditos agrícolas e de pesquisa como a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), incentivos fiscais para compra 

de maquinários e equipamentos possibilitaram uma maior inserção na Revolução Verde. O 

Estado atuou em benefício dos grandes proprietários e das multinacionais, assumindo seus 

custos e riscos de produção e repassando-os à sociedade (AGRA e SANTOS, 2001, p. 09). 

Conceição e Conceição (2014) salientam que foi, no início da década de 1970, que se 

consolidou outro pilar fundamental para a modernização do setor agrícola brasileiro. Foram 

criadas, nos âmbitos federais e estaduais, as instituições de ensino, pesquisa e extensão rural e 

os instrumentos de política econômica, com o objetivo de incrementar a produtividade. O 

desenvolvimento do espaço agrário brasileiro privilegiou os donos da situação; no caso, os 

grandes proprietários de terras, fazendeiros e usineiros que puderam expandir seus domínios, 
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sendo subsidiados pelo Estado pelos créditos e políticas públicas que visavam o crescimento e 

desenvolvimento do setor primário.  

A estrutura do modelo agrário-agrícola-exportador incorpora uma forma de poder 

calçado nas alianças oligárquicas entre grupos políticos e econômicos que é mediado pelo 

Estado. Conforme Martins (1999, p. 20), a política do favor, base e fundamento do Estado 

brasileiro, não permite nem comporta a distinção entre o público e o privado. Esse 

clientelismo político de fundo oligárquico que domina o país ainda hoje. O modelo 

econômico adotado para o Brasil foi uma estratégia desenvolvida pelo setor privado 

subsidiado pelo Estado que intensificou a concentração de terra, a especulação no mercado de 

terra e a renda fundiária. Esse modelo agroexportador é bastante excludente à medida que 

privilegiou os grandes proprietários e os grupos financeiros. Com o apoio e créditos agrícolas 

subsidiados atuaram em múltiplos setores, diferentemente do restante da população rural que 

desprovida de condições financeiras foi marginalizada e expropriada da terra, o que 

demonstra que essa atividade foi um instrumento que criou um mercado para a indústria de 

insumos, maquinário e biotecnologia, voltada para a agricultura empresarial. Para Graziano 

Neto (1985, p. 27), a chamada modernização da agricultura não é outra coisa, para ser mais 

correto, que o processo de transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado às 

transformações gerais da economia brasileira recente. 

Com o aparato técnico científico e informacional, a agricultura capitalista passou a 

depender menos das condições naturais, assim, manipulando e subordinando a natureza as 

suas necessidades. No entanto, conforme Caporal (2003), esse modelo, apesar de hegemônico, 

não se tornou acessível à maioria dos agricultores e foi responsável, pelo menos, 

parcialmente, pela exclusão de famílias inteiras e de assalariados rurais. Corroborando o que 

diz Martine (1990) quando afirma que, no período de auge do processo, entre 1970 e 1980 

foram 30 milhões de pequenos produtores expulsos de suas terras. Sem terra e sem emprego 

suficientes para todo o contingente que perdia suas terras, vender a força de trabalho nas áreas 

metropolitanas era a única saída, aumentando consideravelmente o êxodo rural.   

Delgado (2009. p 51) ressalta que “a modernização técnica da agricultura constitui 

uma estratégia de relançamento dos grandes empreendimentos agroindustriais apoiados na 

grande propriedade fundiária, voltada à geração de saldos comerciais externos expressivos”. 

Nesse contexto, o agronegócio é apresentado como o grande promotor do desenvolvimento 

nacional e da elevação da balança comercial do país. 



48 
 

 Nesse sistema, a produção é voltada para o mercado externo, detêm as melhores terras 

(mais férteis, planas e com disponibilidade de água) que destinavam a produção para 

monocultura da cana-de-açúcar para o mercado externo e não para culturas de primeira 

necessidade como feijão, milho, mandioca entre outros.  

Com relação à modernização da agricultura, Martine e Garcia (1987) explicam que: 

 
As políticas de modernização favoreceram as culturas destinadas à 

exportação e/ou às agroindústrias, tais como cana-de-açúcar, café, trigo e 
soja, deixando num plano secundário a produção de gêneros de consumo da 

população de renda mais baixa, tais como feijão e mandioca (MARTINE E 

GARCIA, 1987, p. 203). 

 

Com a efetuação de investimentos na agricultura, houve uma especialização da 

mesma, assim como uma busca constante por parte do capital por mecanismos que 

possibilitem a minimização dos custos de produção e maximização da produtividade e do 

lucro, sendo este o responsável pelo aumento dos conflitos no campo, expulsão de 

camponeses de suas terras e perda de parte do saber-fazer tradicionais e bens naturais. 

O Sertão nordestino também sofreu transformações com a expansão das relações 

capitalistas, créditos e incentivos fiscais do governo federal que intensificou ainda mais a 

concentração da terra nessa região. No final da década de 1970, Manoel Correa de Andrade 

pontuava a questão agrária no Nordeste, a concentração de terra e perda de áreas de cultivos 

de alimentos no Sertão para dar lugar às fazendas de gado, frutos dos estímulos fiscais do 

Estado. De acordo com o autor, o estimulo à expansão da agropecuária fez com que a criação 

de gado passasse a ocupar áreas anteriormente ocupadas por atividades agrícolas (milho, 

feijão, fava e algodão), desempregando agricultores e expulsando-os para cidade 

(ANDRADE, 1979, p.10). Em alguns municípios do Sertão como Santa Cruz da Baixa Verde, 

por exemplo, a cana de açúcar foi cultivada em regime de monocultura com uso do pacote da 

Revolução Verde, incluindo adubos e agrotóxicos.  

Embora a modernização técnica não tenha chegado ao Sertão do Pajeú na mesma 

proporção e intensidade que nas demais regiões, os subsídios, incentivos fiscais chegaram 

para os médios e grandes proprietários. O pacote tecnológico chegou pela extensão rural que 

propagava a ideologia dos agrotóxicos, fertilizantes e herbicidas postos como necessários para 

produção da agricultura. Vale destacar que enquanto os grandes proprietários aumentaram 

seus domínios, a população mais pobre e sem terras suficientes para suprir todas as 

necessidades da família empobrecia, cada vez mais era obrigada ou a migrar para outras 

regiões para o trabalho sazonal no corte de cana, ou a vender sua força de trabalho aos 
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proprietários locais por diárias que mal davam para viver. Outro fato que demos destacar é 

que, embora em menor proporção, grande parte dos agricultores camponeses está inserida na 

lógica do modelo de produção agrícola convencional, com acesso a insumos e tendo o 

atravessador como mediador da comercialização da produção. Com exceção das famílias 

agricultoras que já passaram pelo processo de transição agroecológica, como é o caso das 

famílias entrevistadas do nosso estudo.  

Como demonstra Delgado (2010), a estratégia foi de relançar, nos moldes da 

modernização conservadora do período militar, os grandes empreendimentos agroindustriais 

com vistas à geração de saldos na balança comercial, sem alteração na estrutura fundiária. A 

modernização técnica da agricultura brasileira se deu com o auxílio das velhas e tracionais 

formas de controle e dominação da terra, de homens, mulheres e trabalho onde o principal 

objetivo foi e permanece sendo a acumulação de riqueza. O processo de modernização da 

agricultura no Brasil ocorreu de forma rápida e intensa, seguindo os moldes da Revolução 

Verde e sem que houvesse nenhuma preocupação com a estrutura fundiária do país ou a 

realização da reforma agrária.  

Quanto à Revolução Verde, esta é classificada por Altieri (1998) como; 

 
[...] um ideário produtivo proposto e implementado nos países centrais após 
o termino da segunda guerra mundial, cuja meta era o aumento da produção 

e da produtividade das atividades agropecuárias, assentando-se, para tanto, 

no uso intensivo de insumos químicos, variedades geneticamente melhoradas 

de alto rendimento, expansão dos sistemas de irrigação e, também, na 
intensa mecanização das ações produtivas em síntese, uma cadeia articulada 

de processos e atividades que logo passaria a ser conhecida como “pacote 

tecnológico” da agricultura contemporânea (p.7). 
 

Na concepção de Porto Gonçalves (2004), a Revolução Verde – como foi 

denominado o conjunto de transformações nas relações de poder por meio da tecnologia – 

indica o caráter político ideológico que estava. A Revolução tentou mudar o sentido social e 

político das lutas contra a fome e a miséria, sobretudo após a Revolução Chinesa, Camponesa 

e Comunista, de 1949, com a grande marcha de camponeses lutando contra a fome brandindo 

bandeiras vermelhas o que deixara fortes marcas no imaginário (PORTO GONÇALVES, 

2004). O termo Revolução Verde foi empregado pelo Banco Mundial para se referir às 

sementes geneticamente „melhoradas‟‟ desenvolvidas pelo agrônomo norte-americano 

Norman Borlag, sementes que prometiam revolucionar a produção de alimento por serem 

consideradas “imunes a pragas”. Estivesse no Hemisfério Norte ou Sul, a orientação de 

práticas agrícolas da Revolução Verde era a mesma: uso intensivo do solo, irrigação, rotação 
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de curta duração, aplicação de fertilizantes inorgânicos, controle químico de pragas, fungos e 

ervas, e uso regular de maquinários. (GLIESSMAN, 2000, p. 34). Essas práticas agrícolas 

logo se expandiram pelo mundo usando a insegurança alimentar e a fome como suas aliadas 

no processo de expansão, não só da agroindústria, mas também da ideologia capitalista de 

modernidade, desenvolvimento e acumulação de riqueza através da expansão das relações 

capitalistas de produção e exploração do campo.  

A produção de produtos em grande escala causou – dentre outros problemas – as 

desigualdades sociais e a falta de renda suficiente para aquisição do alimento necessário para 

nutrição e segurança alimentar de algumas famílias, no campo e na cidade. Essa situação é 

bem mais delicada nas áreas onde o período de estiagem é mais longo que nas demais regiões 

do país e requerem estratégias especificas para convivência com a estiagem como é o caso do 

Sertão.  

 

2.1 O uso de agrotóxico na agricultura convencional  

 

Agrotóxico é um tipo de substância química muito presente na agricultura, embora as 

agricultoras e agricultores camponeses não estejam diretamente dentro do circuito do pacote 

tecnológico, dos insumos e agrotóxicos, em algum momento da vida e trabalho, eles tiveram 

contato com a substância. Durante o trabalho de campo da pesquisa, algumas famílias 

relataram suas experiências com o veneno quando trabalhavam nos latifúndios na produção de 

cebolas, cana de açúcar e frutas no Sertão de Pernambuco. Nesse sentido, faz-se necessário 

compreender os danos que os agrotóxicos e os resíduos destas substâncias trazem para saúde 

de quem manuseia a substância como também de quem consomem o produto contaminado 

por ela. É importante destacar também as estratégias utilizadas pelas agricultoras e 

agricultores do Sertão do Pajeú para combater as “pragas” dos quintais agroecológicos sem o 

uso de veneno, utilizando apenas os defensivos naturais.  

Inserido quase que completamente na lógica da agricultura capitalista implantada 

pela chamada Revolução Verde, ainda na década de 1970, o Brasil torna-se um dos maiores 

consumidores mundiais de agrotóxicos (MACHADO e MACHADO FILHO 2014; 

GLIESSMAN, 2000; GONÇALVES, 2004), sendo que muitos destes venenos são proibidos 

em diversos lugares do mundo. De acordo Carneiro et. al (2012), dos 50 agrotóxicos mais 

utilizados nas lavouras de nosso país, 22 são proibidos na União Europeia. Agrotóxico é uma 

expressão de seu potencial morbígeno e mortífero, que transforma os recursos públicos e os 

bens naturais em janelas de negócios. (AUGUSTO et. Al, 2012). 
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No Brasil, o Plano Nacional de Desenvolvimento Agrícola (PNDA) lançado em 

1975, incentivava e exigia o uso de agrotóxicos, oferecendo investimentos para financiar estes 

“insumos” e também ampliar a indústria de síntese e formulação no país, passando de 14 

fábricas em 1974 para 73 em 1985 (FIDELES, 2006). A substituição das técnicas tradicionais 

de produção pelas técnicas modernas do pacote tecnológico construiu um aparato político, 

técnico e institucional para consolidação de estruturas de poder social e político que explora e 

expropria homens e mulheres da terra para assim gerar mais riqueza. Esse modo de produção 

articula concentração de terra através do latifúndio, capital financeiro, ciência e tecnologia 

(biotecnologia), indústria química e mercado global/local para explorar tudo que possa ser 

transformar em valo. Esse arranjo intensificou as desigualdades e injustiças sociais não só no 

campo como também na cidade que tem concentrado cada vez mais gente, dando ao capital 

um exército de reserva que tem por finalidade regular o preço dos salários no mercado de 

trabalho e mercado consumidor para as mercadorias produzidas.  

O uso de agrotóxicos pode acarretar vários problemas; por exemplo, a degradação do 

solo pode envolver salinização, alagamento, compactação, contaminação por agrotóxicos, 

declínio na qualidade da sua estrutura, perda de fertilidade e erosão (GLIESSMAN, 2000, p. 

41), [...] alcalinização dos solos, a poluição dos sistemas hídricos e a perda de terras aráveis 

para o desenvolvimento urbano (ALTIERI, 2007, p.95). Os efeitos dos agrotóxicos na saúde 

da natureza e na saúde humana são diversos.  A agricultura brasileira é fortemente baseada no 

uso indiscriminado de agentes químicos, em larga escala, mesmo sabendo-se da 

periculosidade do uso e consumo de alimentos contaminados com substâncias químicas, a 

produção e uso crescem cada vez no campo brasileiro. O conceito de agrotóxico é defino pela 

A Lei Federal n° 7.802/1989, regulamentada pelo Decreto n° 4.074/2002, no seu artigo 2, 

inciso I da seguinte forma;  

 
Agrotóxicos e afins são produtos e agentes de processo físico, químico ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou plantações, de outros ecossistemas e de ambientes 

urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da 
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos, bem como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento (BRASIL, 1989). 
 

De acordo com Gelminiet al (1991), em 1934, pelo Decreto n° 24.114/1934 é 

aprovado o Regulamento de Defesa Vegetal, sendo considerado o primeiro regulamento 

nacional sobre agrotóxicos. Neste documento, encontram-se as palavras inseticidas e 
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fungicidas e a denominação genérica de produtos químicos. Em 1974, a Comissão Nacional 

de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA) através da Resolução n° 12/1974 substitui as 

palavras fungicidas e inseticidas pela denominação genérica pesticida.  

Há um grande risco de morte para quem consome alimentos contaminados com 

substâncias tóxicas, também para os trabalhadores e trabalhadoras rurais que aplicam essas 

substâncias muitas vezes sem o uso de qualquer Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Nesse sentido, a nomenclatura agrotóxica traz um alerta sobre a periculosidade das 

substâncias químicas existentes nesses produtos. Tal alerta vai de encontro aos interesses dos 

agronegociantes do Brasil, que tentam alterar a legislação brasileira sobre agrotóxicos para 

mudar o nome "agrotóxico" para "produto fitossanitário". Conforme a Campanha Permanente 

Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, a desculpa utilizada é uma suposta normalização do nome 

junto aos países do MERCOSUL, mas a verdadeira intenção – declarada abertamente – é de 

livrar a produção rural brasileira do marketing negativo gerado pelo nome agrotóxico. Assim, 

a Campanha em articulação com outras dezenas de organizações no Brasil tentam barrar esse 

Projeto de Lei que coloca em risco a vida de toda a população brasileira, do campo e da 

cidade.  

Os agrotóxicos são utilizados em todo o mundo, sendo grande parte dessas 

substâncias utilizadas na agricultura, especialmente nos sistemas de monocultura, em grandes 

extensões. São também utilizados em saúde pública, na eliminação e controle de vetores 

transmissores de doenças endêmicas. Ainda, no tratamento de madeira para construção, no 

armazenamento de grãos a sementes, na produção de flores, para combate a piolhos e outros 

parasitas, na pecuária, etc (OPS
11

, 1996). Como são substâncias químicas produzidas com 

outras diversas substâncias, faz-se necessário classificá-las de acordo com seu grau de 

toxidade, sendo essa responsabilidade do Ministério da Saúde, no caso do Brasil. Nesse 

contexto, por determinação legal todos os produtos químicos (agrotóxicos, inseticidas, 

fungicidas, herbicidas etc.) são obrigados a apresentar na embalagem a classificação 

toxicológica da substância em uma faixa colorida. De acordo com a Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO, 2015), um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos 

brasileiros está contaminado por agrotóxicos, segundo análise de amostras coletadas em todos 

os 26 estados do Brasil. O estudo foi realizado pelo Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2011).   

                                                             
11Organização Pan-Americana da Saúde. 
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Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de planta, 

veneno. Estas são algumas das inúmeras denominações relacionadas a um grupo de 

substâncias químicas utilizadas no controle de pragas (animais e vegetais) e doenças de 

plantas (FUNDACENTRO, 1998). Substância química que vem causando sérios transtornos e 

distúrbios à saúde humana, contaminação que ocorre por via direta, quando o/a agricultor/a ou 

trabalhador/a rural manuseia o veneno de forma inadequada ou por vias indiretas, como, por 

exemplo, o consumo de alimentos contaminados com as substancias químicas, como também 

através do ar, água e solo. A exposição ao agrotóxico pode causar problemas de ordem 

neurocomportamentais diversos, de acordo com Peres et al (2003, p. 32) os efeitos sobre a 

saúde podem ser de dois tipos: 1) efeitos agudos, resultantes da exposição a concentrações de 

um ou mais agentes tóxicos capazes de causarem dano efetivo aparente em um período de 24 

horas; 2) efeitos crônicos, resultantes de uma exposição continuada a doses relativamente 

baixas de um ou mais produtos.  

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPS, 1996) destaca que os efeitos agudos 

são os mais visíveis, que aparecem durante ou após o contato da pessoa com o produto e 

apresentam características bem marcantes. Podem ocorrer de forma leve, moderada ou grave, 

a depender da quantidade de veneno absorvido, do tempo de absorção, da toxicidade do 

produto e do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento médico. Manifestam-se 

através de um conjunto de sinais e sintomas, que se apresentam de forma súbita, alguns 

minutos ou algumas horas após a exposição excessiva de um indivíduo ou de um grupo de 

pessoas a um toxicante; entre eles, os agrotóxicos. (BRASIL, 2006). Os sintomas podem ser 

espasmos musculares, convulsões, náuseas, desmaios, vômitos e dificuldades respiratórias.  

As intoxicações crônicas são alterações no estado de saúde de um indivíduo ou de 

um grupo de pessoas que também resultam da interação nociva de uma substância com o 

organismo vivo. Aqui, porém, os efeitos danosos sobre a saúde humana – incluindo a 

acumulação de danos genéticos surgem no decorrer de repetidas exposições ao toxicante que 

normalmente ocorrem durante longos períodos de tempo (BRASIL, 2006). Esse tipo de 

intoxicação é mais difícil de ser identificado por se apresentar em longo prazo e por ser, 

muitas vezes, confundido com outros distúrbios e patologias. Os problemas de saúdes 

diagnosticados na atualidade tais como câncer, problemas imunológicos, neurológicos, 

malformações congênitas e tumores podem está diretamente relacionados com o consumo ou 

exposição direta ou indireta ao agrotóxico (inseticida herbicida e fungicida).   
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Durante a pesquisa, constatou-se que as agricultoras e os agricultores entrevistados 

não utilizam os insumos químicos, agrotóxicos ou inseticidas, e que todas as propriedades são 

manejas dentro dos princípios e práticas ecológicas. Todas/os as/os entrevistadas/os 

declararam utilizar os defensivos naturais à base de extrato das folhas de Neem
12

. De acordo 

com elas/ES, esse composto controla e combate os insetos e doenças sem uso de veneno. Com 

relação ao uso dos agrotóxicos, uma das entrevistadas, Dona Alexandrina declara que nunca 

usou veneno na terra dela e não pretende usar, mas já manuseou veneno quando trabalhava 

como assalariada em algumas fazendas. “Quando se trabalha para alguém tem que fazer o que 

o proprietário manda porque você recebe pra isso”. Ela continua sua fala dizendo que; 

 
Sou contra o uso de veneno porque só o nome já diz que é veneno e veneno 

mata. É algo que prejudica, tenho isso pra mim, desde pequena porque 
quando eu pegava uma fruta do mato minha mãe falava: “não coloque isso 

na boca, não coma isso que é venenosa, tem veneno, isso mata se comer” aí 

eu já cresci com essa ideia que veneno é ruim (D. ALEXANDRINA (55 

anos), agricultora do Assentamento Barra Nova- PE. Em 17 de maio de 
2016). 

 

Quando conversamos com Dona Socorro, no Sítio São José dos Pilotos, ela também 

exprimi sua opinião sobre o uso de agrotóxico e a relação existente entre estes e os casos 

recorrentes de câncer, fazendo uma analogia entre o tempo atual e o tempo que ela foi 

“criada”. D. Socorro fala da importância de se saber o que se estar comendo, os benefícios à 

saúde de um alimento cultivado sem insumos ou veneno.  

 
Quando eu fui criada a gente não ouvia falar em tantas doenças, em câncer, 

agora ouvimos falar nessas doenças, isso é devido à alimentação. O povo 

come alimentos pulverizados com o veneno, né? Não sabem a origem do que 
come e não come alimento, comem comida que vai matando aos poucos. O 

que a gente produz comer e vende não leva nada de veneno só estrume de 

vaca, galinha, matéria morte e tudo que a terra produz ela consome, 

                                                             
12Neem ou Nim é uma árvore milenar, nativa da Índia e facilmente encontrada em todo o território indiano. De 

acordo com Cânovas (2011), há indícios de que o neem era usado como tratamento medicamentoso 4.500 anos 
atrás. Este foi o ponto alto da cultura da civilização harappeana, chamada também de civilização do Vale do 

Indo, uma das grandes civilizações do mundo antigo. O Nim pode chegar a 15, 20 metros de altura e sua madeira 

pode ser utilizada como madeira de lei, como suas folhas e frutos podem ser utilizados como inseticida natural 

no controle de insetos, as chamadas “praga” como também em doenças humanas. Na índia, é considerada Árvore 

Sagrada por seus benefícios profiláticos e terapêuticos a saúde humana e a agricultura e por esta sempre com a 

copa verde. Um fato interessante é que os britânicos colonizaram a índia tentaram disseminar o Neem devido às 

suas propriedades inseticida e repelente natural, mas devido ao empenho e luta de Gandhi se conservação a 

tradição da árvore do Nim na Índia, arvore que representa a sabedoria e conhecimento tradicional do povo que 

buscava na natureza a cura para os problemas de saúde dos cultivos agrícolas e da saúde humana.   

No sertão do Pajeú, as agricultoras e agricultores utilizam as folhas e frutos para fazer uma calda para borrifar 

nos canteiros para conter os fungos, insertos e lagarta.   
Maiores informações em: CÂNOVAS, Raul. Gandhi e o nem. Crônica Publicada em:   

http://www.jardimdasideias.com.br Acessada em 20 de Setembro de 2016. 

http://www.jardimdasideias.com.br/
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(D.SOCORRO (72 anos), agricultora do Sítio São José dos Pilotos- Santa 

Cruz da Baixa Verde-PE, 2016).  

 

A fala de Dona Socorro é contundente com relação aos efeitos maléficos dos venenos 

utilizados por alguns agricultores na produção de alimentos, como também revela a 

importância do cultivo de alimentos livres de agrotóxicos. Outros agricultores e agricultoras 

entrevistadas também relatam algumas de suas experiências com o uso de agrotóxicos durante 

período que trabalhavam como assalariados nos latifúndios do Sertão, isso antes do processo 

de transição agroecológica das suas propriedades.  

Uma das agricultoras relatou que, quando ainda não plantava os alimentos 

agroecológicos para vender na feira, ela e seu esposo trabalhavam para um fazendeiro no 

cultivo de cebola de cabeça, utilizando alguns venenos para controlar as “pragas” e adubo 

para “nutrir a terra”. De acordo com ela, seu esposo foi intoxicado com o veneno, durante o 

manuseio e aplicação do mesmo, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, “o veneno 

acabou com minha saúde, fui envenenado, foi tão sério que passei um tempo no hospital 

internado. Desse dia em diante, não uso veneno nunca mais, nunca usei na minha terra, e 

trabalhar pros outros usando veneno não trabalho nunca mais” acrescentou ele. 

Em outro relato, outra entrevistada fala que durante muito tempo o esposo trabalhou 

nos engenhos de cana da região, limpando, colocando adubo e agrotóxico na plantação. De 

acordo com ela, um dia, ao levar o almoço do esposo no canavial, ele estava fazendo o 

composto de água e veneno para colocar na bomba e aplicar na cana. Ao observar o 

procedimento, ela leu as instruções de uso na embalagem do produto: de acordo com a 

embalagem, para fazer o manuseio, precisava-se usar equipamentos de segurança tais como 

máscara, luvas e roupas apropriadas. O marido dela ficou assustado porque nunca usou 

equipamentos de segurança para manusear o veneno.   

 
Você sabe como é, né? Quem trabalha para ganhar chegar lá é faz o que o 

patrão manda, né? Ele pegou aquele veneno pegou a bomba que coloca nas 

costas é foi colocar o veneno, mas desse dia em diante ele nunca mais 
colocou veneno ou manuseou qualquer tipo de sustância química do tipo 

(Agricultora do Sertão do Pajeú).  

 

Esses relatos dizem muito sobre a forma que o agrotóxico é apresentado para os 

agricultores e agricultoras, sendo muitas vezes considerado um remédio de planta que não faz 

mal à saúde, mas que verdade causa danos graves, seja a curto, a médio ou longo prazo. Nesse 

contexto, vale salientar que de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) em 2011 existiam pelo menos 1.500 ingredientes ativos distribuídos 
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em 15 mil diferentes formulações comerciais no mercado mundial. No Brasil, estão 

registrados cerca de 1.295 agrotóxicos, 470 ingredientes ativos, 674 produtos técnicos e 2.000 

componentes (ANVISA, 2013). 

 O mercado mundial de agrotóxico é controlado por um grupo pequeno de empresas 

que estão presentes em quase todos os países do mundo.  De acordo com Terra (2008), em 

2004, cerca de dez empresas controlavam aproximadamente 98% das vendas nas diferentes 

regiões do planeta. Em 2007, as seis maiores empresas do ramo (Bayer, Syngenta, Basf, 

Monsanto, Dow, Dupont) controlavam 86% do mercado mundial (MCDOUGALL, 2008, 

BURIGOET al, 2015). No Brasil a participação das oito maiores empresas do ramo foi 

estimada em cerca de 80% do mercado em 2006 (NEVES, 2006). Assim, nos últimos anos, o 

setor de fertilizantes e agrotóxicos teve um crescimento considerável visando ao aumento e à 

rentabilidade das culturas e a acumulação de riqueza. Esse crescimento no consumo está 

relacionado ao aumento de área plantada das culturas que mais consomem fertilizantes e 

agrotóxicos, tais como soja, milho, cana de açúcar, café e algodão. Assim há uma necessidade 

maior de adubos para a recuperação de solos pobres em nutrientes, ou seja, mata-se a terra 

para depois tentar vender um suprimento para poder produzir nela.  

Com as profundas modificações e impactos negativos da agricultura moderna na 

natureza, degradação dos bens naturais e do próprio ser humano, são negadas as condições 

básicas para sobrevivência humana, como é o caso do acesso a terra, a água e os 

conhecimentos e saberes tracionais, que são condições para reprodução da vida. É nesse 

contexto de crise ideológica que a agroecologia surge como resposta à lógica produtivista e 

agressiva do modo de produção convencional. A desarticulação dos sistemas de valores 

preexistentes, a desorganização de formas tradicionais de sociabilidade e a dissolução de 

identidades locais são fenômenos facilmente perceptíveis nas comunidades rurais que 

incorporaram as tecnologias da agricultura industrial em suas rotinas de produção (ANA, 

2007). A agricultura tem sido considerada uma das principais causas e, ao mesmo tempo, uma 

das principais vítimas dos problemas ambientais da atualidade (PETERSEN et al 2009).  

Os autores ressaltam que a Agroecologia apresenta-se – nesse cenário – como um 

enfoque científico que fornece as diretrizes para a emergência de padrões de desenvolvimento 

rural economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável. Evidências 

empíricas que se multiplicam em todas as regiões do mundo comprovam que a perspectiva 

agroecológica possui vigência histórica ao oferecer respostas consistentes à profunda crise 

socioambiental vivenciada nas sociedades contemporâneas (PETERSEN et al 2009, p. 1). 
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 A Agroecologia emerge como oposição ao modelo vigente, retomando os saberes e 

conhecimentos tradicionais que foram construídos ao longo dos tempos pelas comunidades e 

povos tradicionais a partir das experiências, erros e acertos das/os agricultoras/es, 

experiências que foram compartilhadas de geração para geração. Na construção do 

conhecimento agroecológico, há uma preocupação com o dialogo entre sujeitos e atores 

distintos, entre o saber popular e conhecimento cientifico, como também busca a construção 

de relações sociais mais justas entre homens e mulheres. 

Na prática, Agroecologia compreende ao conjunto de ações políticas, sociais, 

culturais, éticas, morais, saberes e conhecimentos populares e científicos, sendo ela 

perfeitamente coerente com o modo de produção e vida camponesa que tem como base o 

trabalho familiar, a família camponesa, equipada de meios de produção que utiliza sua força 

de trabalho para cultivar a terra e obtém como resultado do trabalho certa quantidade de bens 

para satisfazer as necessidades do grupo familiar. Além disso, a produção agroecológica 

baseia-se na valorização das diversidades, tanto das espécies cultivadas presentes nos 

agroecossistemas, quanto dos meios de vida desenvolvidos pelas famílias agricultoras 

(ALTIERI, 2009). Estes agricultores construíram um universo de conhecimentos através da 

experimentação diária e da observação da natureza, transmitido através das gerações 

(THRUPP, 1989). A Agroecologia propicia a produção de alimentos saudáveis livres de 

contaminação por produtos químicos e agrotóxicos, contribui com a conservação dos bens 

naturais (terra, água, ar, biodiversidade da fauna e flora), gera renda para as famílias e 

contribui com a segurança e soberania alimentar e qualidade de vida das famílias e da 

população do campo e da cidade.  

  

2.2 Agroecologia e o cultivo de alimentos saudáveis 

 

Durante o século XX, a alimentação e a segurança alimentar ganham bastante 

notoriedade, mas é só durante a década de 1980 que a Segurança Alimentar começou a 

permear as discussões acadêmicas. Por esse tema ainda ser considerado um tabu, ou tema 

“proibido”, de acordo com Maluf (1996), a utilização da noção de segurança alimentar 

limitava-se até então a avaliar o controle do estado nutricional dos indivíduos, sobretudo a 

desnutrição infantil. No entanto, as questões da alimentação e segurança alimentar sempre 

estiveram na pauta das discussões de muitos países, uns mais outros menos, mas a 

preocupação com o acesso ao alimento em alguns casos chega a ser considerado caso de 

segurança nacional.   
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Para Armar-Klemesu (2000), o conceito de segurança alimentar está nas agendas 

internacionais desde 1948 quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirmava 

que “todos têm direito a um padrão de vida adequado para a saúde e alimentação”. Em 1996, 

durante a Cúpula Mundial da Alimentação, o assunto volta ao centro da discussão, evento que 

reuniu diversos países na cidade de Roma - Itália onde se firmaram os acordos para reduzir 

em 50% a quantidade de pessoas famintas até o ano de 2015. Segurança alimentar significa a 

garantia da obtenção de alimento em quantidade e qualidade suficientes para que todos 

possam manter uma vida produtiva e saudável, hoje e no futuro (ESTERIK, 2007). Veras 

(2005) destaca que a segurança alimentar e complementação da renda familiar podem ser 

obtidos nos quintais domésticos que garantem, do ponto de vista nutricional, melhor 

alimentação se comparada à obtida com os alimentos adquiridos no mercado, sobretudo da 

produção sem uso de agrotóxicos. Além disso, a diversificação desse sistema produtivo tem 

como função, garantir a manutenção da família e fornecer alimentos ricos em proteínas, 

vitaminas e sais minerais (VIANA et al., 1996). A questão alimentar é central porque nem 

todas as famílias conseguem ter acesso à alimentação em quantidade e qualidade por motivos 

diversos como, por exemplo, falta de recursos financeiros para compra de alimentos no 

mercado.  

Quanto ao acesso a uma alimentação saudável, este em tese é um direito humano 

fundamental para a sobrevivência e garantida pelo Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA). O DHAA está assegurado pelo jurídico nacional e internacional, como pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais e pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança. De 

acordo com Valente et al. (2007), essas normas internacionais reconhecem o direito de todos à 

alimentação adequada e ao direito fundamental de toda pessoa a estar livre da fome, como 

pré-requisito para realização de outros direitos humanos.  

Em abril de 1993 no Brasil, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA) que buscava tornar a segurança alimentar uma das prioridades na pauta 

governamental. Em julho de 1994 o CONSEA realiza a primeira Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar (CNSA). Segundo Maluf, (1996), a CNSA resultou de um processo de 

mobilização social nacional em torno da questão alimentar e da conscientização do 

agravamento da fome no país. A experiência do CONSEA durou até o final do ano de 1994, 

quando o governo presidido por Fernando Henrique Cardoso lançou o Programa Comunidade 

Solidária (BRASIL, 2002). A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que outrora foi 
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interrompida, foi reformulada, sendo aprovada em 1999 pelo Conselho Nacional de Saúde 

como elemento integrante da Política Nacional de Saúde. Os encaminhamentos e eixos de 

ação, definidos na I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de 1994 

foram essenciais para construção da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).  

Em 23 de janeiro de 2004 durante o governo do Presidente da Republica Luís Inácio 

Lula da Silva, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Esse ministério tinha por objetivo o desenvolvimento social e combater a fome, como também 

garantir a Segurança Alimentar e Nutricional das famílias. A II Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar Nutricional foi realizada no ano 2004, no estado de Pernambuco, na 

cidade de Olinda. Na II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi 

elaborado o conceito de Soberania Alimentar, conceito que está incorporada a Segurança 

Alimentar. Assim, a Soberania Alimentar é entendida como o direito que um país tem de 

decidir sobre que alimentos plantar, produzir e disponibilizar (internamente e/ou para o 

exterior) para garantir a Segurança Alimentar da sua população. O CONSEA, reinstituído 

pelo Presidente Lula, uma das primeiras iniciativas do CONSEA foi convocar a II 

Conferência de SAN, que deliberou pela criação, em setembro de 2006, da Lei Orgânica para 

a Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (BRASIL, 2006).  

A LOSAN tinha como objetivos; 

 
Estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, por meio 

do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, 
formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas à 

assegurar o direito humano à alimentação, visando a ampliação das 

condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da 
agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da 

comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e 

da distribuição dos alimentos, incluindo-se a água, bem como da geração de 

emprego e da redistribuição da renda; conservando assim a biodiversidade e 
a utilização sustentável dos recursos; promovendo a saúde, a nutrição e 

alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e 

populações em situação de vulnerabilidade social (Lei nº 11.346, de 15 /09, 
2006). 

 

A Lei Orgânica para a Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN- (PL 

nº6.047/2005) resguardava e dava subsídio para implantação do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). O SISAN é constituído pela Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN). De acordo com o CONSEA (2004ª), o acesso à alimentação de qualidade é um 



60 
 

dos direitos fundamentais da humanidade, que foram definidos por um pacto mundial, do qual 

o Brasil é signatário. Esses direitos referem-se a um conjunto de condições necessárias e 

essenciais para que todos os seres humanos de forma igualitária e sem nenhum tipo de 

discriminação existam, desenvolvam suas capacidades e participem plena e dignamente da 

vida em sociedade (CONSEA, 2004a). O CONSEA (2004b), classificou a alimentação 

saudável com base em algumas características básicas; 

 
a) variada, com diferentes tipos de alimento, para que forneça o conjunto de 

nutrientes necessários ao organismo, como vitaminas, sais minerais, 

proteínas, gorduras, carboidratos, fibras etc; b) colorida, que é uma forma de 
garantir a variedade, principalmente em termos de vitaminas e minerais, e 

também a apresentação atrativa das refeições; c) moderada, numa quantidade 

que atenda às necessidades do organismo – nem mais nem menos; d) 

equilibrada em termos de quantidade e qualidade – deve-se comer de tudo 
um pouco; e) segura, sem apresentar riscos de contaminação físico-química, 

biológica ou por composição nutricional; e f) prazerosa, pois a alimentação 

saudável também envolve a dimensão do prazer do convívio social, com 
todos os seus aspectos simbólicos. Essas características reforçam ainda mais 

a importância dos quintais produtivos na segurança alimentar e nutricional 

das famílias que têm ao redor de casa uma diversidade de grãos, hortaliças, 
legumes, frutas e proteínas.  

 

No processo de produção da alimentação considerada pelo CONSEA com 

alimentação saudável, os quintais agroecológicos prestam um importante serviço à população 

à medida que são um espaço agrícola que produz alimentos saudáveis e diversificados ao qual 

a população tem fácil acesso. Santos (2016) afirma que o espaço, o quintal é – sim – o espaço 

das mulheres, ele é sim um espaço diversificado, ele é sim um espaço de segurança e 

soberania alimentar, ele é sim um espaço que gera renda [...] (SANTOS, durante o Seminário 

de Sementes de Pernambuco, 2016). As agricultoras sertanejas são quase sempre as 

responsáveis pela adaptação, conservação e guardiãs das sementes. São elas também as 

responsáveis pela preservação desse patrimônio genético e pela manutenção da biodiversidade 

da Caatinga.   

No que diz respeito à comercialização dos alimentos e produtos agroecológicos, em 

2012 foi definido pelo Decreto nº 7.794 de 20/08/2012 a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PNAPO), (BRASIL, 2012). Com a PNAPO, foram estabelecidos os 

instrumentos, as instâncias e diretrizes para produção de alimentos orgânicos e 

agroecológicos. Essa foi uma das demandas dos movimentos sociais e sociedade civil que 

vêm promovendo a transição agroecológica, práticas agroecológicas, qualidade de vida e a 

democratização do acesso a terra, água e território.  
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 A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é gerida pela Câmara 

Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO), que é composta por 10 

ministérios mais a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) 

formada por 28 membros, sendo 14 representantes do poder público e 14 representantes da 

sociedade civil. Com essa política, houve também o comprometimento e esforços do Governo 

Federal para construção e consolidação de políticas e programas de apoio à Agroecologia e à 

produção orgânica, tais como: Programas Nacionais de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER), Programas de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Programa de Organização 

Produtiva de Mulheres Rurais, as linhas de pesquisa e tecnologia relacionadas à 

Agroecologia, desenvolvidas pela Embrapa, organizações estaduais de pesquisa, criação dos 

núcleos de agroecologia nas universidades entre outras.   

No Sertão do Pajeú, o processo de certificação dos produtos orgânicos e 

agroecológicos das famílias agricultoras entrevistadas, e de outras famílias camponesas, está 

em curso desde a década de 1990, sendo mediado pela Adessu com assessoria do Centro 

Sabiá e do CECOR. A certificação é realizada por meio de controle social. Os técnicos das 

organizações citadas fazem uma vistoria nas propriedades que produzem de forma 

agroecológica e/ou orgânica. As visitas têm por objetivos assessorar as agricultoras e 

agricultores a realizarem o manejo dos agroecossistemas e cultivos alimentares por meio das 

práticas agroecológicas sem uso de insumos externos a propriedade ou uso de produtos 

químicos. Além disso, o controle social visa fiscalizar o manejo agroecológico, evitando que 

as famílias usem insumos químicos ou peguem com outros agricultores alimentos de origens 

duvidosas e levem para comerciar na feira agroecológica. 

 As agricultoras e agricultores, que produzem com base nos princípios 

agroecológicos e dentro dos padrões de exigências estabelecidos pela Lei Nº 10.831, de 23 de 

dezembro de 2003, recebem uma declaração imitada pela Adessu – Centro Sabiá e CECOR – 

o que possibilita a comercialização dos alimentos nas feiras agroecológicas de Serra Talha 

e/ou Santa Cruz da Baixa Vede. A produção agroecológica e orgânica encontra algumas 

dificuldades no que diz respeito à comercialização fora das feiras agroecológicas devido às 

exigências impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), tais 

como o selo de certificação do produto como orgânico, como a obtenção do selo é muito caro 

para realidade das famílias a sociedade cível organizada conseguiu importantes mudanças nas 

normas da legislação da produção de alimentos orgânicos. Nesse sentido, devido à 

diversidade da produção orgânica brasileira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento estabeleceu três mecanismos de controle regulamentados para a garantia da 

qualidade orgânica: a certificação por auditoria, os sistemas participativos de garantia e o 

controle social
13

 na venda direta (BRASIL, 2010). Isso quer dizer que, para os produtos 

orgânicos serem comercializados em supermercados e restaurantes, por exemplo, deverão ter, 

na embalagem ou no rótulo, o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica (Sisorg) (BRASIL, 2010).  

No Pajeú as agricultoras/es utilizam o controle social na venda direta nas feiras 

agroecológicas e participação em programas governamentais como PNAE e o PAA, como é o 

caso de algumas famílias entrevistadas. Cada vez mais, a produção agroecológica tem 

ganhado visibilidade e espaço como um novo paradigma que, além da produção saudável de 

alimentos, também tem pontuado o debate da convivência com as condições naturais do 

Sertão Semiárido e construção de um novo modo de produzir e viver no campo como relações 

sociais e de gênero mais justas. Nesse contexto, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento criou ações para promoção da produção orgânica brasileira, tais como criação 

das Comissões da Produção Orgânica de âmbito Estadual.   

Assim caberia aos estados organizar suas Comissões da Produção Orgânica 

contemplando representantes governamentais como também não governamentais. A 

Comissão da Produção Orgânica do estado de Pernambuco é composta pelo Centro de 

Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, e a ONG Serviço de Tecnologia Alternativo 

(SERTA), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Agência de Defesa 

Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO), Instituto Tecnológico de Pernambuco (ITEP), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) entre outros. Essas organizações 

buscam, com o trabalho em rede, construir estratégias para superar os desafios existentes no 

espaço agrário sertanejo e fortalecer a agricultura e a produção agroecológica no Sertão.  

2.3 Os desafios da agricultura camponesa no Sertão Semiárido 

 

A expansão das relações capitalistas e agricultura empresarial no campo 

intensificaram as desigualdades, contradições e conflitos que forçaram a expulsão de 

homens e mulheres agricultoras/es e trabalhadoras/es do seu lugar de trabalho e morada. 

Para entendemos a agricultura camponesa dentro da sociedade capitalista, faz-se necessário 

compreender o campesinato enquanto classe social historicamente construída que tem 

                                                             
13 A Organização de Controle Social tem o papel de orientar os associados sobre a qualidade dos produtos 
orgânicos e, para que tenha credibilidade e seja reconhecida pela sociedade, precisa estabelecer uma 

organização, comprometimento e confiança entre os participantes (BRASIL, 2010). 
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buscado estratégias para superação dos desafios para permanecer no campo com seu modo 

de vida, sua identidade e cultura campesina como também as correntes teóricas que têm 

ajudado a pensar o campesinato, a produção e a reprodução do campo dentro do modo de 

produção capitalista.  

Quanto ao futuro do campesinato na sociedade capitalista, Kautsky (1986) e Lênin 

(1982) – com base em seus estudos a respeito do desenvolvimento do capitalismo na Rússia – 

cogitavam a extinção camponesa através da expansão da produção mercantil. Kautsky (1886) 

acreditava que a classe camponesa iria desaparecer com a expansão da industrialização na 

agricultura, “quanto mais esse processo avança, mais se dissolve a indústria doméstica (...) e 

mais aumenta a necessidade de dinheiro para o camponês”, ou seja, a obrigação cada vez 

maior do camponês de ter capital para realizar suas atividades. Para Kautsky, a inferioridade 

técnica e produtiva da agricultura camponesa, a grande exploração agrícola capitalista 

acabaria por sucumbir o campesinato, transformando os camponeses em trabalhadores 

assalariado, gerando mais-valia para seus empregadores.  

De acordo com Almeida e Paulino (2000), para Kautsky, por mais impermeáveis às 

mudanças que fossem as unidades camponesas, elas sucumbiriam ao modo de produção 

industrial que, em último instancia, se constituiria no veículo de seu desaparecimento. Sobre a 

visão do Kautsky sobre o campesinato, as autoras destacam que; 

 
Sua visão sobre o campesinato era altamente depreciativa: essa seria uma 

classe miserável, retrógada e vacilante, um entrave á superação do modo 

capitalista de produção. Nessa linha de raciocínio, a conquista do socialismo 
engendrava os elementos de sua própria destruição. Entre esses elementos, 

reservava ao operariado urbano o papel supremo de conduzir o processo 

revolucionário (ALMEIDA e PAULINO, 2000 p. 114).  
 

Kautsky não reconhecia viabilidade econômica na pequena exploração porque essa 

não possuía parâmetros econômicos para concorrer com as empresas capitalistas. Ao observar 

o avanço do capitalismo no campo, Lênin (1982) acreditava que a pequena produção de base 

família seria desintegrada; para ele, o “processo de decomposição dos pequenos agricultores 

em patrões e operários agrícolas constitui a base sobre a qual se forma o mercado interno na 

produção capitalista.” (LÊNIN, 1982, p.35). As considerações de Lênin estavam embasadas 

na teoria de que o camponês estava inteiramente subordinado ao mercado e dependente dele – 

tanto para seu consumo pessoal como para sua atividade. Assim, a classe camponesa deixaria 

de existir, porque o camponês iria se transformar em um burguês rural detentor dos meios de 
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produção capitalista, ou empobreceria, tendo então que vender sua força de trabalho tornando-

se um proletário.   

A expansão das relações capitalistas no campo ocorre de forma contraditória e 

desigual. Na visão de Thomaz Júnior (2006), o projeto de sociedade do capital se impõe como 

único e se utiliza de estratégias para subordinar cada vez mais a classe trabalhadora. Tenta 

sufocar a resistência camponesa a fim de recriá-la e submetê-la ao capital de forma ainda mais 

perversa. Esta tática produz novas fragmentações no interior da classe trabalhadora e atinge 

também os trabalhadores não vinculados ao sistema de produção de mercadorias. No entanto, 

Marques (2008, p. 58) salienta que, enquanto o campo brasileiro tiver a marca da extrema 

desigualdade social e a figura do latifúndio se mantiver no centro do poder político e 

econômico – esteja ele associado ou não ao capital industrial e financeiro – o campesinato 

permanece como conceito-chave para decifrar os processos sociais e políticos que ocorrem 

neste espaço e suas contradições. 

Na sociedade capitalista, o campesinato se readapta e cria novas formas de resistir e 

existir que variam de lugar para lugar e de região para região, mas a luta por terras e território 

é algo comum ao sitiante, ao assentado, entre outros, que têm o trabalho familiar como 

principal forma de produção e reprodução. De acordo com Shanin (1980), há 

aproximadamente uma década, foi proposto um delineamento de quatro características do 

camponês, incorporando; 

 
a) a propriedade rural familiar como unidade básica da organização 

econômica e social; b) a agricultura como a principal fonte de sobrevivência; 

c) a vida em aldeia e a cultura específica das pequenas comunidades rurais; 

d) a situação oprimida, isto é, a dominação e exploração dos camponeses por 
poderosas forças externas (SHANIN, 1980, p.50).  
 

Para Chayanov (1981), na economia camponesa, a determinação da produção é dada 

conforme a necessidade, sendo a ordem das coisas ajustada com base no qualitativo, nas 

necessidades de consumo de cada unidade de produção e não na relação de quantidades: o 

principal objetivo não é o lucro e sim a satisfação das necessidades da família.  

 
[...] A família, equipada com meios de produção, emprega sua força de 

trabalho no cultivo da terra, de produção, e recebe como resultado de um ano 

de trabalho no cultivo da terra, certa quantidade de bens. Uma simples 
observação de estrutura interna da unidade de trabalho familiar é suficiente 

para compreender que é impossível, sem a categoria salários, impor a esta 

estrutura o lucro líquido, a renda e o juro do capital, como categorias 

econômicas reais, no sentido capitalista da palavra [...] Com efeito, o 
camponês ou artesão que dirige sua empresa sem trabalho pago recebe como 

resultado de um ano de trabalho, uma quantidade de produtos que, depois de 
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trocada no mercado, representa o produto bruto de sua unidade econômica. 

Deste produto bruto, devemos deduzir uma soma correspondente ao dispêndio 

material necessário no transcurso do ano; resta-nos então o acréscimo em 
valor dos bens materiais que a família adquiriu com seu trabalho durante o 

ano, ou, para dizê-lo de outra maneira, o produto do seu trabalho 

(CHAYANOV, 1981, p. 138). 
 

Chayanov (1981) admite que a teoria econômica da sociedade capitalista moderna é 

um sistema complexo de categorias econômicas preço, capital, salário, juro, renda; no entanto, 

a classe camponesa não faz parte desta lógica já que as explorações camponesas e artesanais 

estão baseadas no trabalho familiar. Esse se constitui na única forma de obtenção de recursos 

já que o camponês está preocupado em satisfazer as necessidades da família, não sendo esta 

considerada atividade capitalista por não haver pagamento de salários ou lucro. A lógica 

camponesa está inserida em uma economia mercantil de circuito simples: a produção 

camponesa é vendida para obter certa quantidade de dinheiro que será revertido em outra 

mercadoria para satisfazer a necessidade da família. Esse trabalho familiar incluir o trabalho 

desenvolvido pela mulher agricultora, responsável pela produção e agregação de valor a 

produção, o que possibilita acréscimo à renda da família.   

A agricultura camponesa possui um conjunto de práticas e valores que remete a uma 

ordem moral que tem como base a família, o trabalho e a terra. Trata-se de um modo de vida 

tradicional, constituído a partir de relações pessoais e imediatas, estruturada em torno da 

família e de vínculos de solidariedade, formados pela linguagem de parentesco, tendo como 

unidade social básica a sociedade. É essa ordem moral que muitas vezes dificultam a 

desconstrução das relações desiguais de gênero e poder na família e sociedade camponesa.  

 
O campesinato possui uma organização da produção baseada no trabalho 

familiar e no uso como valor. O reconhecimento de sua especificidade não 

implica a negação da diversidade de forma de subordinação às quais pode 
apresentar-se submetido, nem da multiplicidade de estratégias por ele 

adotadas diante de diferentes situações e que podem conduzir ora ao 

“descampesinamentos”, ora à sua reprodução enquanto camponês. 

(MARQUES, 2002, p.2). 

 

A classe camponesa deve ser entendida dentro do contexto das transformações 

históricas e sociais ocorridas no campo, visto que campesinato é uma categoria política, 

historicamente construída nas lutas e resistências de homens e mulheres que têm o espaço 

rural como lugar de trabalho e de habitação.  Os conceitos “agricultura familiar” e 

“agricultura camponesa” trazem consigo uma significativa carga teórica e ou ideológica; 

nesse sentido, não devem ser usados como sinônimos.  Para Martins (1986), as palavras 
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camponês e latifundiário são palavras políticas, que procuram expressar a unidade das 

respectivas situações de classe. 

 De acordo com alguns estudos e teóricos, a agricultura familiar faz parte de um 

grupo que se encontra totalmente integrado ao mercado capitalista, que utiliza políticas 

públicas, créditos e recursos técnicos semelhantes aos desenvolvidos e disponibilizado para 

agricultura capitalista só que em menor escala. Abramovay (1992) avalia a posição do 

agricultor familiar moderno como uma profissão e define o campesinato como um modo de 

vida, tendo como característica sua integração parcial a mercados incompletos. No entanto, o 

agricultor familiar está totalmente articulado ao mercado, sem apresentar qualquer conflito ou 

contradição em relação ao desenvolvimento capitalista.  

De acordo com Fernandes (2001), os pesquisadores que usam o conceito de 

camponês podem chamá-los de agricultores familiares, não como conceito, mas como 

condição de organização do trabalho. Da mesma forma, ao se trabalhar com o conceito de 

camponês, pode-se utilizar as palavras: pequeno produtor e pequeno agricultor. Segundo 

Hespanhol (2000), a utilização – na década de 1990 – da categoria de análise agricultura 

familiar serviu para designar genericamente as unidades produtivas, nas quais a terra, os 

meios de produção e o trabalho se encontram estreitamente vinculados ao grupo familiar. 

Para Marli Almeida (2008), na sociedade capitalista, o capital, a exploração da força 

de trabalho, a propriedade privada, a exploração dos recursos naturais, a desigualdade na 

distribuição de riqueza e poder são os elementos que estrutura a sociedade. Nesse sistema, há 

disparidade na divisão sexual do trabalho, hierarquia de poder e na distribuição dos bens 

produzidos por mulheres e jovens. Esse modo produção se utiliza do conjunto de mecanismo 

da Revolução Verde, insumos externos, agrotóxicos e créditos que são utilizados na 

agricultura de grande escala como também na agricultura camponesa que ainda encontra-se na 

lógica de produção convencional. Nesses tipos de produção, grande parte das vezes “os 

homens são os proprietários, detêm o poder de decisão sobre a propriedade da terra, a 

produção e os bens econômicos produzidos pela família, além de utilizar os recursos naturais 

de forma predatória” (MARLI ALMEIDA, 2008, p. 19).   

No Pajeú, a produção de alimentos, bens e serviços passa pela produção e reprodução 

da vida e da construção das condições necessárias para as agricultoras e agricultores 

conviverem bem com as especificidades do Sertão e longos períodos de estiagem. Mas a 

convivência passa pela retomada dos conhecimentos e saberes sobre os agroecossistemas da 

caatinga, conhecimentos e práticas construídas pela apreensão do espaço vivido e 
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experiências que são repassados de geração para geração no relato oral e na prática diária das 

agricultoras e agricultores. Segundo Siliprandi (2009, 2009a), as mulheres têm uma 

participação fundamental para a segurança alimentar, no manejo ecológico dos recursos 

naturais e na conservação dos agroecossistemas na agricultura familiar.  Para Marli Almeida 

(2008), são as mulheres que sofrem impedimentos, têm seu trabalho como produtoras 

invisibilizado, suas atividades produtivas são desvalorizadas e seu trabalho doméstico não é 

reconhecido como trabalho. Muitas vezes, a mulher é considerada como ajudante da família, 

trabalha de forma gratuita, sem ter o reconhecimento do seu trabalho pela família e, até por 

ela, e do mesmo modo que pela esfera pública (MELO 2002, p.1).  

A relação da mulher camponesa com a terra e quintal vão além da produção de 

alimentos. O quintal é lugar de vida, onde está os remédios que curam sua família, o alimento 

que é diariamente consumidos e retirados para serem levado para feira. É no quintal que estão 

às flores e plantas ornamentais que embelezam os arredores da casa. O quintal é lugar de 

trabalho, produção do conhecimento agroecológico, das relações sociais e de seus valores. É 

no quintal que são construídas as relações sociais no contato com pessoas e os vínculos de 

solidariedade. Nesse contexto, à agroecologia não interessa apenas mudar a forma de fazer 

agricultura (inovando as técnicas e processos), mas, principalmente, a forma de se pensar o 

próprio papel da agricultura, as relações dos agricultores e suas famílias com a natureza e com 

o resto da sociedade (MAFRA, 2004). 

Quanto à questão de gênero e trabalho que envolve a mulher no contexto da 

agricultura sertaneja, não seria exagero dizer que foi historicamente construído um estereotipo 

acerca da mulher sertaneja quanto ao seu papel e espaços ocupados na sociedade. Papel que 

está relacionado às atividades e tarefas domésticas, ao cuidado com a casa, família e criação 

de pequenos animais em seus quintais. Mas o papel do cuidado e gestão do espaço doméstico 

não é somente da mulher, mas também dela. Às mulheres no Brasil e do mundo foram 

atribuídos valores menores aos trabalhos que executam em pé de igualdade com o homem. 

Nessa idealização de mulher sertaneja, o ser mulher é submissa ao homem, e deve se 

resguardar, ocupando os espaços privados. Ao homem caberia a posição de provedor da 

família e os espaços públicos. São falácias como estas que, ao longo da história, têm 

perpetuado as desigualdades de gênero e a invisibilidade do trabalho da mulher em todo o 

processo de produção social, negando-lhe o direito de ter direito e ter voz ativa em um sistema 

social hierarquizado e controlado por relações de poder desigual.  
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As desigualdades sociais e políticas provenientes das diferenciações de gênero 

existentes entre homens e mulheres não são determinadas, mas condicionadas, ou seja, foram 

construídas ao longo do tempo para o controle e manutenção do poder de forma hierárquica 

do homem sob a mulher. Cabe salientar que essa diferenciação de gênero é social e não 

biológica. O elemento organizador da representação é a categoria gênero e não o sexo 

(SPINK, 1994, p. p.97). As mulheres são detentoras de grande parte dos conhecimentos, 

saberes práticas e valores tradicionais, seja referente à biodiversidade ou modo de plantar, 

colher; sejam referentes aos aspectos culturais e identitário das sociedades camponesas. De 

acordo com Shiva (1998), em grande parte das culturas as mulheres têm sido as guardiãs da 

biodiversidade. 

 
Ellas producen, reproducen, consumen y conservan la biodiversidad en la 

práctica de la agricultura. Sin embargo, al igual que todos los demás 

aspectos de su trabajo y su saber, la contribución de las mujeres al desarrollo 
y a la conservación de la biodiversidad se a presentado como un no-trabajo y 

un no conocimiento. Su trabajo y sus conocimientos expertos se han definido 

como parte de la naturaleza, a pesar de que están basados en prácticas 

cultuales y científicas complejas. La conservación de la biodiversidad al 
como practican las mujeres difieri, no obstante, de la concepción patriarcal 

dominante. (SHIVA, 1998, p. 56). 
 

A mulher desempenha papel importante na agricultura sertaneja, sendo elas 

responsáveis pela organização e gestão da casa, da unidade de produção tendo muitas vezes 

jornada de trabalho superior à realizada pelo homem. Embora essa realidade esteja em 

processo de mudança, mesmo que de forma sutil, o trabalho feminino ainda é invisibilizado e 

desvalorizado pelo discurso homogêneo patriarcal que legitima a divisão sexual do trabalho e 

subordina a mulher, sendo essa relação de poder e de gênero reproduzida ao longo dos anos 

como natural e inquestionável. Esse fator aprofunda ainda mais as desigualdades de sociais e 

de gênero. 

Vale salientar que muitas vezes as mulheres não são reconhecidas como 

trabalhadoras, os quintais agroecológicos ainda são visto com desconfiança por muitos que 

não reconhecem esse espaço próximo de casa como de produção, mesmo esses sendo de 

grande importância social e econômica para a mulher e a família. É nesses espaços destinados 

à mulher que ela planta e produz uma diversidade de alimentos, mesmo estando em uma 

região marcada pelos longos períodos de estiagem e de clima semiárido. Conforme apontam 

os dados da pesquisa, aos poucos, o trabalho desenvolvido pelas mulheres na agricultura em 

seus quintais e em outros espaços está sendo visibilizado e reconhecido como importante 

meio de transformação do espaço agrário sertanejo.   
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2. AGROECOLOGIA E A PRÁXIS CAMPONESA NO SERTÃO DO PAJEÚ – 

 PERNAMBUCO 

 

A alimentação de um povo diz muito sobre sua identidade e cultura, também sobre seu 

modo de viver. Nesse sentindo, as sementes crioulas são bem mais que sementes, sejam 

hortaliças, tubérculos, raças de animais como galinhas, cabras entre outras espécies nativas 

adaptadas a cada região natural. As sementes crioulas é um patrimônio genético importante 

para as comunidades e humanidade como um todo, no estado da Paraíba, são chamadas de 

Sementes da Paixão, em Alagoas e em Goiás. Trata-se das Sementes da Resistência, no Piauí: 

são as Sementes da Fartura, em Minas Gerais, Sementes da Gente (PETERSEN et al, 2013), 

variedades crioulas como é conhecida no Paraná, Sementes do Semiárido no estado de 

Pernambuco. Dentro destas sementes, existe a possibilidade de construção da soberania e 

segurança alimentar e nutricional dos povos que, munidos dos seus conhecimentos sobre a 

natureza e agroecologia asseguram a produção de alimentos e reprodução da vida.  

Nesse contexto, a Agroecologia compreende o conjunto de ações políticas, sociais, 

culturais, éticas, morais, saberes e conhecimentos populares e científicos, sendo ela 

perfeitamente coerente com o modo de produção e vida camponesa que tem como base o 

trabalho familiar, a família, equipada de meios de produção, que utiliza sua força de trabalho 

para cultivar o solo e obtém como resultado do trabalho certa quantidade de bens. Tal prática 

leva em conta que o camponês é um sujeito social cujo movimento histórico se caracteriza por 

modos de ser e de viver que lhes são próprios (CARVALHO, 2004, p. 323). Como ciência, a 

Agroecologia está integrada aos princípios agronômicos e ecológicos, mas como prática, 

remete há tempos pretéritos. Para Hecht (1989), o uso contemporâneo do termo Agroecologia 

data dos anos 1970, como ciência, mas sua prática é tão antiga quanto à origem da agricultura. 

Esse modo de produção se desenvolveu através da relação da camponesa com a natureza, da 

experimentação e observação, dos conhecimentos e saberes que foram acumulados e 

aperfeiçoados ao longo do tempo.   

Para Altieri (2004), a Agroecologia é;  

 
Uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e 
socioeconômicos a compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre 

os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo [...] O objetivo é trabalhar 

com e alimentar sistemas agrícolas complexos onde as interações ecológicas 
e sinergismo entre os componentes biológicos criem, eles próprios, a 

fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das culturas (ALTIERI, 

2004, p. 23). 
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Assim como Altieri (2004), Gliessman (2001) também considera a agroecologia como 

uma ciência desenvolvida a partir do conhecimento agronômico e ecológico. Para esse autor, 

a Agroecologia se constitui em uma ciência, é uma fusão da agronomia com a ecologia, e 

proporciona o conhecimento e a metodologia necessários para desenvolver uma agricultura 

que é ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente viável. A 

Agronomia e a Ecologia investigavam campos do conhecimento bastante distintos. 

 Segundo o referido autor, enquanto a primeira se ocupava em desenvolver a ação 

humana sobre a natureza, a segunda buscava obter uma compreensão sobre o ambiente 

natural. No entanto, em decorrência dos efeitos degradantes dos sistemas agrícolas modernos, 

fortaleceu-se um núcleo de pesquisadores preocupados em transformar este modelo e 

desenvolver alternativas. Sendo assim, a degradação socioambiental tanto evidenciou aos 

agrônomos a insustentabilidade dessa “agricultura moderna”, quanto despertou nos ecólogos o 

interesse em pesquisas aplicadas à realidade agrícola (BIASE, 2010, p.30). Assim 

estabeleceu-se uma relação entre a ciência agronômica com as experiências vivenciadas pelas 

agricultoras e agricultores que praticavam uma agricultora menos nociva ecologicamente aos 

agrossistemas e ambiente.    

 
Na medida em que mais ecologistas, nos anos 70, passaram a ver sistemas 
agrícolas como áreas legítimas de estudo, e mais agrônomos viram o valor 

da perspectiva ecológica, as bases da Agroecologia cresceram rapidamente. 

Pelo início dos anos 80, a Agroecologia tinha emergido como uma 

metodologia e uma estrutura básica conceitual distintas para o estudo de 
agroecossistemas. Uma influência importante durante este período veio dos 

sistemas tradicionais de cultivo, de países em desenvolvimento, que 

começaram a ser reconhecidos por muitos pesquisadores como exemplos 
importantes de manejo de agroecossistemas, ecologicamente fundamentados 

(GLIESSMAN, 2001, p. 56). 

 

Nesse sentido, a Agroecologia surge como paradigma de contraposição ao modelo 

capitalista produtivista que, com a modernização técnica, descaracterizou a agricultura, 

tornando-a antiecológica e risco eminente à existência dos ecossistemas, agroecossistemas e 

bens maturais. Assim, Gliessman (2001, p. 54) define a Agroecologia como “a aplicação de 

conceitos e princípios ecológicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis”. 

Sendo o agroecossistema conceituado como “um local de produção agrícola uma propriedade 

agrícola, por exemplo, compreendido como um ecossistema” (GLIESSMAN, 2001, p. 61). 

Para o autor, o agrossistema não é apenas um sistema de produção de alimentos, ele não faz 

uma análise reducionista e fragmentada do sistema ecológico, pelo contrário, ele compreende 

o sistema como unidade complexa em sua totalidade com os processos de ciclagem de 
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nutrientes, fluxo de energias, mecanismos reguladores, resiliência entre outros mecanismos 

responsáveis pelo equilíbrio do agroecossistema.    

Para Gliessman, a sustentabilidade do agroecossistema reside na diversidade existente 

nele, mas para garantir essa diversidade, faz-se necessário compreender o sistema de forma 

integrada com todos os organismos incluindo os seres bióticos (e os elementos abióticos).  

De acordo com Gliessman (2001); 

 
A Agroecologia enfatiza a necessidade de estudar tanto as partes quanto o 

todo. Embora o conceito de que o todo é maior do que a soma de suas partes 

seja amplamente reconhecido, ele foi ignorado por um longo tempo pela 
agronomia e tecnologia modernas, que enfatizam o estudo detalhado da 

planta cultivada ou do animal individualmente, como forma de tratar com as 

questões complexas da produção primária e sua viabilidade. Aprendemos 

muitos detalhes a partir da especialização e de um foco estreito sobre o 
rendimento dos componentes cultivados dos sistemas agrícolas, mas é 

preciso, também, desenvolver formas de compreensão de toda a unidade 

produtiva agrícola (e todo o sistema agrícola alimentar) para entendermos 
plenamente a sustentabilidade agrícola e implementarmos práticas 

sustentáveis de manejo (GLIESSMAN, 2001, p. 438). 

 

Outro conceito trabalhado por esse pesquisador californiano é sustentabilidade. O 

conceito possui uma multiplicidade de interpretações, sendo muito usado junto com o 

conceito de desenvolvimento (“desenvolvimento sustentável”), ou seja, este conceito foi 

incorporado à lógica de reprodução e modelo capitalista. A sustentabilidade é, assim, uma 

versão do conceito de produção sustentável que, por sua vez, é a condição de ser capaz de 

perpetuamente colher biomassa de um sistema, porque sua capacidade de renovar ou ser 

renovado não é comprometida (GLIESSMAN, 2001, p. 520). Na concepção de Caporal e 

Costabeber (2002, p.16), a Agroecologia é um conjunto de conhecimentos que vem orientar o 

correto redesenho e adequado manejo de agroecossistemas, na perspectiva da 

sustentabilidade. 

 
No processo de conformação deste novo paradigma, encontramos ainda 

categorias chave para a construção de um modelo alternativo de 

desenvolvimento rural, buscadas em Chayanov, tais como a importância 
dada à especificidade cultural, a noção de economia moral camponesa e a 

idéia de desenvolvimento desde baixo, assim como o reconhecimento de um 

certo “potencial anti-capitalista” determinado pela particular racionalidade 
econômica dos camponeses (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 87).  

 

Os autores evidenciam uma questão que é central para construção do conhecimento 

agroecológico: a importância da análise do campesinato e sua lógica de produção e vida que 
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estão diretamente relacionadas aos agroecossistemas, à luta e resistência por terra e para 

manter-se na terra: seu lugar de vida, da sua cultura e ancestralidade.  

Para Puzman et al (2000,) um dos elementos chave para o desenvolvimento de 

estratégias é o controle que as unidades domésticas exercem sobre os meios de produção, 

sobre a terra, sobre os saberes e, em geral, sobre os processos de trabalho. Quer dizer, o 

controle que exercem sobre os mecanismos de produção e, eventualmente, de todos ou de 

parte dos mecanismos de reprodução. Assim, para estudar adequadamente o comportamento 

reprodutivo do campesinato há de se contextualizar a matriz global de seu universo 

sociocultural.  

 A construção do conhecimento tradicional camponês se dá com as experiências 

vivenciadas, conhecimento e saber que é passada entre as gerações e possibilita o manejo dos 

agroecossistemas de forma menos danosa, em especial o conhecimento das mulheres.  

 
Agroecologia não é uma “coisa em si”, nem uma “tecnologia”, nem um 
“sistema de produção”, mas sim um enfoque, que é resultado de um processo 

histórico e dinâmico de (re) construção social cujo início data da década de 

vinte do século passado. O entendimento do que é hoje a Agroecologia e das 

indicações do seu “vir-a-ser” remetem, necessariamente, ao processo de sua 
(re) construção social, como condição de que seu entendimento não se 

reduza a uma adjetivação simplista e ahistórica. (IAMAMOTO, 2005, p.30). 

 

A Agroecologia também é caracterizada e defendida enquanto movimento que 

articula sujeitos sociais, movimentos e atores sociais que vêm se inserindo no debate e na 

construção do conhecimento agroecológico. De acordo com Petersen e Almeida (2004), não 

se trata de um movimento institucionalizado, pois não se organiza em torno a estruturas 

formais, sendo a autonomia dos grupos de base uma condição inarredável para a continuidade 

de sua existência e de sua vitalidade.  

Para os autores, a Agroecologia é um movimento que possui expressão nacional e 

que articula em rede os processos sociais locais e regionais autônomos voltados para a 

inovação agroecológica. Embora exista a articulação dos mais diversos movimentos sociais e 

atores em rede o que dar legitimidade a Agroecologia. Almeida e Cordeiro (2002) 

argumentam que, sobretudo, pela heterogeneidade que a caracteriza, a Agroecologia não 

constitui ainda um movimento social strict sesu: uma ação social organizada contra o poder 

de adversários que, por sua vez, têm as rédeas do modo de desenvolvimento agrícola. 

 
A Agroecologia não é uma ciência nem um modelo de produção agrícola, 

mas uma intersecção de discursos científicos, a partir da reflexão de aspectos 
ecológicos, culturais, sociais e econômicos que possibilitem a constituição 
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de formas de produção equilibradas em tais aspectos e orientadas para a 

busca de sustentabilidade. (BIASE, 2007, p.12). 

 

Certamente a Agroecologia é um campo de conhecimento em disputa, havendo assim 

correntes de pensamentos distintas e falta de consenso na definição do conceito Agroecologia, 

mas o que não se pode negar é que o conhecimento e as práticas agroecológicas sempre 

estiveram presentes no modo de produzir e viver dos agricultores e agricultoras camponesas.  

Por meio de saberes e conhecimentos oriundos da cultura tradicional de seus antepassados, as 

agricultoras e agricultores fazem a seleção natural das sementes crioulas, seleção das raças 

animais locais, fazem remédios naturais à base de plantas e raízes, cultivam alimentos 

diversificados e saudáveis sem o uso de insumos externos. Esse tipo de conhecimento não se 

aprende na escola formal, se aprende com a experiência, prática, experimentação e leitura da 

natureza ao longo da vida. 

 

3.1  Agroecologia e convivência com o Sertão Semiárido  

 

Para quem vive no Sertão, os longos períodos de estiagem e de seca são uma 

realidade da qual não dá para fugir, apenas a ela adapta-se e encontrar estratégias para 

amenizar os danos causados pela falta de políticas públicas suficientes e eficientes para 

conviver bem. Mas a seca não é algo novo, ela é um fenômeno natural que tem registro 

histórico no Nordeste brasileiro desde o ano de 1552 (VILLA, 2001), sendo recorrente onde 

as precipitações anuais variam entre de 250 a 800 mm mal distribuídas no tempo e no espaço: 

chove entre três e cinco meses do ano. A seca é um fenômeno de incidência natural que pode 

aumentar ou ser acentuado em função de ações antrópicas e degradação da natureza, 

supressão de vegetação, uso inadequado do solo entre outros fatos. 

De acordo com Downing (1992), a significância de uma seca não pode ser dissociada 

do contexto social e seu impacto depende diretamente da vulnerabilidade social da população 

que habita na região afetada.  O fenômeno da seca não é algo novo no contexto do sertão; no 

período do Império, a seca já estava entre as preocupações do Estado. Em 1856, o Império 

criou a Comissão Científica de Exploração onde, dentre outras pretensões almejava realizar a 

abertura de um canal ligando o rio São Francisco ao rio Jaguaribe e a construção de vários 

açudes (GALVÍNCIO et al., 2008; SILVA, 2008), que tinha como objetivo resolver a questão 

do abastecimento d‟água para produção irrigada, consumo animal e humano no semiárido. A 

Comissão Científica de Exploração foi desativada em 1889 com o fim da Monarquia.  
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No Nordeste, a seca passou de fenômeno natural que deveria ser compreendendo a 

partir daí ser traçadas estratégias para conviver com ela para objeto de disputas políticas das 

elites locais que desejavam usufruir dos benefícios das intervenções do Estado que valendo-se 

de políticas fragmentadas e paliativas tentava mitigar seus efeitos. De acordo com Passador e 

Passador (2010), a intervenção do Estado limitava-se à construção de grandes açudes 

públicos, perenizando grandes extensões de rios, sobretudo a construção de milhares de 

pequenos e médios açudes em propriedades privadas, de forma a assegurar água para a 

produção agropecuária e o funcionamento de agroindústrias. 

Em 1909, por meio do Decreto 7.619 de 21 (de outubro de 1909), foi criado o 

primeiro órgão governamental voltado para o estudo dos efeitos da seca a Inspetoria de Obras 

Contra as Secas (IOCS), vinculado ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), instituição federal com atuação na Região Nordeste. Este órgão estatal tinha por 

objetivo o combate aos efeitos das secas, para tal foram realizados estudos, planejamento e 

execução de obras hídricas, como a construção de açudes públicos e particulares, perfuração 

de poços e drenagens, barragens, canais de irrigação, construção de estradas e ferrovias. Para 

Silva (2006), o que caracterizou o órgão de fato neste primeiro período foram os estudos das 

condições meteorológicas, geológicas, topográficas e hidrológicas das zonas de ocorrência 

das secas, coordenados por especialistas vindos dos Estados Unidos e da Europa, juntamente 

com alguns brasileiros. 

 Em 1919 o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), através do 

Decreto nº. 13.687, foi renomeada como Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS). Com o IFOCS, iniciaram-se a instalação e o funcionamento de postos de 

observação pluvio-fluviométricos, tendo sido adotadas medidas para promover a piscicultura 

nos açudes e nos rios intermitentes do semiárido (GUERRA, 1981). Com a atuação do 

DNOCS, ocorreu um grande avanço no estudo e conhecimento sobre os aspectos físicos e 

topográficos da região Nordeste, no entanto, quanto às condições socioeconômicas da 

população, não houve avanços ou melhorias nas condições de vida. De acordo com Costa 

(2009), em 1945, houve a reformulação da IFOCS, que se transformou no DNOCS, com a 

inserção, nessa nova estrutura, do Serviço Agro-Industrial e do Serviço de Piscicultura, 

evolução das antigas comissões técnicas criadas em 1932. 

 
No período de 1909 até 1945 o DNOCS foi, praticamente, a única agência 

governamental federal executora de obras de engenharia na Região, 

construindo açudes, estradas, pontes, portos, ferrovias, hospitais e campos de 
pouso entre outras. Em sua atuação no Nordeste, o DNOCS implantou redes 
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de energia elétrica e telegráfica e usinas hidrelétricas, e foi nesse período o 

único órgão responsável pelo socorro às populações flageladas pelas cíclicas 

secas que assolavam a região. Chegou a se constituir na maior "empreiteira" 
da América Latina, naquela época em que o Governo Federal construía obras 

no Nordeste por administração direta (DNOCS, 2005, p.1). 

 

O DNOCS estava subordinado aos latifundiários, coronéis e elite rural do nordestino, 

como destaca Furtado (1997): 

 
As máquinas e equipamentos do DNOCS eram utilizados por fazendeiros ao 

seu bel-prazer. Nas terras irrigadas com água dos açudes construídos e 

mantidos pelo governo federal, produzia-se para o mercado do litoral úmido, 
e em benefício de alguns fazendeiros que pagavam salários de fome [...] Em 

síntese, a seca era um grande negócio para muita gente (FURTADO, 1997, 

p. 86). 

 

O fato é que nesse contexto a seca passa de fenômeno natural para objeto político 

que visava à manutenção de um conjunto de relações paternalistas e de poder da elite rural, 

que detinha também a concentração de terra dos latifúndios. Diante da submissão do DNOCS 

aos interesses particulares, foi fundada em 1959a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) colocava o DNOCS sob a supervisão desse órgão. Mais uma vez, são 

traçadas metas para o desenvolvimento econômico da região nordeste sem se pensar na 

população sertaneja carente de políticas que de fato combatesse a pobreza, desigualdade e 

fome, dessas condições para conviver com as especificidades do semiárido. Segundo Furtado 

(1998), a SUDENE acabou aprisionada pelas oligarquias nordestinas. O DENOCS atuou em 

todo Sertão de Pernambuco na construção de barragens e açudes de grande e médio porte, 

sendo alguns desses açudes construídos no Pajeú, são ao todo 25 açudes distribuídos entre os 

municípios que fazem parte na região do Sertão Pajeú.  

 Os incentivos fiscais se tornaram um vetor de transferência de recursos públicos 

para o setor privado, e a produção foi aumentada, porém sem distribuição de renda ou terra. 

Instrumentos como crédito, assistência técnica e obras de infraestrutura foram utilizados de 

maneira centralizada e conservadora. A seca sempre foi algo a ser fortemente combatido pelo 

Estado, com as construções de grandes obras tais como estradas, barragens e açudes de 

pequeno e médio porte, públicos e privados. Inicialmente, a intervenção do Estado na região 

Nordeste se dava através das chamadas “medidas de salvação” que eram atuações de caráter 

paliativo, emergencial e pontual como a construção das obras hídricas e estradas, seguidas 

pela distribuição de alimentos e cestas básicas as famílias atingidas pelas secas.   

Até a década de 1990, as frentes de emergências eram atividades rotineiras no Sertão 

do Pajeú conforme relato de uma das entrevistadas durante o trabalho de campo. Ela relata as 
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dificuldades para conviver com a seca, sem chuva para cultivar a terra, trabalhar na 

construção de açudes e estradas era uma das alternativas para tentar viver com no Sertão 

semiárido nos períodos de estiagem prolongado. A verdade é que a problemática da seca foi 

pensada de forma descontextualizada da realidade da população que habita a região, o 

progresso cientifico e técnico estava orientado para o desenvolvimento econômico regional e 

não para o estudo e construção de estratégias que incluíssem e possibilitassem a construção de 

condições de vida para população sertaneja.  

Não se pensou em utilizar os saberes e conhecimentos dos agricultores e agricultoras 

para construção de tecnologias apropriadas e adaptadas às condições e especificidades da 

região, levando em consideração a questão social e cultural da população. No Sertão do Pajeú 

não foi diferente: grande parte dos açudes construídos foi destinada ou para agricultura 

irrigada ou para o abastecimento dos centros urbanos como, por exemplo, Serra Talhada.  

Nas décadas de 1980 e 1990, alguns agentes mediadores começaram a questionar as 

disparidades socioeconômicas enfrentas pelas agricultoras e agricultores sertanejos. O estado 

de pobreza, fome e escassez de água levou os movimentos sociais, sindicatos rurais e 

sociedade civil organizada a colocarem na pauta de discussões a necessidade e emergência de 

mudança no modelo de desenvolvimento, de forma que possibilitasse a melhoria das 

condições de vida das famílias agricultoras sertanejas. A noção de convivência com o Sertão 

Semiárido é constituída nesse momento. A noção de convivência com o clima semiárido 

levaria à viabilidade da convivência, mas agora baseada em um processo de compreensão do 

ambiente, de adequação e de adaptação, em que a “técnica apropriada” aparece como o 

segredo da convivência, não mais uma economia resistente à seca (DUQUE, 2008; 

MALVEZZI, 2007 E SILVA, 2006).   

A convivência só poderia acontecer contextualizada com a realidade de vida das 

agriculturas e agricultores, o tipo de agroecossistema, o tempo natural do sistema ecológico e 

resiliência do mesmo.  Com relação ao paradigma de convivência, Malvezzi (2007) salienta 

que:  

Está em gestação um novo conceito civilizatório para a região: a convivência 

com semiárido. A idéia parte de um princípio simples: por que os povos do 
gelo podem viver bem no gelo, os povos do deserto podem viver bem no 

deserto, os povos das ilhas podem viver bem nas ilhas e a população da 

região semiárida vive mal aqui? É porque aqueles povos desenvolveram 
culturas de convivência adequadas ao ambiente, adaptaram-se a ele e 

tornaram viável a vida. No semiárido brasileiro, essa integração de pessoa e 

natureza não encontrou uma solução adequada, de modo que o ser humano 

permaneceu sujeito às variações normais do clima regional (MALVEZZI 
2007, p. 11-12).  
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Na visão de Malvezzi (2007), o segredo da convivência com o Sertão passa pela 

produção e estocagem dos bens em tempos chuvosos para se viver adequadamente em tempos 

sem chuva. O principal bem a ser estocado é a própria água. Sem dúvida a questão chave para 

viver no sertão é o acesso à água potável de qualidade para o consumo humano, produção e 

criação. Nesse contexto, abastecer as residências com água é trabalho das mulheres, cabendo 

a elas irem buscar água nas cacimbas com latas na cabeça, levando muitas vezes horas de 

caminhada. No mundo inteiro, abastecer os lares com água é tarefa das mulheres de todas as 

idades, inclusive crianças. Há uma relação íntima entre a água e o feminino; no semiárido, a 

relação não é diferente. Ela revela a divisão de papéis familiares e de trabalho entre os sexos 

(MALVEZZI, 2007).  

A chamada política da seca invisibilizava a potencialidade do Sertão assim como 

invisíveis eram os conhecimentos das agricultoras e agricultores que – diferentemente do 

paradigma da convivência que lança um novo olhar sob a região – apontam os desafios a 

serem superados; sobretudo, enxergando as potencialidades sociais e naturais que – com 

estratégias e técnicas adaptadas a realidade local possibilitar-lhes-íam melhores condições de 

vida e dignidade. De acordo com Duque (2008), este paradigma atenta para a necessidade de 

democratizar a água e a terra, pela reforma agrária e hídrica, buscando demonstrar que o 

problema do semiárido brasileiro não é climático, mas sociopolítico. 

 Duque (2008) ainda destaca a necessidade de um sistema agrícola baseado em 

plantas resistentes às secas, utilizando-se da vegetação xerófila e de uma pecuária apropriada 

à caatinga. Duque vê a semiaridez como vantagem e não como impedimento, porém, para que 

isto se efetive, aponta a necessidade de a população aprender a viver em harmonia com a 

natureza, e não em uma situação de combate.  

O paradigma da convivência com o Sertão ganha grande destaque na década de 1980 

com o apoio da sociedade civil e os movimentos em prol da agricultura alternativa 

(ecológica). Experiências foram colocadas em práticas por diversas organizações, ONGs, 

associações, sindicatos de trabalhadores rurais, organizações da Igreja católica entre outros. 

Estas experimentavam e difundiam tecnologias apropriadas à agricultura da região, além de 

fomentarem discussões sobre a participação da população rural nos processos de 

desenvolvimento, trabalhando com a necessidade de reconhecimento de seus direitos e da 

maior democratização no acesso às políticas públicas (ASSIS, 2009).   

     No estado de Pernambuco, a consolidação do paradigma da “convivência com o 

semiárido”: se deu em 1990 a partir de dois fatos que foram de suma importância. O primeiro 



78 
 

foi a ocupação do prédio da SUDENE, em Recife, em 1993, por agricultores, trabalhadores 

rurais e representantes de entidades sindicais de todo o Nordeste. O segundo fato foi a criação 

da Articulação do Semiárido (ASA,), em 1999, reunindo, além de sindicatos e associação de 

agricultores, 61 organizações não governamentais (que já existiam, mas que faziam trabalhos 

isolados e não integrados) para discutir sobre a problemática e elaboração do documento 

oficial intitulado “Declaração do Semiárido”, no qual se afirma que a convivência do homem 

com as condições do semiárido é possível (SILVA, 2007).   

 

3.2 Os agentes mediadores e a agroecologia no estado de Pernambuco  

 

No início dos anos 1980, do século XX, com o fim da ditadura militar e reabertura 

democrática do país, muitos movimentos sociais e organizações foram fundados, ou tiveram 

os trabalhos retomados, depois de um longo período de repressão e violência. Maria da Glória 

Gohn (1997) caracteriza os movimentos sociais como ações sociopolíticas construídas por 

atores coletivos de diferentes classes sociais, numa conjuntura específica de relações de força 

na sociedade civil.  

Os movimentos sociais e os agentes mediadores buscavam contribuir com a 

mediação entre o Estado e sociedade para garantir direitos e melhorias sociais a partir das 

demandas dos sujeitos (excluídos e discriminados), a partir da articulação e definições de 

identidades coletivas, por exemplo, camponeses, feministas, ecológicos entre outros. Os 

agentes mediadores viabilizam o processo de transformação social e política e construíam 

caminhos, ações e políticas públicas em diálogo com o Estado para melhorar a qualidade de 

vida da população ou sociedade civil. Esses movimentos foram classificados por Gohn (1995) 

como “novos” movimentos sociais.  

 Ao problematizar o movimento social no novo milênio, Gohn (2013) relata que os 

movimentos sociais estão retornando à cena e à mídia com uma pauta que corresponde a:  

 

1º‐ as lutas de defesa das culturas locais, contra os efeitos devastadores da 

globalização. Eles estão ajudando na construção de um novo padrão 

civilizatório orientado para o ser humano e não para o mercado como 

querem as políticas neoliberais de caráter excludente [...] resgate que eles 

estão operando quanto ao caráter e sentido das coisas públicas ‐ espaços, 

instituições, políticas etc. 2º‐ Ao reivindicarem ética na política e, ao mesmo 

tempo, exercerem vigilância sobre a atuação estatal/governamental, eles 
orientam a atenção da população para o que deveria ser dela e está sendo 

desviado, para o tratamento particular que supostamente estaria sendo dado a 

algo que é um bem público, como os impostos arrecadados da população 

estariam sendo mal gerenciados etc. 3º‐ Os movimentos sociais têm coberto 
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áreas do cotidiano de difícil penetração por outras entidades ou instituições 

do tipo partidos, sindicatos ou igreja [...] 4º‐ Os movimentos sociais 

construíram um entendimento sobre a questão da autonomia diferente do que 

existia nos anos 80. Autonomia não é ser contra tudo e todos, estar isolado 
ou de costas para o Estado, atuando à margem do instituído; ter autonomia é, 

fundamentalmente, ter projetos e pensar os interesses dos grupos envolvidos 

com autodeterminação; é ter planejamento estratégico em termos de metas e 
programas; é ter a crítica, mas também a proposta de resolução para o 

conflito que está envolvido; é ser flexível para incorporar os que ainda não 

participam, mas tem o desejo de participar, de mudar as coisas e os 
acontecimentos da forma como estão (GOHN, 2013, p. 238-239). 
 

Muitos desses movimentos e agentes mediadores atuam no contexto do espaço 

agrário, palco de conflitos e violência pela posse da terra, e relações sociais desfavoráveis 

para parte da população rural como camponeses, homens e mulheres que sofrem com as 

desigualdades sociais e políticas do campo. Estes movimentos, organizações e agentes têm 

lutado por igualdade de direitos, através de uma ação coletiva baseada na solidariedade e 

justiça social. Associados ou não ao governo representam uma forma de organização da 

sociedade civil, ampliando-a no interior das próprias regras do poder político (CONH, 2013). 

No que diz respeito à agricultura e às práticas agroecológicas desenvolvidas no 

espaço agrário do Pajeú, há forte protagonismo social e político de alguns agentes sociais 

como os movimentos sociais, sindicatos rurais, movimento e grupos de mulheres, 

organizações não governamentais, igreja católica, governo federal entre outros.  

No contexto do estado de Pernambuco, a Agroecologia surge a partir de iniciativas 

da sociedade civil organizada, com a construção de alguns coletivos que visavam uma 

agricultura na perspectiva da Agroecologia. Vale ressaltar que já havia um grande número de 

famílias que – há várias gerações – já praticavam Agroecologia, que construíram 

conhecimentos e saberes milenares sobre o plantar, colher e comer, no Sertão, por exemplo. 

Weisd (1997) destaca que, a partir da década de 1980, iniciou-se uma convergência entre 

iniciativas de caráter nacional como o Projeto Tecnologias Alternativa (PTA) que buscava 

respostas à invisibilidade do sistema tradicional de agricultura e inviabilidade da agricultura 

moderna.  

A partir dessas discussões de forma gradativa, foram se formando grupos com 

interesses comuns, que buscavam construir novas formas e estratégias com base ecológicas, 

técnicas, sociais e econômicas de viver no Sertão sem as formas de dominação e opressão do 

sistema das políticas das secas que favorecia um grupo seleto da população. De acordo com 

Duque da Silva (2011), em pleno Sertão do Araripe foi criado, em meados de 1986, o Centro 

de Tecnologias Alternativas de Ouricuri (CTA-O). Esse era um dos componentes do PTA 
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voltado para a geração e difusão de tecnologias alternativas no contexto do Semiárido 

Nordestino.   

Os agentes mediadores que atuam no Sertão do Pajeú têm papel importante no 

desenvolvimento de ações e políticas públicas que possibilitam a melhoria da qualidade de 

vida, acesso a bens como terra, água, crédito, assistência técnica e extensão rural que tem por 

sua vez contribuído para o acesso a água e tecnologias sociais que são estratégicas para 

convivência com o Sertão. O trabalho desenvolvido por esses agentes buscam a autonomia da 

população e comunidades rurais; nesse sentido, a construção do conhecimento se dá a partir 

da realidade e potencialidade local, valorizando o conhecimento e experiências de mulheres e 

homens sobre os agroecossistemas, conservação e reprodução de sementes crioulas, vegetal e 

animal, processo de produção e agregação de valor aos produtos e comercialização direta para 

extinguir a figura do atravessador do processo produtivo. Embora esses mediadores tenham 

áreas de atuação especificas, eles vêm formando uma complexa rede de atuação no Pajeú. O 

espaço rural é composto por múltiplas estruturas e atores, sendo a rede neste sentido, uma das 

muitas e contraditórias estruturas (ou modo de organização), não se isentando da necessidade 

de romper com outras estruturas de poder e dominação, seja ela no local e/ou global 

(SCHMITT, 2011). 

No contexto do Sertão do Pajeú, há diversos movimentos sociais e Organizações Não 

Governamentais que têm construindo ações para conivência com o Sertão Semiárido através 

de práticas que visam à construção do conhecimento agroecológico, fortalecimento da 

agricultura camponesa sertaneja, políticas de convivência com o Semiárido e problematizado 

a questão de gênero e importância da participação feminina no processo produtivo da 

agricultura. Entre elas, podemos destacar o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá 

(Centro Sabiá), o Centro de Educação Comunitária Rural (CECOR) e a Associação de 

Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde (Adessu Baixa Verde). 

O Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá
14

 (Centro Sabiá) é uma 

organização não governamental fundada em 1993, em Recife – Pernambuco.  O Sabiá como é 

conhecido, trabalha na perspectiva agroecológica, desenvolvendo e multiplicando a 

Agricultura Agroflorestal na Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. De acordo com 

                                                             
14 O nome do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá faz referência ao pássaro Sabiá encontrado em 

diversos diferentes ambientes, deve-se a uma dieta diversificada composta por frutos, pequenos insetos, restos de 

comidas e minhocas. O sabiá também é uma árvore nativa da Caatinga, do Nordeste brasileiro, que se adapta 

bem a outros climas e a outras regiões do Brasil. Ela ganhou esse nome por ter a cor do caule muito parecida 

com a do pássaro. É uma árvore que possui variedades, algumas têm espinho e outras não. É indicada para 
enriquecer e recuperar solos degredados. É uma árvore bastante querida por quem cuida da agricultura e do meio 

ambiente (CENTRO SABIÀ). Ver mais em: http://www.centrosabia.org.br/ 

http://www.centrosabia.org.br/
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o Centro Sabiá, a organização tem trabalho reconhecido por agricultores e agricultoras, além 

de diversas organizações, civis e governamentais, e sua missão é plantar mais vida para um 

mundo melhor, desenvolvendo a agricultura familiar agroecológica e a cidadania (Centro 

Sabiá, 2006).   

A organização acompanha as famílias com a implantação dos sistemas agroflorestais, 

beneficiamento e a comercialização dos produtos nos espaços agroecológicos (feiras 

agroecológicas) e programas governamentais. O Sabiá está vinculado à Associação Brasileira 

de Organizações não Governamentais (ABONG), e trabalha em parceria com Articulação no 

Semi-Árido Brasileiro (ASA), Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Processo de 

Articulação e Diálogo (PAD), Rede de Agroecologia da Mata (RAMA), Rede de Assessoria 

Técnica e Extensão Rural do Nordeste (Rede Ater/NE). Também participa de alguns espaços 

institucionais tais como, Comitê de Ater do Conselho Estadual de Segurança Alimentar de 

Pernambuco (CONSEA/PE), Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CONDRAF), Comissão da Produção Orgânica no Estado de Pernambuco (CPORG-PE) e do 

Colegiado do Território da Cidadania da Mata Sul (CENTRO SABIA, s/d).  

Outro mediador que desenvolve importante trabalho para construção do 

conhecimento agroecológico, autonomia e geração de renda das/os agricultoras/es do Sertão 

do Pajeú é a Associação de Desenvolvimento Rural e Sustentável da Serra da Baixa Verde 

(ADESSU). A ADESSU é uma associação de agricultores agroecológicos sem fins lucrativos, 

de natureza técnica e educacional fundada em 1996 por 12 agricultores dos municípios de 

Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, estado de Pernambuco. Essa organização busca 

problematizar e construir estratégias para atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas por 

eles/as.   

O processo de transição agroecológica das famílias agricultoras que são assessoradas 

pela ADESSU contou, inicialmente, com o apoio do Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico Sabiá (Centro Sabiá) Sindicato de Trabalhadores Rurais de Triunfo, Serviço 

Alemão de Cooperação Técnica e Social (Deutsche Entwicklungsdienst - DED) entre outras 

associações comunitárias locais. Em setembro de 2007, a ADESSU implantou uma unidade 

de beneficiamento de cana-de-açúcar que beneficia a produção de 30 agricultores familiares 

associados e produz rapadura, açúcar mascavo, batida e mel de engenho que são 

comercializados a partir do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).  Em 

2012, agricultoras e agricultores tiveram mais uma conquista importante: a construção da 
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unidade de produção de polpa de frutas para o processamento das frutas produzidas pelas 

famílias agricultoras.  

Assim como o Centro Sabiá e a ADESSU, o Centro de Educação Comunitário 

(CECOR) é outra organização que presta assistência técnica agroecológica no Sertão do 

Pajeú. O CECOR foi fundado, em agosto de 1992, por algumas lideranças sindicais e 

agricultoras e agricultores que tinha por objetivo o desenvolvimento, sistematização e 

implantação de tecnologias para convivência com o semiárido e que contribuíssem com a 

melhoria da qualidade de vida das agricultoras e agricultoras do Sertão semiárido.  O CECOR 

atua nos seguintes eixos temáticos: Convivência com o Semiárido, Acesso ao Mercado e 

Juventude Rural e Gênero. 

 
A sua missão é incentivar e promover a construção e o fortalecimento de 

iniciativas sustentáveis de convivência com o Semiárido, voltadas para 

melhorar a vida dos agricultores e das agricultoras familiares tendo como 
base a Agroecologia. O CECOR tem atuação junto às famílias agricultoras, 

associações comunitárias rurais e comissões em municípios dos Sertões do 

Pajeú, Central, Sub Médio São Francisco, Moxotó e Araripe (CECOR 2013, 

2015). 
 

De acordo com a organização, todas as ações desenvolvidas estão voltadas para 

construção de estratégias que viabilizem a conquista da autonomia das famílias e dos grupos 

envolvidos, tornando-os protagonistas de todo o processo de trabalho. Essas ações são 

construídas a partir do conhecimento, experiências e saberes das agricultoras e agricultores e 

visam à melhoria das condições de vida das famílias no que diz respeito aos aspectos social, 

político, econômico, cultural e ambiental.   

Os jovens e as mulheres também estão na pauta de preocupações do CECOR por ser 

sujeitos que muitas vezes são desconsiderados no planejamento e execução de ações e 

políticas públicas por acharem que estes já estão contemplados com as ações desenvolvidas 

para a família. O CECOR tem construído estratégias para promoção da autonomia econômica, 

social e políticas dos jovens e mulheres agricultoras. Essas estratégias são desenvolvidas 

através de implantação de sistemas agroflorestais, quintais agroecológicos, assistência técnica, 

manejo da Caatinga, criação de animais e acesso à água, terra, e comercialização dos 

alimentos em feiras agroecológicas e programas governamentais como PRONAF, PEAA, 

PNAE. 

A articulação entre os diversos agentes mediadores foi fundamental na discussão e 

problematização da seca na perspectiva da convivência, buscando as potencialidades da 

região para superação dos desafios postos, tais como a fome, pobreza rural e a seca. Nesse 
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sentido, em outubro de 1986, no município de Triunfo, Sertão do Pajeú foi realizado sob a 

promoção da Rede PTA-PE, o I Encontro Seca- Implicações Políticas e Formas de 

Convivência. De acordo com o Fórum Seca, o objetivo do encontro foi debater a seca em suas 

causas e seus efeitos, enquanto fenômeno econômico, político e social e buscar formas 

adequadas e coletivas de enfrentar o problema (FORUM SECA, 1997). Em 1990 foi realizado 

outro fórum, agora na capital do estado de Pernambuco – Recife – o centro das discussões 

ainda era o enfrentamento da problemática da seca no estado de Pernambuco.  

 
Em 05 de maio de 1991, na cidade de Serra Talhada-PE, foi lançado através 
de ato público o Fórum Pernambucano de Enfrentamento á Problemática da 

Seca – FORUM SECA
15

. Esse evento foi um marco na caminhada de luta 

política pela convivência com o semiárido contou com mais de 7.000 
participantes, em sua maioria de agricultores/as vindos do Agreste e Sertão 

pernambucano, lideranças sindicais, rurais e urbanas, representantes das 

Igrejas, ONGs, e políticos de expressão local, estadual e nacional. Marcaram 
esse evento as presenças do presidente nacional do partido dos 

Trabalhadores e candidato á presidência da república, Luis Inácio Lula da 

Silva e d bispo da diocese de afogados da Ingazeira, Dom Francisco 

Austregésilo (DUQUE DA SILVA, 2111, p. 78).  

 

A década de 1990 foi um dos períodos mais críticos para a população do Sertão, 

devido a um ciclo de seca que durou três anos (1990-1993) sem que o governo tomasse 

providências para minimizar o sofrimento da população, havendo apenas a entrega de 

algumas cestas básicas que não chegavam a todos que precisavam. Nesta ocasião, os saques a 

feiras, mercados locais e até a caminhões que transportavam alimentos viraram rotina no 

Sertão. Ao mesmo tempo, os protestos políticos se espalhavam em toda a região: estradas 

bloqueadas, passeatas e atos públicos em diversas cidades do interior e nas capitais do 

Nordeste (DUQUE DA SILVA, 2011, p.80).  

Em 1993, durante um período de forte seca, a CONTAG com o apoio de várias 

organizações trabalhadoras e trabalhadores rurais ocuparam a sede da SUDENE, em Recife. 

Os manifestantes exigiam providências governamentais e políticas públicas para as áreas de 

ocorrência de seca. Foram realizadas caravanas de todos os estados do Nordeste, mas o peso 

era a presença de agricultoras e agricultores de mais de 100 sindicatos do Semiárido 

pernambucano (DUQUE DA SILVA, 2011). A ocupação da SUDENE resultou em conquistas 

importantes para a luta e resistência dos agricultores e agriculturas do semiárido, dando 

                                                             
15 O Fórum constituiu a seguinte estrutura operacional: um gabinete executivo, formado por um técnico e uma 

secretaria; uma coordenação, formada pela CUT-PE, CENTRU, CAATINGA, Rede de Intercâmbio em 

Tecnologias Alternativas- PE e FETAPE E UM COLEGIADO COMPOSTO POR ENTIDADES. A Rede de 

Intercâmbio em Tecnologias Alternativas transformou-se em 1993 no Centro Agroecológico Sabiá (DUQUE DA 

SILVA, 2011, p. 78). 
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origem a Ações Permanentes para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro, composto por 

representantes das organizações da sociedade civil do estado de Pernambuco que exigiam, das 

organizações governamentais, políticas e tecnologias apropriadas para a região do Sertão 

semiárido.  

De acordo com a ASA (1999), neste seminário também se questionavam as políticas 

de assistencialismo e clientelismo à população atingida pela seca e também os impactos 

ambientais do agronegócio. Houve igualmente proposta de diretrizes para o governo federal 

no sentido de fortalecer a agricultura familiar, utilizar os recursos naturais de modo 

sustentável e democratizar as políticas públicas. Em 1999, durante a Terceira Conferência das 

Partes da Convenção de Combate à Desertificação das Nações Unidas (COP3), ocorrida em 

Recife, organizou-se um Fórum Paralelo da Sociedade Civil, realizado entre os dias 15 e 26 

de novembro de 1999 – no Recife.  O fórum reuniu aproximadamente 120 organizações da 

sociedade civil com atuação no semiárido (DUQUE DA SILVA, 211, p.60) Os/as 

participantes do evento elaboram a Declaração do Semiárido, documento entregue aos 

representantes brasileiros no encontro da ONU. Nesse evento, também foi criada a 

Articulação do Semiárido (ASA). 

A Declaração é um documento importante e traz a problemática do semiárido e a 

emergência de políticas de enfrentamento das desigualdades sociais, desigualdade entre 

homens e mulheres e concentração fundiária da região. Quanto à questão de gênero, a 

Declaração pontua a desigualdade e a divisão sexual do trabalho; 

 
[...] Apesar de cumprir jornadas de trabalho extenuantes, de mais de 18 
horas, as mulheres rurais permanecem invisíveis. Não existe reconhecimento 

público da sua importância no processo produtivo. Pior ainda: muitas delas 

nem sequer existem para o estado civil. Sem certidão de nascimento, carteira 

de identidade, CPF ou título de eleitor, sub-representadas nos sindicatos e 
nos conselhos, as mulheres rurais não podem exercer sua cidadania. 

Partindo dessas considerações e do Artigo 5 da Convenção de Combate à 

Desertificação, pelo qual o Brasil se comprometeu a “promover a 
sensibilização e facilitar a participação das populações locais, especialmente 

das mulheres e dos jovens”, a Articulação no Semi-Árido reivindica, entre 

outras medidas: 

 Que seja cumprida a Convenção 100 da OIT, que determina a 

igualdade de remuneração para a mesma função produtiva; 

 Que as mulheres sejam elegíveis como beneficiárias diretas das ações 

de Reforma Agrária e titularidade de terra. 

 Que as mulheres tenham acesso aos programas de crédito agrícola e 

pecuário; 

 Que mais mulheres e jovens sejam capacitados para participar em 

conselhos de políticas públicas; 

 Que mais mulheres adultas tenham acesso à escola, com horários e 
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currículo apropriados (ASA, 1999, p 4-5).  
 

A declaração reforça a luta das mulheres trabalhadoras rurais que, no início da 

década de 1980, lutavam por direito a participação política e social e para serem reconhecidas 

como trabalhadoras. As discussões iniciadas durante o fórum paralelo possibilitaram a 

formatação do Programa 1 Milhão de Cistinas (P1MC) que visava à captação e estocagem da 

água da chuva para o consumo humano. De acordo com Bonnal e Kato (2011), o P1MC foge 

da dinâmica tradicional das políticas públicas, pois se origina na sociedade civil, em torno da 

Articulação do Semiárido. Nesse sistema, a água é captada por meio de calhas que vão do 

telhado da residência até as cisternas: reservatórios de forma ovalada, com metade de suas 

dimensões encravadas no chão, impedindo a entrada de luz e a evaporação, podendo acumular 

até 16 mil litros por até 8 meses (SILVEIRA e CORDEIRO, 2010). Com o êxito do P1MC, 

foi criado um novo programa complementar, agora voltado para estocagem de água para 

produção, denominado P1+2. Ao tornar-se política pública, esse programa contou com o 

apoio financeiro do Governo Federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). 

De acordo com a ASA (1999), essa técnica busca contribuir para a segurança, 

garantia de suprimento, em quantidade e qualidade, soberania, controle sobre a produção 

alimentar, hídrica e energética da população dispersa do semiárido nordestino. As cisternas 

rurais saíram de uma experiência piloto, desenvolvida por algumas organizações, para se 

tornarem uma política do Governo Federal com dotação orçamentária no Orçamento Geral da 

União (OGU). Consolidou-se numa ação do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome: um programa de cisternas, qualificando a água de beber e cozinhar como 

um direito básico à Segurança Alimentar e Nutricional para os povos do Semiárido 

(CENTRO SABIÁ). Estas soluções podem ser classificadas em duas categorias. A primeira 

são estratégias de estocagem de sementes, de água e de ração, a segunda trata da 

diversificação de atividades policultura, criação, colheita (DUQUE, 2008).  

Essas são estratégias construídas pelos agricultores e agricultoras sertanejas e suas 

organizações e movimentos sociais para superação dos desafios e limitações impostas pelas 

condições naturais e falta de políticas públicas suficientes e especificas para realidade dos 

agroecossistemas do sertão e da Caatinga. Nesse contexto, o conhecimento agroecológico 

possibilita a construção de um novo modo de produzir e viver onde os saberes e 

conhecimentos acerca da relação sociedade-natureza esta sendo retomada de forma inclusiva. 
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Por intermédio da luta das agricultoras e agricultores e dos agentes mediadores ações, 

políticas públicas e tecnologias foram construídas para convivência com o Sertão, 

possibilitando viver nele com dignidade. Isso graças à captação e ao armazenamento de água 

da chuva nas cisternas para o uso doméstico, consumo humano e produção de alimentos nas 

hortas e quintais agroecológicos que requerem pouca água, assim como a criação de pequenos 

animais, esse acesso torna as famílias menos dependentes das políticas assistencialistas e do 

mandonismo local. 

A capitação, distribuição, estocagem e gestão da água da chuva têm mudado bastante 

a realidade de algumas famílias agricultoras do Sertão de Pernambuco. Com o acesso à água, 

as famílias estão ganhando qualidade de vida, à medida que é possível produzir uma 

alimentação adequada e livre de agrotóxicos nos quintais produtivos e gerar renda com a 

comercialização dos alimentos nas feiras agroecológicas, comunidades e cooperativas. Os 

quintais têm possibilitado o protagonismo, autonomia e reconhecimento do trabalho e 

conhecimento e saberes das mulheres na unidade produtiva camponesa do Sertão.  

 

3.3 Feira Agroecológica de Serra Talhada (FAST) 

 

A Feira Agroecológica de Serra Talhada (FAST) foi fundada em 9 de junho de 2000, 

na cidade de Serra Talhada no Sertão do Pajeú, como uma das atividades comemorativas do 

dia do meio ambiente. A FAST foi idealizada e organizada por agricultoras e agricultores dos 

municípios de Serra talhada, Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde em parceria com algumas 

organizações que prestavam acessórias a essas famílias e sabiam do desejo que elas tinham de 

encontrar um espaço para comercializar seus alimentos e produtos que eram cultivados de 

forma diferenciada, sem o uso de insumos químicos ou agrotóxicos. As destituições que 

contribuíram para construção, organização e consolidação da FAST foram o Centro Sabiá, 

CECOR e a ADESSU. 

De acordo com as/os entrevistadas/os, a feira é um importante espaço de 

comercialização para as famílias agricultoras que se livraram da presença do atravessador que 

comprava a produção a baixo do preço o que impossibilitava a melhoria da qualidade de vida 

das famílias que não tinham acesso a uma renda que satisfizesse suas necessidades. Nesse 

sentido, a feira agroecológica se constitui em um mercado mais justo e solidário que 

possibilita a geração de renda, construção e trocas de conhecimento e saberes entre as 

agricultoras e agricultores, como também possibilita às mulheres a participação direta dos 

espaços de comercialização e construção de sua autonomia econômica.   
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A FAST foi à primeira feira agroecológica do Sertão do Pajeú. A conquista do 

espaço físico para a instalação da feira se deu após muito dialogo e negociações das/os 

agricultoras/es, organizações e prefeitura de Serra Talhada. Inicialmente, ela funcionava nas 

sextas-feiras; depois de ser negociado um espaço físico regular, passou a funcionar todos os 

sábados a partir das cinco horas da manhã na Praça Sergio Magalhães, no centro da cidade de 

Serra Talhada. A feira foi organizada com base na Feira Agroecológica das Graças
16

, 

localizada no bairro das Graças na cidade do Recife.  

A feira das Graças foi referência para a FAST porque aquela era uma experiência 

bem sucedida e possuía um regimento interno, fato que seria essencial para organização e 

gestão da feira. Atualmente, a FAST possui cerca de 22 famílias cadastradas e comercializam 

diversos alimentos saudáveis cultivados sem o uso de insumos químicos, fertilizantes ou 

agrotóxicos. As famílias comercializam hortaliças, legumes, tubérculos, galinha de capoeira, 

ovos, frutas, polpa de frutas, doces, geleias, queijos, bolos entre outros alimentos que são 

cultivados nos sistemas agroflorestais e quintais agroecológicos que em grande parte das 

vezes são manejados pelas mulheres. 

De acordo com as agricultoras feirantes entrevistadas, a demanda por alimentos 

agroecológicos, em espacial por hortaliças, legumes e frutas cresceu bastante depois da 

instalação da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST-UFRPE), em 2006. Grande parte 

dos consumidores são professores, alunos e servidores da UAST e das demais instituições 

existentes na cidade de Serra Talhada. De acordo com D. Fabiana, tudo que se leva para feira 

vende e muitas vezes às seis horas da manhã já não tem mais nada na banca. Esse fato talvez 

explique a existência de cultivos de alimentos que culturalmente não eram produzidos no 

Sertão, tais como rúcula, espinafre, berinjela entre outros.        

Algo que deve se mencionado é que há um esforço enorme das destituições, 

organizações e movimento sociais na promoção das condições de convivência com o Sertão 

semiárido com estratégias diversas como construção das cisternas para capitação e 

armazenamento de água da chuva, armazenamento de sementes crioulas, forragem para os 

animais e tecnológicas baratas e acessíveis às agricultoras e agricultores sertanejos como os 

canteiros econômicos, entre outras. A revalorização dos conhecimentos tradicionais e a 

inclusão de novos conhecimentos têm possibilitado diminuir a dependência das agricultoras e 

                                                             
16 O primeiro espaço agroecológico da cidade do Recife foi a Feira Agroecológica das Graças. A Feira das 

Graças foi fundada no dia 12 de outubro de 1997, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. Neste dia o 

Centro Sabiá e outras organizações promoveram uma exposição de produtos agroecológicos na cidade do Recife 
(Centro Sabiá, 2006). Para maior informação ver Sabiá: a experiência com comercialização agroecológica 

SDS/PDA/PPG7, Brasília: MMA, 2006. (Série Sistematização, VI). 
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agricultores aos produtos externos, garantindo a produção e reprodução das sementes crioulas 

e a construção de outra agricultura, produção e consumo que valoriza as relações sociais, 

sujeitos distintos e a natureza.  

            Essas organizações têm contribuído com a problematização, discussão e construção do 

conhecimento agroecológico e estimulado a participação, envolvimento e fortalecimento das 

mulheres nos espaços de produção e de comercialização. Essas ações têm contribuído para o 

aumento da participação das mulheres agricultoras em outros espaços sociais e políticos, 

rompendo assim o silêncio e invisibilidade que a mulher sertaneja trabalhadora rural muitas 

vezes é submetida. Nesse sentido, no que diz respeito à feira agroecológica, as instituições 

que coordenam a feira junto com as agricultoras e agricultores tentam garantir a maior 

participação das mulheres. Tal participação se dá no processo produtivo e na comercialização 

a partir da assistência técnica, direcionamento de certa quantidade de barracas para as 

agricultoras, priorização da participação feminina nos momentos de formações entre outras 

ações que buscam inserir as mulheres nos espaços públicos e no acesso a terra, à renda, ao 

crédito rural, à autonomia e à participação política. 
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3. PROCESSOS DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA EM QUINTAIS DO 

SERTÃO DO PAJEÚ 

 

Toda sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a 

cerca, possibilitando-lhe interagir e prover suas necessidades de sobrevivência (AMOROZO, 

1996), e assim vão se formando acervos de conhecimentos e saberes que serão testados e 

aperfeiçoados na prática, observação e oralidade ao longo das gerações. Desta forma, o 

conhecimento tradicional é o resultado da soma das experiências de cada indivíduo, sendo que 

a vivência e a relação entre homem e natureza dependem do espaço e de seus atributos 

(SANTOS et al 2007).  

Com as agricultoras e agricultores do Sertão do Pajeú não é diferente: há um acervo 

de conhecimentos sobre o agroecossistema da Caatinga e estratégias para o cultivo de 

espécies alimentares dentro do regime de chuvas irregulares e solos pobres do Sertão. Nesta 

região, as práticas agrícolas são possíveis graças ao aperfeiçoamento de algumas técnicas e 

saberes para o aproveitamento racional da terra e da água, e por políticas, programas e ações 

realizadas em parceria com instituições públicas, organizações e movimentos sociais que 

visam à melhoria da qualidade de vida das famílias camponesas do Sertão. Nesse sentido, o 

processo de cultivo da alimentação e da reprodução da vida está relacionado a um conjunto de 

fatos sociais, econômicos, culturais e naturais, que levam em consideração a realidade e as 

necessidades específicas de cada família e das mulheres que idealizam e executam o trabalho 

produtivo nos quintais agroecológica existentes nas proximidades da residência, como 

também em outros espaços como a feira agroecológica, por exemplo.  

 

4.1 Quintal agroecológico em Carro Quebrado - Triunfo 
 
 

Para Dona Maria do Carmo (66 anos) e Seu José Milton (58 anos) (Iconografia, 

figura 4), agricultores da comunidade rural Carro Quebrado
17

 localizada no município de 

Triunfo, seu sistema agroflorestal e quintal agroecológico é motivo de alegria e orgulho 

porque não utilizam mais insumos químicos na produção, nem cultiva alimentos em regime 

de monocultivos como faziam antes da transição agroecológica. Seu Milton relembra que 

plantava feijão, milho e mandioca, além da cana-de-açúcar que era considerada uma espécie 

                                                             
17 Embora tenhamos selecionado, para o nosso estudo, o quintal e agrofloresta de Dona Ducarmo e Seu Milton 

para nosso estudo, vale salientar que na comunidade há cerca de nove famílias de  agricultores que trabalho de 
forma agroecológica. Essas famílias estão em estágios de transição agroecológica distintos, mas já não fazem 

mais o uso de insumos químicos em suas propriedades.   
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de poupança para a família. Toda a produção era realizada com a utilização de insumos 

químicos e no final vendida para o atravessador ou intermediário que comprava a preço baixo. 

O sistema capitalista de produção lança seus tentáculos e a perversidade em todas as direções.  

Prova disto é o fato de agricultores que vivem da produção de gêneros alimentares serem 

cooptados, e muitas vezes obrigados a fazerem uso do pacote tecnológico, assim se tornam 

reféns do mercado e dos atravessadores que tiram certa porcentagem de lucro em cima do 

trabalho de mulheres e homens.  

Assim como nos demais quintais do estudo, no sítio de Dona Ducarmo e Seu Milton 

o processo de transição agroecológica aconteceu de forma lenta e contínua. A família foi 

sensibilizada sobre a importância das práticas agroecológicas, uso racional da natureza, 

produção de alimentos livres de substâncias químicas e construção de redes de 

comercialização mais justas e solidarias o que possibilitaria a geração de uma renda monetária 

maior para família. De acordo com Balestro e Sauer (2009), a transição agroecológica propõe 

mudanças nos principais circuitos de produção e consumo de alimentos, atingindo 

diretamente a soberania e segurança alimentar. Há, na transição agroecológica, um caráter 

multidisciplinar pautado nas necessidades e potencialidades locais (COSTABEBER, 1998). 

No caso de Seu Milton e Dona Ducarmo, a transição agroecológica da propriedade teve início 

em 1998 e consolidada na prática no ano de 2000. O casal relata que, quando parou de usar o 

veneno na produção e deu início à implantação das práticas agroecológicas e da agrofloresta, 

os agricultores vizinhos achavam que não iria dar certo, que o casal estava ficando louco em 

investir em algo que não iria gerar renda para família. Para supressa de todos, a decisão 

acertada da família tem garantido o aumento da renda há mais de 15 anos.   

O sítio do casal possui oito hectares de terra, incluindo a área de mata nativa, mas 

deste total 0,8 hectares de terra são destinados à produção no sistema agroflorestal e quintal, 

(Iconografia, figura 5). A propriedade foi doada como herança à dona Ducarmo pelo pai dela 

ainda em vida quando ela estava para casar com seu Milton, no ano de 1978. O quintal e 

sistema agroflorestal da família é bastante diversificado, com espécies nativas da Caatinga, 

culturas agrícolas, forrageiras para alimentação animal, hortaliças, plantas medicinais, arvores 

frutíferas e criação de galinha de capoeira. A produção é irrigada por um sistema de 

gotejamento com água de um poço que garante a manutenção da produção da família; além 

disso, há uma cisterna de placas, mas está é voltada para o consumo domestico, (Apêndice 1). 

De acordo com dados, a adesão das práticas agroecológicas, tais como cisternas, canteiro 
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produtivo, viveiro de mudas entre outras, garante a produção diversificada de alimentos para o 

consumo da família e comercialização, mesmo nos períodos de estiagem.  

De acordo com as entrevistas elas sofrem menos com o período de seca porque o 

quintal e a agrofloresta não necessita de muita água, como toda matéria orgânica do sítio volta 

para terra o solo preserva a unidade por mais tempo. Para Dona Ducarmo, “quem tem 

agrofloresta e trabalha com Agroecologia sempre tem alguma coisa”. Seu Milton 

complementa dizendo que “a diferença é grande entre o agricultor agroecológico e agricultor 

convencional, quem está na área de Agroecologia sempre tem algo para produzir que está na 

monocultura fica na estaca à zero”.   

Para o engenheiro de pesca do Centro Sabiá, Caio Menezes, as dificuldades técnicas 

para implantação dos sistemas agroflorestais e quintais na comunidade são menores que as 

encontradas em outros sistemas porque lá uma família fez a transição agroecológica e deu 

certo.  

 
 Aqui pra Carro Quebrado que é uma situação a parte, o que agente vê aqui 

pode não vê em outras regiões que ainda está iniciando... Tem muitos 
sistemas agroflorestais já consolidados, aqui em Carro Quebrado você ver 

que já tem um processo em andamento com produção de polpa de frutas, de 

galinha, que participa de uma feira, então fica mais fácil para outras pessoas 

seguir, ai são poucas as dificuldades é mais querer encarar e acredita que 
aqui dar certo. Para essas nove famílias mesmo tem solo bom, tem água, tem 

clima dar para produzir em sistemas agroflorestais perfeitamente e ainda 

professores aqui dentro que são os agricultores e agricultoras que fazem isso 
há muito tempo, né.  Nós técnicos somos mais facilitadores para mostrar um 

aos outros, mas eles já fazem isso muito bem [...] (CAIO MENEZES, tec. 

Centro Sabiá, 2015). 
 

Quanto à diversidade existente na agrofloresta, Caio lembra que, quanto mais diverso 

está o sistema, mais resiliente ele é, mais soberano ele é, muito capaz ele é de se regenerar 

tanto produtiva quanto economicamente para quem tem uma feira ali que pode estar 

produzindo (CAIO MENEZES, téc. Centro Sabiá, 2015). O trabalho de campo foi realizado 

no final de fevereiro de 2015, período de estiagem, intensificado pela seca prolongada que 

castigou grande parte do Sertão; no entanto, conforme os depoimentos mesmo em períodos de 

estiagem a área do SAF e quintal conseguiu reter umidade e se manter produtivo com menor 

disponibilidade de água durante todo o ano.  

Embora as famílias entrevistadas declarem que a diversificação da produção de 

alimentos e manejo dos quintais com base na Agroecologia tenha ocorrido em meados da 

década de 1990, as agricultoras já cultivava suas ervas medicinais, hortaliças e plantas 

ornamentais próximo à residência. O quintal sempre esteve presente nas diversas sociedades 
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ao longo do tempo e história, tanto nas áreas rurais como nas cidades. Dourado (2004) 

destaca, por exemplo, a importância dos quintais no Brasil durante o período colonial, sendo 

estes espaços de experimentação e difusão de plantas exóticas trazidas pelos colonizados e 

nativas que já eram consumidas pela população originaria do Brasil. 

 
Se existiram ambientes imprescindíveis no Brasil colonial, foram os quintais. 

Extensões orgânicas da casa rural e urbana, eles foram palco de boa parte das 
atividades cotidianas e despensa que garantiu a subsistência familiar, em 

uma época na qual, de modo geral, havia precárias redes de produção e 

comércio de alimentos (DOURADO, 2004, p. 85).  

 

 Ainda de acordo com o autor, entre os séculos XVI e XVIII, de norte a sul do Brasil, 

a importância atribuída aos quintais era de bens familiares preciosos. Com frequência, eram 

mencionados em testamentos, inventários, partilhas, escrituras de compra e venda, doações e 

mesmo em peças jurídicas excepcionais, como os processos de confisco. Atualmente, os 

quintais se tornaram um importante agroecossistema que vem contribuindo para maior 

qualidade nutricional das famílias que dispõem de uma diversidade de frutos, legumes, cereais 

e ervas medicinais. O quintal é considerado importante agroecossistema e sistemas de 

produção complementar às outras formas de uso da terra (a roça e a agrofloresta), que 

compreende inclusive as funções correspondentes aos valores estéticos, de lazer e aos aspetos 

emocionais ligados às tradições de um determinado povo ou região (GARROTE 2004).   

Na agricultura camponesa, o trabalho das mulheres agricultoras está presente em 

todo o processo produtivo, mesmo quando parece visível apenas o trabalho desenvolvido pela 

figura masculina.   

É na estreita relação entre o espaço privado da casa e de seu arredor, nos 

quintais ou terreiros, que as mulheres desenvolvem sua produção econômica, 
segurança alimentar de suas famílias e exercitam sua participação política no 

espaço público. Essa elação de proximidade entre o espaço privado da casa e 

o espaço público vivenciado pelas mulheres parece contribuir para 

construção de uma visão bem mais sistêmica e complexa da natureza (JALIL 
et al 2015, p. 11). 

 

Para boa convivência com o Sertão e o regime irregular de chuvas, o trabalho e 

conhecimento da mulher sobre a natureza é essencial: elas são as responsáveis pelas tarefas 

domésticas, pelo trabalho do cuidado com as crianças, da reprodução, além do trabalho da 

produção, da agricultura, do beneficiamento, da comercialização, da participação em espaços 

de representação política (JALIL et al, 2015, p. 12).  

A Agroecologia está diretamente relacionada à produção e reprodução da vida na 

terra, ao respeito ao tempo natural dos agroecossistemas, da valorização dos saberes e 
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conhecimentos tradicionais que foram acumulados ao longo dos tempos e gerações. Aguiar et. 

al (2009) destacam que as mulheres sempre assumiram um papel de destaque na promoção da 

Agroecologia, seja nas áreas de produção, beneficiamento e comercialização de alimentos 

ecológicos, seja na geração e disseminação de conhecimentos.  

De acordo com a nossa pesquisa, o trabalho desenvolvido na agricultura e nos 

quintais agroecológicos do Sertão do Pajeú está claramente dividido em leve e pesado; em 

trabalho desenvolvido quase que exclusivamente pelas mulheres e trabalho de homem. O 

trabalho desenvolvido pelas mulheres são aqueles compreendidos pela família (figura 

masculina) e, muitas vezes, por ela mesma como trabalho leve, mesmo quando esses são os 

mesmos trabalhos realizados pelo homem, como é o caso da limpeza da terra para construção 

dos canteiros, do cuidado com animais entre outros. No quintal de Dona Ducarmo, o trabalho 

é divido entre ela e Seu Milton e seu filho mais velho que trabalha na comercialização dos 

produtos, depois que Seu Milton teve um problema de saúde. 

O trabalho de Dona Ducarmo está presente em todo o processo de produção agrícola, 

da colheita das frutas, processamento e embalagem das polpas (Iconografia, figura 2), 

organização do quintal, cuidado com a casa, as atividades domésticas, a comercialização dos 

alimentos (Iconografia, figura 6). Devido a problemas de saúde, atualmente Marco, filho mais 

velho de D. Ducarmo, é quem está comercializando a produção na feira agroecológica. Antes 

dos problemas de saúde de Seu Milton, ele e D. Ducarmo participavam dos intercâmbios de 

agricultores/as, processo de formação e eventos. 

 

4.2 Quintais agroecológicos no Sítio Cachoeira – Santa Cruz da Baixa Verde  

 

Há alguns quilômetros da comunidade Carro Quebrado, no sítio Cachoeira-

município de Santa Cruz da Baixa Verde – encontramos outra família que, com o trabalho no 

quintal agroecológico, mudou o modo de produção e a realidade de vida, deixando de 

trabalhar nas terras de um latifundiário para gerar renda sem comprometer os bens naturais 

com uso de insumos químicos. Assim como a família de Dona Ducarmo, Dona Evaneide (44 

anos) e Seu Ivanildo (46 anos) (Iconografia, figura12), possuem um quintal e agrofloresta 

bastante diversificada no pé da Serra da Baixa Verde. O sítio foi doado pelos pais de Seu 

Ivanildo, isso há cerca de 20 anos, sendo complementando com outra área de terra que o casal 

comprou ao lado daquela.  

  O sítio possui cerca de 0,05 hectares de terra divididos entre a habitação e quintal 

produtivo que é integrado com a agrofloresta e horta (Iconografia, figuras 10, 11, 12 e 13), 
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dos quais são retirados os alimentos para o consumo da família e comercialização nas feiras 

agroecológicas da Baixa Verde, Serra Talhada e entregue semanalmente em um restaurante 

em Serra Talhada. De acordo com a família, eles nunca usaram insumos químicos na 

propriedade; antes da transição agroecológica e diversificar a produção e produzir para o 

consumo e comercialização, eles trabalhavam para um fazendeiro local na produção de 

cebola, usando todos os tipos de insumos químicos. 

 Com acesso a tecnologias sociais simples como cisternas com capacidade para 16 

mil litros (água que a família usa para cozinhar e beber), cisterna calçadão (para produção), 

poço amazona e uma cacimba, canteiros econômicos entre outros, a vida de Dona Ivadeide e 

de sua família começou a mudar. Essa disponibilidade hídrica propiciada pela captação e pelo 

armazenamento da água da chuva possibilita a produção agrícola em fluxo contínuo durante 

todos os meses do ano, mesmo nos períodos de estiagem, já que a Agroecologia possui maior 

resiliência, só precisa de um pouco de água para garantir a produção. De acordo com o casal, 

sempre tem alguma coisa para levar para feira, hortaliças ou frutas da época. Quando não tem 

manga, tem goiaba, quando não tem a goiaba tem a pinha, acerola e laranja, arruda, 

manjericão, capim santo, pimenta de cheiro, plantas ornamentais, feijão de corda e feijão 

guandu (Apêndice 2), “sempre tem alguma coisa para levar, e tudo que leva vende”, ressalta 

Dona Ivanilde.   

No quintal, são encontradas espécies que podem ter vários usos; dentre eles, 

alimentação, remédios, ornamentais e cobertura para o solo. A multifuncionalidade do quintal, 

dos espaços ocupados pelas plantas, animais, pela família, em especial pela mulher agricultora 

diferencia a relação existente entre a produção agroecológica e a convencional.  

Com relação à residência e aos arredores da casa da família camponesa, Oliveira 

(2006) destaca que: 

 
As residências e seus arredores não são apenas espaços produtivos, mas 
multifuncional, onde as pessoas manifestam sua cultura, suas crenças, seus 

mitos, sua história; promovem encontros, festas, cultos, rezas, benzeduras; 

constroem relações com as plantas e animais; extraem dele recursos para sua 

sobrevivência e produzem alimentos (OLIVEIRA, p. 27). 

 

Diferentemente da agricultura convencional, a agricultura camponesa é repleta de 

especificidades, sendo esta de grande valor sociopolítico, histórico e cultural. Mesmo diante 

das fortes pressões e apelos do modo de produção capitalista, o camponês cria estratégias para 

resistir e preservar valores, identidade, modo de vida e trabalho familiar que visa suprir as 

necessidades e promover a autonomia sem ter o lucro como única finalidade (MARQUES. 
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2004). Dentro desse modo de vida diferenciado, a Agroecologia contribui para retomada de 

modos de plantar e viver de forma mais integrada com a natureza, gerando assim menos 

danos aos agroecossistemas.  

Como o campesinato possui uma relação de produção e modo de vida diferenciada, 

ele sempre busca formas de resistência para reprodução do modo de vida, fortalecimento dos 

conhecimentos, saberes e relações sociais no espaço rural. Com uma relação um pouco mais 

equilibrada entre o camponês e a natureza, é possível por meio de leituras e observações 

entender o meio em que vivem. A construção do conhecimento se dá em experiências, erros e 

acertos; a partir disso, os camponeses descobrem os meios para superar os limites naturais e 

com eles conviver: períodos de estiagens, baixa fertilidade do solo e ataque de pragas 

(NASCIMENTO, 2010, p.71). 

No Sertão, as agricultoras e agricultores buscam se adaptar e construir estratégias que 

possibilite a produção, preservação e continuidade do meio de vida, mesmo em meio às 

diversidades naturais e climáticas. De acordo com Santos (1996), a evolução da 

racionabilidade humana propiciou o nascimento de um conjunto de meios instrumentais e 

sociais com os quais o ser humano realiza sua vida e, ao mesmo tempo, produz e cria o espaço 

geográfico. Esta evolução convencionou-se chamar de técnica. Nessa perspectiva, para viver 

no Sertão, faz-se necessária à organização e o planejamento das atividades agrícolas e não 

agrícolas para usar de forma racional os bens naturais como terra e água, bens tão preciosos 

para a população sertaneja. 

 
Organizando a produção, organizava a vida social e organizava o espaço, na 
medida de suas próprias forças, necessidades e desejos. A cada constelação 

de recursos correspondia um modelo particular. Pouco a pouco, esse 

esquema se foi desfazendo: as necessidades de comércio entre coletividades 

introduziam nexos novos e também desejos e necessidades e a organização 
da sociedade e espaço tinha de se fazer segundo parâmetros estranhos às 

necessidades íntimas ao grupo (SANTOS, 1996, p. 5). 

 

No processo de produção do espaço agrário, a tecnologia exerce papel importante na 

vida das famílias agricultoras, mesmo as que aparentemente são consideradas simples ou 

atrasadas. A técnica é a mediação entre a sociedade e natureza, ela é instrumento para 

espacialização e reprodução do campesinato no território.   

 
A técnica é vista, quase sempre, como mediadora entre a sociedade e a 

natureza, como se fosse uma esfera distinta (tecnosfera). Entretanto, as 
técnicas se inscrevem como parte das relações dos homens (e mulheres) 

entre si e com a natureza. [...] o equívoco comum de se condenar a técnica, 

ou de se condenar o seu uso, como se fosse possível uma técnica sem uso. 
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Uma técnica sem uso é um absurdo Lógico! (PORTO-GONÇALVES, 2004, 

p. 36).  

 

O quintal da Dona Ivaneide é manejado com uso de adubos orgânicos e plantio 

consorciado
18

 o que impede o ataque de insetos e ervas que são consideradas inimigas da 

produção, mas que dentro do sistema agroecológico oferece um importante serviço ao 

agroecossistema, além do manejo de baixo custo. Mesmo com o manejo adequado e cuidado 

constante, os canteiros de legumes e hortaliças são constantemente atacados por insetos, 

lagartas e pássaros que comem o coentro assim que começa a nascer.  

Assim como a família de Dona Durcarmo, Dona Ivaneide e Seu Ivanildo também 

utilizam os defensivos naturais, mas utilizam algumas estratégias no mínimo inusitadas para 

tentar diminuir os ataques das aves e pássaros à produção de hortaliças. Para espantar os 

pássaros que gostam de se alimentarem das hortaliças, eles utiliza uma pipa em formato de 

pássaro (Iconografia, figura 9), que fica no meio dos canteiros presa a uma estaca de madeira. 

Também é utilizada uma caixa de som com um prendrive que reproduz o som de um gavião. 

De acordo com a família, isso ajuda a afugentar os pássaros. Outra estratégia utilizada por seu 

Ivanildo é a utilização de vários CDs espalhados pela horta. Os CDs ficam amarrados em 

linhas, pendurados em estacas, ao refletirem a luz do sol os pássaros se assustam e são 

afugentados.   

No caso dessa família, há a utilização de várias técnicas, mas que têm o mesmo 

objetivo, que é garantir a produção de alimentos sem para isso utilizar insumos que agridam a 

natureza, contaminem o solo ou coloquem a saúde da produtora, produtor e consumidos em 

risco com o consumo de alimentos contaminados com substâncias químicas. O uso do som 

com o canto do gavião, dos CDs, da pipa em forma de pássaro, defensivos naturais entre 

outros são técnicas e estratégias criadas e adaptadas para convivência mais harmonizo com a 

natureza e Sertão.   

Nos relatos de Dona Ivaneide e Seu Ivanildo, ficou claro que eles pouco dependem 

dos produtos externos ao sítio. Pelo que foi relatado, eles compram no mercado apenas os 

alimentos que não produzem no sítio, tais como macarrão, arroz, feijão e carne; 

legumes,hortaliças, frutas, feijão de corda, feijão guandu e milho são produzidos para o 

autoconsumo e para a comercialização. A família também guarda algumas sementes para 

safra seguinte.  

                                                             
18

O cultivo consorciado é uma técnica de plantio simultâneo, num mesmo local, de duas ou mais espécies 

vegetais diferentes.  Essa é uma estratégia muito utilizada pelas famílias agricultoras que desejam obter certa 

diversidade de alimentos em pequenas áreas de terra. 
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O trabalho desenvolvido no sítio e quintal da família é realizado por Dona Ivaneide e 

Seu Ivanildo, os dois filhos do casal já não moram mais com eles. Com relação ao trabalho, 

há uma divisão das atividades entre “trabalho de homem e trabalho de mulher”. Para Silva e 

Oliveira (2008) a divisão sexual e desigual do trabalho favorece aos homens, uma vez que não 

existe “trabalho de homens” que as mulheres não façam, mas existe “trabalho de mulher” que 

os homens não podem fazer. Com relação a isso, Seu Ivanildo diz “nós fazemos de tudo um 

pouco, mas sou eu que cavo os canteiros e planto. Ivaneide também planta, mas o trabalho 

certo dela é colher, organizar, processar e comercializar comigo na feira”.  

Perguntamos a Seu Ivanildo se ele também assume as tarefas domésticas junto com 

Dona Ivaneide, ele respondeu que não, mas ajudava na organização dos alimentos depois que 

sai da horta. A fala de Seu Ivanildo é um pouco parecida com as dos demais entrevistados 

quando dizem que há uma divisão das atividades agrícolas entre o casal, mas as tarefas 

domésticas são assumidas exclusivamente pelas mulheres. Esses papéis de gênero assumidos 

por mulheres e homens, muitas vezes, criam amarras na vida das mulheres que recebem uma 

sobrecarga enorme de trabalho e têm de conciliar as atividades de produção com as atividades 

reprodutivas. Elas ainda precisam arranjar tempo para participar de outros momentos e 

espaços políticos como os intercâmbios e oficinas, como é o caso das/os entrevistadas/os.  

Para Nobre et al (2008, 1998), a agricultura de base familiar é fortemente marcada 

pela divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres que, por determinação de matriz 

social patriarcal, reserva aos homens o trabalho produtivo e às mulheres o trabalho no âmbito 

privado
19

. Essa oposição delimita o espaço do trabalho e do não trabalho, em que a mulher é a 

organizadora das atividades relacionadas com a casa, que, estando ligada ao consumo, não se 

considera espaço de trabalho. O homem possui papel de provedor, sendo responsável pelo 

trabalho ligado com a terra, que envolve produção, comercialização dos produtos e compra de 

bens necessários para o consumo da família (HEREDIA. 1979). 

A supervalorização do trabalho masculino, assim como o reconhecimento do homem 

como “único” provedor da família invisibiliza o trabalho da mulher e o espaço de produção 

onde são produzidos bens e serviços que são indispensáveis para a agricultura camponesa. 

Faria (2004.p.6) salienta que “é importante ressaltar que essa modalidade da divisão sexual do 

trabalho no campo está vinculada à introdução da noção capitalista de trabalho, que 

justamente reduz trabalho ao que pode ser trocado no mercado”. O trabalho desenvolvido pela 

                                                             
19  De acordo com as autoras, o trabalho, no âmbito privado/domestico, é voltado para as atividades de 
reprodução da vida, como cuidar da casa, das crianças, do preparo da alimentação, dos cuidados com a saúde da 

família (NOBRE et al, 2008, p. 23).  
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mulher visa ao bem-estar da família e garantia de acesso a bens de primeira necessidade como 

alimentação e saúde, por exemplo, não envolvendo necessariamente a geração de um valor 

monetário expressivo, o trabalho não é visto como trabalho. No entanto, a força de trabalho da 

mulher é a responsável pelo aumento da renda da família seja no processo de semeadura, 

colheita ou comercialização dos produtos in natura processado, o que vai agregar mais valor 

aos produtos. 

O trabalho de Dona Ivaneide é em parte o grande responsável pela geração de renda 

da família que comercializam na feira agroecológica e fazem algumas entregas para alguns 

fregueses que como eles dizem, “já são fregueses certos”. A família entrega hortaliças a um 

restaurante em Serra Talhada, entregas que corresponde a R$300,00 (trezentos reais) a mais 

na renda da família, semanalmente. Quando perguntamos se a produção 

agroecológica/orgânica compensa no que diz respeito à questão financeira, Dona Ivaneide 

respondeu que sim, que depois que tiram todas as despesas compensa muito.  

De acordo com Dona Ivaneide, a renda média da família por feira é de R$500,00 

(quinhentos reais) por sábado, “mas tem feira que é um pouco mais fraca, mas mesmo assim 

compensa”, além dos R$ 300,00 reais das entregas feitas para o restaurante. Foi constado que 

a convenção agroecológica juntamente com a implantação das tecnologias sociais, tais como: 

canteiro econômico, cisternas para captação e armazenamento da água da chuva e 

participação na feira agroecológica mudou completamente a vida da família que 

anteriormente trabalhavam para um latifundiário loca. O quintal da família também se tornou 

um espaço de trocas de experiências entre outros agricultores e agricultoras da região. Dona 

Ivaneide também participa dos intercâmbios e oficinas para aprender outras práticas e técnicas 

que possam contribuir com a construção do seu conhecimento sobre os agroecossistemas e 

manejo do quintal, lugar de onde é retirada toda a renda da família.  “A melhor coisa da vida é 

essa horta, ela me deu uma vida nova”, conclui Dona Ivaneide.  

 

4.3 Quintais agroecológicos do Sítio São José dos Pilotos- Santa Cruz da Baixa Verde 

 

Ainda no município Santa Cruz da Baixa Verde, no sítio São José dos Pilotos 

conhecemos os quintais e história de vida de quadro mulheres agricultoras de idade entre 28 e 

72 anos. Essas agricultoras que tem como principal fonte de renda da família a produção de 

alimentos agroecológicos e criação de galinha de capoeira em seus quintais. A primeira 

agricultora que visitamos foi dona Maria Aparecida (51 anos), e seu Raimundo (68 anos) 
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(Iconografia, figura 14), agricultores que de acordo com eles tiveram a vida transformada pela 

Agroecologia.  

Dona Aparecida sempre trabalhou na agricultura sem veneno, mas quando passou a 

usar as práticas e manejo agroecológico seu quintal se transformou e começou a garantir a 

diversidade alimentar que a família precisava, como também a gerar renda e autonomia 

econômica pra ela que é a responsável pelo trabalho no quintal e comercialização dos 

produtos na feira agroecológica de Serra Talhada. Dona Aparecida inicia a conversa contando 

que desde os tempos dos seus pais que ela trabalha na agricultura, sem usar qualquer tipo de 

insumo químico ou agrotóxico. Com a participação nos intercâmbios, trocas de experiências 

com outros agricultores e agricultoras e a assistência técnica que recebe da Associação de 

Desenvolvimento Rural Sustentável da Baixa Verde (Adessu Baixa Verde) não pensa em usar 

insumos químicos. Ela recorda que o ano de 1993 foi de seca prolongada o que dificultou 

muito a vida das famílias da região. 

 
O ano de 1993 foi um ano bem seco, o riacho seco a água, água aqui no sítio 

não tinha a gente comprava uma carguinha d‟água para beber ai um senhor 
aqui cavou um pouco no meio do riacho ele me convidou para pegar água lá 

para tomar banho, lavar prato e lavar roupa ai um dia eu pedi para pegar 

água para aguar as plantas e uma hortinha, ele deixou e disse que eu podia 

pegar o tanto de água que eu quisesse, aí plantei um canteirinho de coentro, 
como tinha muito coentro decidi sair para vender. Vendi esses coentro em 

uma bacia aí eu vendia esses coentro e comprava as coisas que tinha 

necessidade em, as cosias pequenininha de cozinha [...] Bombril, sabão, 
sabão em pó [...], (D. APARECIDA (51 anos), agricultora do Sítio São José 

de Pilotos- Santa Cruz da Baixa Verde – PE, em 10/05/2016). 

 

Uma das grandes limitações das famílias camponesas do Sertão era e ainda continua 

sendo a questão hídrica que dependendo do período do ano torna inviável a produção agrícola 

devido à falta de chuvas. A realidade da família de Dona Aparecida começou a mudar depois 

da chegada das cisternas de placas. De acordo com D. Aparecida, antes das cisternas, a vida 

era muito difícil; mesmo no tempo de chuva, ela tinha que pegar água longe, em outra 

comunidade porque a cacimba próxima a sua residência ficava imprópria para o consumo. 

 
A agüinha de beber eu ia pegar de lata na cabeça, de longe, lá na Gamilera. É 

longe, gasta umas meias hora para chegar lá [...] Quando tinha dinheiro 

comprava uma carguinha de água quando no tinha carregava na cabeça 
(D.APARECIDA (51 anos), agricultora do Sítio São José de Pilotos- Santa 

Cruz da Baixa Verde – PE, em 10/05/2016). 

 

No ano de 2004 a família de Dona Aparecida recebeu a cisterna de 16 mil litros e em 

seguida a cisterna calçadão de 52 mil litros, com ela veio também a responsabilidade do 
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gerenciamento e uso racional deste bem tão precioso. O trabalho no sítio sempre foi realizado 

por Dona Aparecida porque Seu Raimundo trabalhava nos engenhos de cana-de-açúcar 

limpando caldeirões de garapa e rapadura. O trabalho acessório faz parte da classe 

camponesa, embora haja quem pense que o trabalho fora da propriedade camponesa (seja ele 

agrícola ou não), é um indício do fim do campesinato ou negação do ser camponês, o trabalho 

acessório na verdade representa uma estratégia utilizada para manter-se na terra, que 

simboliza trabalho, morada, meio de produção, e vida.  Fundamentadas no pensamento de 

Chayanov (1974), Paulino e Almeida (2010) afirmam que;  

 
Os momentos em que as atividades não agrícolas apresentam possibilidade 

de ganho superior à agrícola, a mão de obra familiar migra nessa direção, 
simplesmente por ela representar a possibilidade de alcance do equilíbrio 

interno de forma mais rápida (PAULINO e ALMEIDA, 2010, p. 34/35). 

 

A venda da força de trabalho do camponês em alguns meses do ano gera uma renda 

complementar que auxilia na manutenção da unidade de produção camponesa. No espaço 

rural sertanejo, a migração sazonal é muito comum entre os camponeses que buscam trabalho 

em outras regiões ou nas fazendas locais para assim contribuir com o sustento da família e se 

manter na terra. Seu Raimundo era um desses camponeses que antes de fazer a transição 

agroecológica da sua propriedade do modo convencional de produção para a agricultura 

agroecológica vendia sua força de trabalho para complementar a renda gerada por Dona 

Aparecida com a venda de algumas hortaliças. Essa realidade mudou quando a família 

começou a comercializar na Feira Agroecológica de Serra Talhada, município vizinho a Santa 

Cruz da Baixa Verde, em 2001 (Iconografia, figuras 17 e 18). Inicialmente, a filha do casal 

(Raiany) acompanhava Dona Aparecida, mas devido à faculdade e ao trabalho não conseguiu 

conciliar a longa jornada. Assim, a comercialização é feita por Dona Aparecida porque Seu 

Raimundo não gosta de ir à feira, ele prefere ficar cuidado dos animais, ressalta Dona 

Aparecida.  

 
A primeira vez que convidei ele para ir para feira comigo ele disse que não 
ia não ai depois eu falei para ele vamos comigo para feira para me ajudar a 

pegar os pesos, eu já tenho problema nesse braço que não posso pegar peso, 

a primeira vez que ele foi para feira comigo foi em 2014, foi bom ele ter ido 

para ele ter conhecimento também, né? Porque ele não trabalha mais eu, 
então ele tem que conhecer a feira, mas ele disse que não gostou da balança 

(risos), (D. APARECIDA, 51 anos, Sítio São José de Pilotos- Santa Cruz da 

Baixa Verde – PE, em 10/05/2016).  
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A primeira vez que Seu Raimundo foi comercializar na feira de Serra Talhada foi no 

dia 24 de abril de 2014, na ocasião do encerramento do IV Seminário do Núcleo de Estudos, 

Pesquisas e Práticas Agroecológicas do Semiárido (NEPPAS). O encerramento do IV 

NEPPAS ocorreu no centro de Serra Talhada, na feira agroecológica com um café da manhã 

agroecológico oferecido pela organização do evento com os alimentos orgânicos e 

agroecológicos dos agricultores e agricultoras que comercializam na feira.  

 O casal ressalta que tudo que eles levam para a banquinha da feira agroecológica sai 

do quintal do sítio deles, ((Iconografia, figuras 15e 16), “trabalhamos de forma Agroecologia, 

não usamos nada de químico, adubos ou inseticidas para as pragas”. No entanto, devido às 

secas prolongadas dos últimos cinco anos a família ainda não conseguiu guardar as sementes 

para plantar no ano seguinte, fato que os leva a ter um pequeno gasto com a compra de 

sementes para manter a produção de hortaliças e cereais como feijão e milho. Mas agora que 

estão plantando sementes crioulas pretendem começar a guardar para garantir a soberania 

alimentar da família e a renda da família com a comercialização.    

As sementes crioulas são aquelas que não foram modificadas de forma artificial, são 

selecionadas de forma natural e guardadas para a safra seguinte. De acordo com Trindade 

(2006), estas sementes são chamadas de crioulas ou nativas porque, seu manejo foi 

desenvolvido por comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 

caboclos etc. Para algumas famílias do Pajeú, as sementes crioulas são mais que alimentos, 

representam a ancestralidade, identidade e costume tradicionais, em algumas comunidades 

rurais as sementes crioulas são passadas de pais para filhos, sendo um bem de grande valor. 

Nesse sentido, elas são o patrimônio genético, cultural, material e imaterial dos povos 

tradicionais, como também estratégias para manutenção da vida e construção dos 

conhecimentos de homens e mulheres sobre os agroecossistemas. O conhecimento das 

mulheres sobre os agroecossistemas e agroecologia também esta relacionado ao processo de 

resgate, conservação e multiplicação das sementes, conservação da natureza e da 

biodiversidade da Caatinga. Esse conhecimento e a forma de manejo dos quintais são 

construídos tanto nas trocas de experiências e intercâmbios entre as agricultoras e 

agricultores, como pela assessoria técnica prestada às mulheres agricultoras e famílias que 

fazem parte da Feira Agroecológica de Serra Talhada.  

Dona Aparecida é assessorada e recebe assistência técnica da Associação de 

Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde (Adessu), também entregam 

alimentos para cooperativa da Adessu, cooperativa da qual também faz parte. Com a 
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assistência técnica, participação em intercâmbios e oficinas Dona Aparecida aprendeu a fazer 

a gestão e manejo do sítio e do quintal com base nos princípios e práticas agroecológicas, “foi 

a partir dai vi o futuro que dá um pé de fruta” relata D. Aparecida. A diversidade de produção, 

hortaliças, frutas, cereais e criação de animais possibilitam o acesso a algumas linhas de 

créditos destinadas a agricultura familiar camponesa. Eles já acessaram quatro vezes os 

créditos governamentais e estão acessando mais um em 2016.   

O trabalho no quintal e no roçado é feito por D. Aparecida e Seu Raimundo. Quando 

a filha Raiany tem tempo também trabalha junto com os pais, mas o trabalho reprodutivo é 

feito principalmente por D. Aparecida. Ela diz que, quando sai para os intercâmbios, seu 

Raimundo faz tudo, do jeito dele, mas faz. Mediante essa resposta perguntamos se o Seu 

Raimundo sabe cozinhar, ele responde dizendo que “faz um grolado aí que dar para comer, 

homem cozinhando só faz um grolado mesmo. Oh! com fome eu não fico não, fome eu não 

passo não” diz Seu Raimundo. 

A autonomia alimentar e financeira de Dona Aparecida foram possibilitadas pela 

diversificação de cultivos do quintal que existe desde a década de 1990, mas que foi ganhado 

forma e ressignificação a partir do acesso a tecnologias sociais tais como: cisternas de 

consumo humano e produção, canteiros produtivos, criação de animais de médio porte e uso 

do esterco para adubar a terra do quintal. Quando perguntamos o que o quintal representava 

para Dona Aparecida, ela respondeu o seguinte; 

 
Ah! Meu quintal representa muita coisa boa pra mim... Saúde tanto para eu 

ter alimentos para botar na mesa de qualidade, consumir saúde e vender 

saúde. Tudo que chega na Feira Agroecológica de Serra Talhada é da minha 

hortinha aqui, tudo, todas as coisas que tiver na naquela banquinha é tudo do 
meu terreno aqui, sem nada de agrotóxico. Graças a deus a melhor coisa que 

tem é ter honestidade. Ter honestidade na sua casa, ser honesto na sua mesa 

e ser honesto com seus consumidores. Isso é bom demais (D. MARIA (51 
anos), agricultora do Sítio São José de Pilotos- Santa Cruz da Baixa Verde – 

PE, em 10/05/2016). 

 

A fala de D. Aparecida reflete a ordem camponesa, outra lógica e relação social 

dentro do capitalismo. Na moral camponesa, as coisas têm apenas valor de uso e não de troca. 

Para a agricultora e o agricultor camponês, a terra, os alimentos e a natureza possuem outro 

tipo de valor, não sendo tratados como mercadoria.  

Para Bombardi (2003), ordem moral; 

 
A ordem moral está associada a uma sociedade em que os indivíduos não são 

concebidos separadamente, em que fazem parte de um todo e, este, 

igualmente, também não é concebido como a soma de cada indivíduo, mas, 
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ao contrário, pela relação que se estabelece entre todos os membros que o 

formam (BOMBARDI, 2003, p. 113).  

 

Mesmo estando integrados ao mercado através das feiras agroecológicas, por 

exemplo, isso não quer dizer que se tornaram capitalistas. Essa é uma estratégia para 

manutenção do sítio e reprodução do seu modo de vida e condições de existência. A produção 

familiar é reproduzida em outra lógica, que difere da lógica capitalista, o sitiante não tem 

como objetivo principal o lucro, e sim a manutenção de sua família, as práticas se contrastam, 

porém o negócio e a racionalidade estão sempre presentes no contexto familiar (D‟AQUINO, 

1996). Para Bombardi (2004), no imaginário camponês são reproduzidas as estruturas 

significativas que dão sentido à vida cotidiana: o eixo da vida está baseado na família, no 

trabalho familiar, e é justamente aí que está a especificidade do campesinato. Ainda de acordo 

com a autora “o trabalho não tem um fim em si mesmo, ele é direcionado para suprir as 

necessidades da família.” (BOMBARDI, 2004, p. 205 e 209).    

Nesse contexto, o produzir, comercializar e viver da família camponesa quebra com 

a lógica de controle capitalista que enxerga os bens naturais como valor de troca e o alimento 

como comida, sem levar em consideração o saber-fazer e as relações sociais e de trabalho 

envolvidas no processo de cultivo do alimento. Quanto à renda gerada pela comercialização 

dos alimentos cultivados no quintal, de acordo com Dona Aparecida, chega a mais ou menos 

um salário mínimo (R$880,00) por mês. Por feira a família tira R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta), quase R$ 300,00 (trezentos), diminuindo as despesas com o transporte, fica quase 

um salário. “Depois que tiro todas as despesas, ainda compensa bastante produzir de forma 

agroecológica, já fiz o orçamento” (D. Aparecida). 

De acordo com os dados, foi possível constatar que a família cultiva cerca de 21 

tipos de alimentos entre hortaliças, cereais e proteínas (3 tipos de criações; gado, galinha e 

ovelha), 13 tipos de frutas entre exóticas e nativas e 10 tipos de plantas e ervas medicinal 

(coentro, beterraba, batata, doce, pimentão, couve, rúcula tomate cereja mamão feijão abóbora 

hortelã, banana, caju, goiaba, macaxeira, quiabo, maxixe, ovelha, vaca, galinhas de capoeira, 

entre outros alimentos e plantas medicinais), entre outras árvores, plantas ornamentais e ervas 

que não contabilizamos nem nomeamos (Apêndice 3).    

Assim como Dona Aparecida, a rotina de outra mulher da comunidade também 

começa cedo, antes do nascer do sol a agricultora aposentada Maria do Socorro (72 anos), 

(Iconografia, figura 20), já está de pé para poder dar conta das atividades diárias que vão 

desde a limpeza do terreiro, alimentação dos animais a cavar os canteiros da horta.  Dona 

Socorro inicia sua rotina ainda na madrugada. Ela acorda diariamente as 3:30 h (três e meia) 
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da madrugada, rotina que teve início na época que seu esposo José Brito ainda estava vivo e 

saía de madrugada com a tropa de burros de carga para trabalhar. O quintal de D. Aparecida 

tem muito da sua percepção de mundo, da sua história de vida, dos seus sentimentos, 

dificuldades enfrentadas para viver no Sertão e cuidar da roça, quintal e das crianças enquanto 

seu esposo trabalhava carregando cargas pelo Sertão, fato que o deixava muito tempo longe 

de casa. 

Assim como grande parte das agricultoras sertanejas, Dona Socorro começou a 

trabalhar na agricultura ou aprender a mexer com a terra quando ainda era criança. Ela relata 

que se casou aos 26 anos de idade com o agricultor José Brito, em 1971, mas sua história com 

os quintais inicia na década de 1980, quando começou a plantar alguns canteiros no sítio 

Gameleira. Nessa época, ela começou a usar adubo químico nos canteiros; na primeira vez foi 

àquela maravilha, os cultivos cresceram depressa, mas depois já não deu mais como da 

primeira vez. “[...] ficou tudo arrasado, ai fui plantar no outro lado e não deu aquele problema, 

daí para cá não quero mais saber de adubo ou produto químico”. Em 1981 Dona Socorro e o 

esposo compraram um terreno com 1.8 hectares de terra no sítio São José e começaram a 

construir a casa.  

Quando a gente veio morar aqui não tinha nem um só pé de árvore, não tinha 

nada quando eu vim morar. Até minhas galinhas se mudaram porque não 

tinha sombra. Quando eu vim Manoel Penha morava aqui perto aí tinha uns 
pés de Cajueiro aí por causa da sombra as galinhas iam pra lá, por causa da 

sombra as galinhas fugia pro vizinho. Depois eu fui ajeitando para planta 

alguma coisa aí graças a Deus hoje tem sombra (D. SOCORRO (71 anos), 
Sítio São José dos Pilotos- Santa Cruz da Baixa Verde-PE, 2016). 

 

É importante observar que o quintal tem como função primeira satisfazer as 

necessidades alimentares da família que é constituída por ela dois filhos e uma neta. É do 

quintal que é retirada a batata doce, o chuchu, a macaxeira, o coentro, a cebola, o quiabo, o 

feijão entre outros alimentos que a família consome. Nesse espaço, os alimentos podem ser 

mais bem cuidados e recebem um pouco de água e adubo orgânico. Com relação à nutrição da 

terra Dona Socorro diz “tudo que a terra produz ela mesma come, então é só utilizar a 

cobertura morta e os estercos. Não precisa queimar o basculho da terra porque, quando vem à 

chuva, ela leva tudo, vai lavando a terra”. A produção agroecológica é viável porque, ao 

mesmo tempo em que cuida da natureza, está devolvendo à terra o que ela precisa e também 

esta cuidando da saúde ao se alimentar.   

Como já mencionamos, quintal é um termo que pode variar de lugar para lugar, mas 

é um espaço que sempre está próximo a residência. Durante o estudo, verificou-se que 

algumas famílias agricultoras sertanejas conhecem e chamam o quintal de muturo, sítio, 
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terreiro, agrofloresta e área de produção. No caso de Dona Socorro, ela conhece e chama o 

quintal de área de produção.  

Ela descreve essa área como; 

 
A área de produção é onde a gente planta consociado a banana com a 
laranjeira, manga, pinha jaca, cana, goiabeira, é onde tem as plantas 

medicinais, que também nasce capim, é onde tem uma diversidade de coisa 

que a gente planta misturado, né?  Isso na frente da casa, atrás e dos lados, 
nessa área as galinhas também ficam soltas comendo os capins e os 

bichinhos da terra e do mato (D. SOCORRO (71 anos), agricultora do Sítio 

São José dos Pilotos- Santa Cruz da Baixa Verde-PE, 2016). 

 

Para Dona Socorro, as dificuldades na produção agroecológica existem, mas mesmo 

assim essa forma de produção compensa. Um dos grandes problemas enfrentando por ela e 

por grande parte das agricultoras e agricultores entrevistados diz respeito às “pragas” de 

lagarta e longos período de estiagem. Dona Socorro é a única responsável pelo trabalho 

produtivo, desde cavar os canteiros, plantar, limpar e colher os alimentos, (Iconografia, 

figuras 22,23 e 24). De acordo com ela, os canteiros mais leves ela mesmo é quem faz; os 

canteiros que precisam de um pouco mais de força, é pago um diarista para alguém cavar. 

Com um sorriso nos lábios e olhar de mulher forte e batalhadora que não tem medo de 

enfrentar a vida, ela continua, “vejo tanta gente mole no mundo. Eu tô com 72 anos, me 

levanto cedo, às 3:30h da manhã; quando acordo, já vou fazendo as coisas, não tenho medo de 

acordar cedo, ir para roça, para área de produção, pegar uma vassoura e varrer meu terreiros 

(risos)”.  

O trabalho de comercialização é realizado por Rivoneide, filha de Dona Socorro que, 

durante a semana, trabalha como merendeira em uma escola municipal. O trabalho doméstico 

é realizado por Dona Socorro e por seu filho, Cícero, quando este não está trabalhando na 

construção de cisternas. Perguntamos se ele sempre ajudou nas atividades domésticas, ele 

respondeu que não, mas relata que, quando passou um tempo trabalhando em São Paulo, teve 

que aprender a se virar, em São Paulo teve que fazer a própria comida e organizar as coisas 

em casa, então aprendeu a cozinhar e agora que voltou, quando não está trabalhando na 

construção de cisternas, ajuda nas atividades de casa e na produção.  

Uma das grandes dificuldades encontradas para produzir é a falta de água visto que 

D. Socorro tem apenas uma cisterna pequena que é utilizada para as atividades domesticas. 

“Minha cisterna foi uma das primeiras a ser construída aqui no sítio, então ela ficou com duas 

placas a menos, mas de qualquer forma é uma grande ajuda”. Ela estava para construir a 

cisterna calçadão com capacidade para 52 mil litros; de acordo com ela essa água vai ajudar a 
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manter a produção durante o ano.  Quanto à renda gerada pela produção no quintal, esta não 

foi revelada, mas Dona Socorro garante que não é muito boa, mas dá para fazer as coisas que 

precisa, e como eles consomem os alimentos que produzem, acabam economizando bastante. 

Foi diagnosticado que Dona Socorro possui, em seu quintal, 13 tipos de alimentos (milho, 

mandioca, cenoura, tomate cereja, feijão, coentro, cebola, alface, umbu cajá, cajá, café), 12 

tipos de fruteiras e dez tipos de plantas e ervas medicinais, (Apêndice 4).  

Quanto ao uso das plantas e ervas medicinais, essas sempre estiveram presentes na 

vida das mulheres desde tempos remotos. As plantas medicinais sempre foram utilizadas 

como fonte de bem-estar e cura das epidemias e enfermidades do corpo e do espírito. O 

conhecimento sobre o uso dessa sabedoria milenar atravessou gerações passado de mãe para 

filhas que utilizam as ervas e plantas das mais diversas formas. Os remédios naturais estão 

presentes nos quintais, terreiros e na Caatinga. Algumas plantas são facilmente encontradas 

em qualquer quintal, tais como o manjericão, a arruda e o pinhão roxo. Essas são utilizadas 

pelas benzedeiras em suas rezas e por algumas famílias como proteção espiritual. Algumas 

plantas ornamentais também são cultivadas, tais como espada de São Jorge, comigo ninguém 

pode entre outras que fazem parte da crença popular, e são utilizadas para proteção e auxiliam 

na limpeza energética do ambiente e das pessoas. 

Como já foi mencionado, para algumas mulheres agricultoras do Pajeú o quintal 

agroecológico representa a conquista da alimentação diversificada e saudável, autonomia 

econômica, motivação para o aumento da autoestima e espaço de trocas de experiências entre 

agricultoras e agricultores. O quintal tem essa importância, valor e capacidade produtiva 

porque com a diversificação alimentar feira no período de transição agroecológica vem 

também para as famílias às tecnologias sociais e assistência técnica que fornece a base 

teórica/ técnica para a produção. Embora os homens também trabalhem nestes espaços como 

“ajudantes”, o quintal é reivindicado pelas mulheres por ser um espaço sempre ocupado, 

manejado e colocado como espaço de mulher. O quintal foi ressignificado e potencializado 

através da diversidade de cultivos e cuidados que possibilitou que esse espaço se tornasse 

importante gerador de renda e de autonomia econômica para as mulheres. Mas esse não é um 

espaço dado, sim de conquista que vem contribuindo na construção do conhecimento 

agroecológico e reconhecimento do trabalho das mulheres dentro do processo produtivo da 

agricultura familiar camponesa sertaneja.  
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Para Dona Fabiana Souza (28 anos), (Iconografia, figura26), agricultora casada e 

mãe de um filho de nove anos, o quintal sempre fez parte da vida, sendo o responsável pelo 

sustendo da sua família, “minha mãe sustentou os filhos com a horta”, revela ela.  

 
Minha mãe sempre trabalhou na agricultura e sustentou eu e meus 4 irmãos 
com a horta. Meu pai saiu pra trabalhar em São Paulo eu tinha 3 anos, aí 

deixou eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão, aí ela casou e arrumou mais 

2 aí eu tenho 4 irmãos. Faz 25 anos que ele veio aqui, aí ela teve que se 
rebolar, né? Quando ele se foi, ela tava grávida de uma, ele nunca viu, viu 

por foto... Nunca viu ela (D. FABIANA, (28 anos), agricultora do Sítio São 

José dos Pilos, 2016).  
 

A fala de Dona Fabiana é marcada por algumas lembranças da infância, tanto pela 

luta e superação das dificuldades como pela melhoria da vida atrás da produção no quintal e 

comercialização na feira agroecológica de Serra Talhada. A propriedade de Dona Fabiana é 

bem pequena; por isso, o cultivo dos alimentos é realizado em duas áreas distintas: uma 

próxima a residência onde estão localizadas as fruteiras, as plantações de milhos, feijões e os 

currais das criações de vaca, ovelha e galinhas, (Iconografia, figuras 26 e 27); outra área que 

fica localizada próximo ao riacho, onde estão localizados os canteiros de hortaliças, 

(Iconografia, figuras 28, 29 e 30). Ela é sócia da Cooperativa Adessu Baixa Verde e quando 

tem produção suficiente também entrega para cooperativa. 

  Quanto ao trabalho no quintal, este é realizado por Dona Fabiana e por seu esposo 

que fica responsável por cavar os canteiros e plantar quando ela não pode fazer isto. Como já 

mencionamos, não há um modelo de quintal produtivo, ou nome específico para ele: o nome, 

tipos de cultivos, organização espacial dos cultivos e forma de manejo vão depender muito de 

cada família e dos seus hábitos alimentares.  

 
 Por aqui as hortas e quintais são diferente uma das outra, são tudo diferente. 

O quintal pode tá na frente, do lado, atrás, a casa pode tá no meio dele, é 

bem diferente dependendo do lugar, da região e da família. Cada um faz do 
seu jeito (D. FABIANA, (28 anos), agricultora do Sítio São José dos Pilos, 

2016). 

 

 O quintal de Dona Fabiana fica ao lado da casa, ou melhor, a casa está rodeada pelo 

quintal e pelos criatórios de ovelhas e galinhas. Em frente à casa, entre algumas fruteiras e 

plantas ornamentais, está localizado um cercado de tela onde ficam algumas galinhas de 

capoeira praticamente soltas. Do lado direito, há uma série de cultivos tais como limão, 

azeitona, banana, manga, seriguela, banana, jerimum, mamão, milho, fava entre outros. Nos 

fundos da casa, está localizado o aprisco das ovelhas, assim como algumas frutíferas e plantas 

ornamentais. Já do lado direito está localizado a cisterna de captação e armazenamento de 
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água da chuva com capacidade para 16 mil litros, entre outras arvores e plantas existentes na 

área. A área de produção das hortaliças também é bastante diversificada e com um número 

considerável de canteiros de coentro, couve, cenoura, alface, rúcula entre outros. 

Para Dona Fabiana, a produção agroecológica no quintal também tem suas 

dificuldades, sendo a maior delas as “pragas” e a escassez de água, mas atualmente são as 

pragas de moscas, as borboletas, lagartas e os pássaros são os que estão comendo os canteiros 

e dando prejuízo.  De acordo com ela, está sendo difícil manter a produção devido à 

quantidade de “pragas” que tem elevado o custo porque sempre tem que comprar as sementes 

já que o bicho está comendo muita vezes ainda na terra. “A gente compra meio quilo de 

coentro, meio quilo de coentro é R$ 5,50 cinco reais e cinquenta, meio quilo de coentro dá 

para plantar no máximo 4 canteiros, 5 não dá para plantar, se planta e não nasce, não é 

prejuízo?” Indaga ela. Mesmo com os prejuízos, causados com os insetos, para Dona Fabiana 

ainda é viável produzir de forma agroecológica. É viável economicamente como também para 

saúde porque a produção de hortaliças, frutas e tubérculos mudou os hábitos alimentares da 

família que passou a consumir alimentos com os quais não eram acostumados anteriormente.  

Os alimentos cultivados são comercializados na cooperativa da Adessu e na feira 

agroecológica de Serra Talhada. Quando perguntamos se ela sentia dificuldades para 

comercializar, ela responde que não, “na feira de Serra Talhada não existe dificuldades para 

comercializar, lá as pessoas aceitam os orgânicos e gostam deles. Diferentemente dos 

consumidos de Santa Cruz da Baixa Verde. Esses não valorizam os alimentos orgânicos; 

acham que são de qualidade igual a de um produto vendido na feira livre”. Dona Fabiana 

participa da feira agroecológica há mais de quatro anos e de acordo com ela tudo que leva 

vende, às vezes sobra algumas coisa, mas isso é normal, tem algumas feiras que ela já sabe 

que vai sobrar alguma coisa, se tiver um feriado na quinta ou sexta ela já sabe que a feira no 

sábado não será boa porque muita gente aproveita o feriado para passear.  Dona Fabiana já 

tem freguesia certa, “são doutores, advogados, professores, entre outras pessoas que pensam 

um pouco mais em sua saúde e consideram a origem do alimento importante”. A principal 

fonte de renda da família é a comercialização dos produtos do quintal, no entanto, Dona 

Fabiana não soube informar ao certo quanto ganha por mês, mas a renda é boa.  

 

Quando não levo muita coisa, eu apuro uns 300 reais por feira, às vezes até 

mais, eu apuro quando levo galinha quando levo ovos. Já cheguei a apurar 

até uns 500, 600 contos por feira. Feira boa! O problema é você ter produtos, 
tendo produtos você vede. Eu só estou apurando 300 reais porque não estou 

tendo muita coisa agora porque não tá tendo como você manter por causa 
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das pragas. O forte da feira é couve, coentro alface, rúcula, essas coisas, (D. 

FABIANA, (28 anos), agricultora do Sítio São José dos Pilos, 2016). 
 

De acordo com as entrevistadas, a feira é mais que um espaço de comercialização é 

um lugar de encontro, de solidariedade e troca de experiências entre as agricultoras/es e 

consumidos que com o tempo se tornam amigos e freguês fiel.  Para Dona Fabiana, além da 

animação da feira há também um espírito de solidariedade entre os feirantes. 

 
[...]. Mulher, é tão animada à feira. É tão bom! [...] Quando eu estava doente 

com Chikungunya, para ir pra feira foi difícil, não estava sentido muita dor 

não, só os pés que estava doendo e inchados, quando cheguei todo mundo 
pegou minhas bolsas, armaram minha barraca, colocaram minhas coisas (D. 

FABIANA, (28 anos), agricultora do sítio São José dos Pilos, 2016). 

 

Na fala das entrevistadas, fica claro que a feira simboliza a conquista da autonomia, a 

liberdade de poder de ir e vim e momento de descontração longe dos olhos dos homens da 

casa e da família, mesmo que essa liberdade seja momentânea para algumas mulheres 

agricultoras que ainda sofrem a constante hostilidade por parte dos maridos que têm seu ego 

ferido com o fato da mulher ser a provedora econômica da casa, conforme alguns relatos.  

Como já mencionado, Dona Fabiana trabalha com o esposo no quintal, mas é ela 

quem comercializa, participa dos intercâmbios e trocas de experiências com outras 

agricultoras e agricultores. Ela diz que gosta desses momentos de trocas porque cada um 

trabalha de um jeito e às vezes a experiência de um deles pode ser útil para o quintal e horta 

dela. Quanto ao destino do dinheiro gerado na feira, Dona Fabiana diz que é ela quem decide. 

 
Quem decide o destino do dinheiro é eu, se eu quiser gastar todinho eu gasto. 

Se eu apurar mil real é meu. Deixa dizer uma coisa a você, eu compro e 

como o que eu quiser, não tem essa dessas mulheres que o marido dá 20 real 
para ela ir para feira para compra isso e isso e isso não. Eu vou no mercado, 

eu entro, eu tô com meu dinheiro eu compro o que eu quero, o que eu tiver 

com vontade de comer eu levo para casa e como, não tem isso não. Visto o 

que eu quero, vou na loja divido, compro as coisas e não estou nem aí 
porque eu tenho (D. FABIANA, (28 anos), agricultora do Sítio São José dos 

Pilos, 2016). 
 

Para Dona Fabiana, o quintal representa tudo, inclusive a possibilidade de construção 

de conhecimento e de luta para conquistar seus objetivos, ter acesso a créditos, assistência 

técnica e à conquista de direitos como liberdade e autonomia para ir e vir, vestir, comer e 

escolher o que ela julgar ser melhor para ela e sua família. O quintal dela é bastante 

diversificado, sem dúvida é uma das propriedades mais diversas que visitamos no Sítio São 

José dos Pilotos. Igualmente, a renda gerada pela família que é a mais alta declarada durante a 

pesquisa. Dona Fabiana possui cerca de 30 tipos de cultivos, entre hortaliças, cereais e 
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proteínas (galinha de capoeira, porco, ovelha e vaca), 10 tipos de fruteiras e 4 tipos de ervas e 

plantas medicinais (Apêndice 5). 

O último quintal analisado no Sítio São José dos Pilotos foi o da agricultora 

aposentada Maria Francisca (56 anos), (Iconografia, figura 34) agricultora que criou as três 

filhas com a renda tirada do trabalho na agricultura e no quintal. Durante muito tempo, Dona 

Francisca comercializou indo de porta em porta e nas feiras agroecológicas de Serra Talhada 

como na de Santa Cruz da Baixa Verde. No entanto, os longos períodos de estiagem e a falta 

de água a impossibilitou de continuar produzindo para comercializar, cultivando apenas para 

o consumo da família. “Se tivesse água, eu plantaria mesmo que fosse pouco porque quem 

não pode plantar muito planta pouco, mas planta”, acrescentou D. Francisca. 

 Dona Francisca diz que se sente feliz trabalhando na agricultura e que o trabalho 

ajuda a distrair a cabeça. Ainda de acordo com ela, o ano de 2016 foi bom de chuva, 

possibilitando-lhe plantar feijão de arranco, feijão de corda, feijão guandu, jerimum e milho, 

(Iconografia, figura 33). 

 
Minha filha, o feijão deu muito pouco porque, na época do feijão, faltou a 

chuva. Aí deu poucos cozinhados, agora o milho deu bom. A gente comeu 

milho, pamonha, bolo, milho cozinhado tudo da roça, foi uma fartura só, 

(D.FRANCISCA (56 anos), agricultora do Sítio São José dos Pilotos, 2016). 
 

A casa onde mora com o esposo e as três filhas foi construída há trinta anos nas 

terras da família do esposo.  O quintal foi construído junto com a casa, e a produção era 

mantida com água coletada pelo esposo em um riacho que ficava um pouco distante da 

residência. Embora o esposo de Dona Francisca tivesse outras atividades como o trabalho em 

um engenho de cana de açúcar, antes de sair para o trabalho, ele carregava os galões de água 

nas costas e enchia um tanque de cimento com a água para Dona Francisca aguar os canteiros 

do quintal. “Ele carregava um galão do lado e outro do outro nas costas; com essa água, 

aguávamos os canteiros de beterraba, cenoura, alface e coentro”. 

De acordo com ela, era a produção do quintal que garantia a compra de outros 

alimentos e objetos que a família precisava, mas Dona Francisca conta que – na época – ela 

tinha um pouco de vergonha de sair para vender hortaliças, legumes e frutas na rua com a 

bacia na cabeça. Além disso, ela não sabia os preços dos alimentos, fato que a fazia buscar se 

informar dos preços que os alimentos eram vendidos e vendia pelo mesmo valor, “a renda não 

era muito, mas ajudava bastante nas despesas de casa”.   

O relato de Dona Francisca se enquadra no que Oliveira (1997) chama de equação 

simples da produção camponesa. Nesse tipo de produção, temos uma equação simples, 
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representada por: M - D - M (mercadoria, dinheiro, mercadoria): o camponês produz uma 

mercadoria que vendida gera dinheiro que será investido na compra de outras mercadorias 

como roupas, bens de consumo e alimentos não produzidos no próprio sítio (OLIVEIRA, 

1997). A comercialização dos produtos produzidos pela família em seu quintal e unidade de 

produção familiar – como um todo – visa satisfazer as necessidades primeiras dos membros 

da família, sem ter por intenção acumular riqueza ou gerar lucro. Para Chayanov (1977/1981), 

na economia camponesa, o orçamento é – em grande medida – qualitativo para cada 

necessidade familiar, é necessário prover, em cada unidade econômica, o produto in natura 

qualitativamente correspondente. 

O esposo de Dona Francisca trabalhava como diarista nos engenhos de cana, 

plantando, limpando, colocando veneno e cortando cana para os usineiros da região, assim, 

grande parte do trabalho do sítio era realizado por ela. O trabalho de Dona Francisca consist ia 

em limpar a terra, plantar, colher e comercializar os alimentos. Além disso, ela também era 

responsável pelo cuidado das crianças e atividades domésticas. No Pajeú, a mulher agricultora 

planeja e executa várias atividades em espaços distintos e, muitas vezes, no mesmo período de 

tempo. Ela cuida do quintal, planta, coloca água nos canteiros e dá comida para as galinhas ao 

mesmo tempo em que está atenta à panela no fogo de lenha ou de olho nas crianças.  

De acordo com Dona Francisca, há alguns anos, os arredores da casa e os terreiros 

eram cheios de canteiros, plantas e galinhas porque ela sempre gostou de criar. Tudo 

cultivado e criado sem o uso de agrotóxicos. Quando perguntamos o que ela colocava para 

conter as pragas, ela disse que há trinta anos não colocava nada. Sempre produziu sem veneno 

e sem adubo, “na verdade, a gente nem tinha condições para comprar essas coisas nem sabia 

que isso existia ou onde comprar”, diz ela.  

Atualmente, Dona Francisca não tem uma produção de alimentos como 

anteriormente devido à escassez de chuvas, até porque a água armazenada na cisterna de 16 

mil litros é para o consumo doméstico e beber. A cisterna calçadão dela foi construída na 

propriedade deixada como herança pelo pai, mas fica um pouco distante de onde ela mora 

atualmente. Outro fato que dificulta a produção é ter de cuidar do esposo doente e não poder 

se ausentar por muito tempo; no entanto, mesmo com as dificuldades para continuar 

trabalhando com a terra, ela ainda cultiva uma quantidade razoável de espécies em seu 

quintal. Ela cultiva algumas hortaliças em bacias, espécies frutíferas, laranja, limão, coco, 

amora, chuchu, pimenta abobora, entre outras.  
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4.4 Quintais agroecológicos nos assentamento Barra Nova e Lajinha em Serra Talhada 

 

As agricultoras e agricultores sitiantes do Sertão do Pajeú sempre cultivaram certa 

quantidade de frutas e cereais em suas pequenas propriedades, sendo alguns legumes e 

hortaliças incorporados à produção, da década de 1990 para cá, devido às exigências de um 

público consumidor vindo de outras cidades médias a partir da expansão das universidades, 

por exemplo. Assim, os quintais são bem conhecidos por todas as agricultoras e agricultores, 

mesmo por aqueles que, por motivos diversos, acabaram saindo do campo ou perdendo suas 

terras e se proletarizando. Esse é o caso de duas famílias que, depois da conquista da terra por 

meio dos programas de reforma agrária, acabaram reconstruindo seus quintais e retiram a 

renda da família dos quintais construídos no assentamento.   

O Assentamento Barra Nova está localizado no Sertão do Pajeú, Pernambuco, a 24 

km do município de Serra Talhada. No assentamento, há sete famílias, com lotes de cerca de 

25 hectares por família onde produzem de forma agroecológica nos quintais produtivos 

construído em cerca de meio hectare de terra próximos à casa. O Assentamento Barra Nova é 

relativamente recente, data de 2007quando um grupo de pessoas se articulou e através do 

Instituto de Terra e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (ITERPE) e do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 
20

, conseguiram negociar a terra e financiá-la pelo 

Programa Nacional de Crédito Fundiário, com um prazo de 12 anos para pagar o 

financiamento. 

A agricultora Maria Alexandrina (55 anos) e Seu Luiz Vitorino Gomes (59 anos), 

(Iconografia, figura 42), são assentados e estão no assentamento desde a primeira visita ao 

que era a antiga Fazenda Barra Nova. Dona Alexandrina é a presidente da associação e possui 

um dos quintais mais diversificados onde cultiva hortaliças, frutas, legumes, cereais, e plantas 

medicinais em um espaço de meio hectare de terra, ao lado da casa. Antes da conquista da 

terra, a família trabalhava em uma na fazenda em Serra Talhada e em fazendas de frutas do 

                                                             
20O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) foi implantado, em 2003, em substituição ao Programa 

Cédula da Terra. O PNCF faz parte do II Plano Nacional de Reforma Agrária do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e está vinculado à Secretaria de agricultura estadual. Seus recursos são provenientes do Governo 

Federal e de empréstimo feito ao Banco Mundial. O objetivo central do PNCF é financiar a compra de terras que 

não podem ser desapropriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Esse 

programa não atua dentro do formato da reforma agrária tradicional, pela desapropriação de terras improdutivas 

e/ou devolutas; pelo contrário, o PNCF atua através do Modelo de Reforma Agrária de Mercado (MRAM), 

programa desenvolvido e promovido pelo Banco Mundial, modelo que é aplicado em países considerados em 

desenvolvimento ou emergentes. 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) é o conjunto de ações que visa, por intermédio de crédito 

fundiário, à promoção do acesso a terra e aos investimentos básicos e produtivos, que permitam estruturar os 
imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, instituído pela Lei Complementar nº 

93, de 4 de fevereiro de 1998 (PNCF, 2005, p. 10). 
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Vale do São Francisco em Petrolina. Em 2006, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra 

Talhada estava para fazer uma visita a Fazenda Barra Nova junto com um grupo de 

agricultoras/es que tinha interesse em comprar a fazenda valendo-se do Crédito Fundiário.   

De acordo com os relatos da família, assim que deram entrada ao processo de compra, o 

proprietário liberou as terras para as famílias começarem a plantar, “foi o tempo que a chuva 

chegou e encheu o açude” diz Dona Alexandrina.   

Com a liberação do proprietário, Dona Alexandrina começou a plantar e 

comercializar de porta em porta. Com o apoio do sindicato e da assistência técnica do 

CECOR, ela conseguiu acesso para comercializar na Feira agroecológica de Serra Talhada.   

O quintal de Dona Alexandrina é um dos mais diversificado do assentamento, no entanto, a 

produção depende muito da disponibilidade de água para irrigação das plantas e hortas que 

nos períodos mais secos sofrem bastante, assim como os animais de pequeno e médio porte 

criados pela família, (Iconografia, figuras 38, 39 e 40). Quando entrevistamos Dona 

Alexandrina e Seu Luiz, eles relataram que a conquista da terra própria foi um sonho 

realizado porque sempre trabalharam na terra de outras pessoas, mas sempre com aquele 

pensamento: “um dia vou ter meu pedacinho de chão para plantar e viver”. Para eles a terra e 

o quintal representam a fartura, o sonho realizado e a alegria de ter alimentos disponíveis para 

família e autonomia de trabalhar no que é seu. 

 
Esse quintal pra mim representa saúde e fartura. A gente nem sente tristeza, 

se aparece alguma coisa para se entristecer vou pro quintal, para horta. 

Limpo uma coisa, olho outra e a tristeza vai embora. Quando eu plantava no 
meu quintalzinho plantando em bacia porque não tinha terra, chão para 

plantar eu já era feliz imagina com essa beleza aqui? (D. ALEXANDRINA 

(55 anos), agricultora do Assentamento Barra Nova- PE. Em 17 de maio de 
2016). 

 

Como em todo Sertão, a grande dificuldade das famílias assentadas é com relação à 

água para produzir porque no assentamento só há um poço para abastecer as sete famílias e 

nem todas possuem a cisterna de 16 mil litros. Em 2016 chegaram os matérias para 

construção de sete cisternas de enxurrada
21

, sendo uma para cada família assentada. Junto 

com as Cisternas as famílias assentadas também receberam uma bomba d‟água, e matérias 

                                                             
21 A cisterna-enxurrada faz parte das ações desenvolvidas pelo Programa de Formação e Mobilização Social para 

Convivência com o Semiárido da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e do Programa Uma Terra e Duas 

Águas (P1+2). De acordo com a ASA (2014) A cisterna-enxurrada tem capacidade para acumular 52 mil litros e 
é construída em áreas onde, naturalmente, ocorre o escoamento da água com facilidade sobre o solo. O terreno é 

utilizado como área de captação. Devem ser construídos tanques com a função de filtrar a areia e outros detritos 

que possam seguir junto com a água para dentro do reservatório. Os tanques retêm esses resíduos impedindo o 

acúmulo no fundo da cisterna (ASA, 2014. p. 3).  
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para produção de hortaliças e telas para evitar a destruição dos canteiros por parte dos 

pássaros. Com a chegada dessa tecnologia social os planos foram refeitos e a possibilidade de 

melhoria de vida se renova com as cisternas porque mesmo durante os períodos de estiagem 

será possível manter a produção agrícola, caso as cisternas estejam cheias.  

De acordo com Seu Luiz, nesse ano de 2016, as coisas estão melhores porque no 

começo do ano choveu um pouco e encheu o açude, a chuva deixou a Caatinga e o posto 

verdinho para alimentar os animais, mas a estiagem que teve iniciada em 2012 continua e 

chega ao quinto ano consecutivo sem chuvas expressivas no Sertão. Mesmo mediante o 

quadro de escassez de chuva, Seu Luiz declara que; 

 
O Sertão é lugar bom de se morar, basta a chuva cair um pouquinho e ter onde 

armazenar para usar depois. Aqui no Sertão plantando tudo dá, basta ter um pouco 

de água. Se o cabra gostar de trabalhar, vive muito bem no Sertão, na sua terra sem 

precisar trabalhar na terra de fazendeiro nenhum (S. LUIZ (59 ANOS), agricultor do 

Assentamento Barra Nova- PE. Em 17 de maio de 2016). 

 

Seu Luiz relata que sempre gostou de trabalhar na roça, plantar e mexer com a terra e 

lidar com os animais junto da Dona Alexandrina, mas devido a problemas de saúde, ele não 

pode mais trabalhar como antes, então é ela junto, com os filhos, que está dando conta do 

trabalho na roça, no quintal e em casa. Mesmo com problemas decorrentes da estiagem, que 

teve inicio em 2012, o quintal de dona Alexandrina ainda tem uma diversidade considerável 

de cultivo e espécies, mesmo que em pequenas quantidades ela sempre se tem algo para levar 

para feira, (Apêndice 6). De acordo com a família, com o açude cheio, fica mais fácil manter 

os canteiros de hortaliças porque foram construídos com a tecnologia social dos canteiros 

econômicos, com lona na base. Essa lona vai armazenar a água e umidade por mais tempo o 

que diminui a quantidade de água utilizada para irrigar, sendo irrigados só três vezes por 

semana.  

De acordo com Dona Alexandrina, dificilmente alguém da família fica doente, mas 

quando alguém começa a gripar ela corre no terreiro, pega uma hortelã, uma coisa e outra, faz 

um lambedor ou um chá e a gripe vai embora. No quintal, tudo é cultivado “misturado”: 

legumes, hortaliças e plantas medicinais estão no mesmo espaço que o capim elefante, palma, 

tomate, berinjela e cana de açúcar. É desse espaço que são retirados os alimentos para o 

consumo diário da família e para levar para feira agroecológica de Serra Talhada, aos 

sábados. 

Outra família de assentados que viu a vida mudar para melhor depois da conquista da 

terra e construção do quintal com o sistema agroflorestal é a de seu Genivaldo, assentado da 
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reforma agrária do Assentamento Lajinha. O Assentamento Lajinha
22

 está localizado no 

município de Serra Talhada a 18 km da cidade foi constituído a partir da desapropriação das 

terras da Fazenda Lajinha pelo INCRA para fins de Reforma agrária. Nele foram assentadas 

22 famílias provenientes da região; dentre elas, a família do Seu Genivaldo Souza Silva (50 

anos) e seus dois filhos que moram no lote como agregados.  

Das 22 famílias assentadas, apenas a do senhor Genivaldo produz de forma 

agroecológica/orgânica em um sistema agroflorestal e quintal bastante diversificado que 

contém os canteiros de hortaliças, roçado de milho e feijão e criação de gado, porcos, ovelha e 

galinhas (Apêndice7). No lote do seu Genivaldo, moram três famílias: ele e a esposa, mais 

seus dois filhos que moram no lote como agregados. Cícero, o filho mais velho, é o 

responsável pela iniciativa de convenção agroecológica no lote e quem participa dos 

momentos de formação e intercâmbios. Dos oitos quintais selecionados para a pesquisa, o 

quinta do Assentamento Lajinha – é o único que foi idealizado, organizado e é manejado 

quase que exclusivamente por homens tendo uma divisão sexual do trabalho e hierarquia de 

poder bastante evidente. Nesse caso, Seu Genivaldo é considerado o “chefe” da família, em 

sua ausência é Cícero, seu filho que responde como tal. A hierarquia de poder com base no 

sexo é considerada natural para família. As mulheres são as responsáveis pelas atividades 

desenvolvidas no âmbito da casa, cuidado com as crianças, pequenos animais como galinhas, 

processamentos dos alimentos, frutas e leite e comercialização. De acordo com a análise de 

Woortmann e Woortmann (1997); 

 
[...] o processo de trabalho (da terra) possui dimensões simbólicas que o 
fazem construir não apenas espaços agrícolas, mas também espaços sociais e 

de gênero, (...). O significado simbólico do trabalho e o modelo de saber não 

são dimensões separadas, embora possam operar em registros distintos. Em 

conjunto constituem uma forma de ver o mundo (WOORTMANN E 
WOORTMANN 1997, p. 7).  

 

De acordo com Seu Cícero, o trabalho das mulheres no sistema agroflorestal, quintal e na lida 

com os animais só é solicitada quando é necessário mais pessoas para plantar e colher. Ainda 

de acordo com ele o trabalho na agrofloresta na roça e no quintal é realizado por ele e Seu 

Genivaldo, o trabalho doméstico, processamento do leite e produção do doce de leite, do 

                                                             
22Em 2003, as famílias de agricultores e trabalhadores rurais ligadas à Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) ocuparam a fazenda do líder do PFL na Câmara, o deputado 

federal Inocêncio Oliveira (PE), no município de Serra Talhada, a 420 km da capital de estado de Pernambuco, 

Recife. A fazenda Lojinha possui, ao todo, 950 hectares, e na época foi considerada improdutiva, que de acordo 
com o Estatuto da Terra terras improdutivas deve ir para a Reforma Agrária para assim cumprir a função social 

da mesma. 
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queijo, doce de mamão é realizado pelas mulheres. De acordo com Seu Cícero, o trabalho da 

sua esposa (Dona Branca) no processo produtivo é fundamental na geração de renda da 

família, de acordo com seu Cícero é o trabalho de Dona Branca que agrega valor aos 

produtos. Assim, o trabalho desenvolvido no lote está organizado a partir de relações de 

gênero desiguais e hierárquicas que designa o trabalho doméstico (cuidado com as crianças, 

processamento dos produtos) para as mulheres e o trabalho produtivo para os homens.  

De acordo com Franco García (2004) a separação entre trabalho produtivo e 

reprodutivo por gêneros se traduz na divisão espacial do assentamento, onde o espaço público, 

da roça, do futebol, do boteco, da militância, é masculino e o privado feminino, a casa e o 

lote. Para essa autora a roça é um lugar de cooperação entre gêneros, contudo, é presente a 

concepção do trabalho da mulher como subalterno. Na análise de Heredia (1979) e 

Woortmann (1997), na agricultura camponesa, a organização territorial pertence ao homem os 

espaços de fora a roça; à mulher, os espaços de dentro a casa. Relaciona-se à mulher 

consumo, coleta, alimentação; ao homem, produção, caça, roçado, mercado. Há uma clara 

desigualdade no acesso ao poder e na tomada de decisões na unidade de produção agrícola e 

valorização do poder patriarcal que impõem determinados papéis para as mulheres e outros 

para os homens sem que haja uma verdadeira e justa divisão do trabalho entre os membros da 

família, independentemente do sexo. 

A comercialização é feita quase que exclusivamente na feira agroecológica, gerando 

assim uma renda que ultrapassa os R$ 1000,00 (mil reais), sendo este valor distribuído entre a 

família do Seu Genivaldo e a família do Seu Cícero. Com base nos dados, constatamos que o 

sistema agroflorestal e quintal da família entrevistada é bastante diversificado e produz em 

distintos períodos do ano alimentos que satisfazem às necessidades alimentares, necessidade 

de matéria prima, lenha, madeira, plantas medicinais entre outros: produção possui princípios 

básicos que envolvem os aspectos ecológicos, econômicos e sociais, (Iconografia, figuras 43 e 

44).  Eles criam gado, galinhas de capoeira (40), caprinos (28) e porcos (24), além de 14 tipos 

de alimentos entre hortaliças, cereais, dez tipos de frutas entre nativas e exóticas e 15 tipos de 

plantas e ervas medicinal entre as tradicionalmente utilizadas e encontradas na Caatinga. 

Dentre os cultivos semeados pelas famílias as hortaliças, legumes e plantas medicinais são os 

cultivos de fluxo continuo, bastando para isso, apenas certa quantidade de água e técnica de 

manejo adequado, (Apêndice 8).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na agricultura o trabalho e conhecimento da mulher é uma estratégia importante para 

reprodução social do campesinato. Muitas vezes são as mulheres que colocam em prática os 

saberes e conhecimentos sobre os agroecossistema, práticas agroecológicas, manejo e uso das 

espécies vegetais e animais e uso de prantas e ervas. Tais conhecimentos foram adquiridos e 

repassados pelas mulheres que as antecederam. No entanto, no meio rural, as desigualdades 

sociais, econômicas e de gênero acentuam ainda mais os papeis atribuídos a mulheres e 

homens; ocultam o real valor do trabalho e participação da mulher no processo de produção 

agrícola da agricultura camponesa.  

No Sertão do Pajeú recorte territorial da nossa pesquisa, as mulheres agricultoras 

começam a trabalhar na agricultura muito cedo: com os sete, oito anos, elas já conhecem o 

peso de uma enxada e começam a aprender as atividades domésticas e a cuidar do quintal e 

pequenos animais. É no quintal que as agricultoras aprendem a alquimia das plantas, as 

funções alimentares ou curativas das ervas e plantas medicinais que são por elas/eles usadas 

regulamente no preparo de chás, lambedores e fusões, conforme a fala das/os entrevistadas/os.  

Os quintais agroecológicos estão localizados próximos às residências, distribuídos em meio 

hectare de terra: mesmo nos assentamentos onde a produção no lote é realizada de forma 

agroecológica, o espaço destinado ao quintal e sistema agroflorestal não é muito extenso.  

De acordo com os dados, o tamanho dos quintais pode ser explicado por dois fatores 

distintos que são peculiares ao Sertão Semiárido. O primeiro é o fato de as propriedades das 

famílias camponesas sitiantes serem pequenas com menos de dez hectares de terra que, muitas 

vezes são deixados como herança pelos pais para os filhos que constituem família e moram na 

mesma terra o que impossibilita o cultivo de grandes extensões de terra na propriedade. 

Nesses casos, os quintais são áreas com cerca de meio hectare de terra, no máximo um 

hectare. Outro fator é que a disponibilidade hídrica é pouca. Isso condiciona o uso da terra a 

pequenas áreas para assim facilitar o manejo e a irrigação da produção agrícola com a pouca 

água para manter a reserva da cisterna calçadão. Assim, mesmo em áreas como os lotes dos 

assentamentos que chegam a vinte e cinco hectares de terra, para o quintal é destinado apenas 

meio hectare de terra devido à necessidade de racionalização da água.  

Independentemente do tamanho da propriedade, as/os entrevistada/os declararam 

utilizar apenas práticas e manejos agroecológicos: sem o uso de qualquer tipo de insumo ou 

produto químico tais como: fertilizantes sintéticos, pesticidas ou agrotóxicos. Foi percebido 

que há todo um cuidado por parte das famílias com a qualidade e procedência dos alimentos 
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que são consumidos pela família e comercializados nas feiras agroecológicas e cooperativas 

como a Adessu, por exemplo.  

           Verificou-se que, no contexto do Sertão, os agentes sociais e a sociedade, munidos de 

ações e políticas públicas, estão construindo um conhecimento agroecológico que não diz 

respeito apenas à questão da produção de alimentos e uso racional da natureza, mas também a 

construção de outros instrumentos, estratégias e outra agricultura e modo de vida que 

possibilite a equidade de direitos e justiça social independentemente da condição de gênero. 

Com a assistência técnica prestada pelas organizações – tais como CECOR, Centro Sabiá, 

ADESSU, entre outras as mulheres estão aperfeiçoando seus conhecimentos e suas práticas e 

diversificando a produção de alimentos em um espaço que já era conhecido por elas, mas não 

gerava renda.  

Foi constatado que o trabalho feminino está presente em todo o processo da produção 

agrícola. O trabalho do quintal é realizado por todos os membros da família, com exceção do 

trabalho reprodutivo (doméstico) que é realizado quase que exclusivamente pelas mulheres, 

seja elas as filhas ou a esposa.  Mesmo que os homens também contribuam com o trabalho no 

quintal, 80% dos quintais analisados são autogestionados por mulheres, só dois sistemas 

agroflorestais que são manejados por homens: o sistema agroflorestal e quintal de Seu Milton 

e Dona Ducarmo, na comunidade Carro Quebrado e o do Seu Genivaldo e Seu Cícero, no 

Assentamento Lajinha em Serra Talhada. Mesmo nestes casos, o trabalho da mulher marca 

presença, sendo essencial para o processo produtivo e reprodutivo da família. Somam-se a 

isso a participação delas no processo de beneficiamento e na comercialização na feira 

agroecológica. 

O manejo dos quintais é feito a partir de insumos naturais tais como: estrume de 

vaca, de caprinos (cabra e ovelha) esterco de galinha de capoeira e cobertura morta feita com 

os restos das hortaliças, frutos e folhas que caem na terra, apodrecem e se transformam em 

matéria orgânica. Há o cultivo de plantas leguminosas que contribuem para o processo de 

adubação natural da terra, “que deixa ela forte e alimentada”. Todas as famílias entrevistadas 

usam um defensivo natural à base neem, cebola, manipueira e alho para conter os insetos, em 

especial a lagarta que às vezes ataca os canteiros de hortaliças levando à perda total ou parcial 

dos canteiros de alface, rúcula couve, entre outros. 

Com relação à produção, foi verificado que as famílias produzem de tudo um pouco; 

dependendo da família, do tamanho da propriedade, das condições naturais da região e o 

acesso à água, elas vão priorizar um pouco mais um tipo de cultivo agrícola ou criação em 
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detrimento de outras. De acordo com a pesquisa, as famílias que cultivam a maior diversidade 

de alimentos são as sitiantes. Essas famílias produzem hortaliças (alface, couve, rúcula, 

cenoura, coentro), frutas, galinha e ovos de capoeira. Os sítios localizados em Carro 

Quebrado, Sítio Cachoeira e Sítio São José dos Pilotos existem há mais tempo, alguns 

chegando a ter até 38 anos de existência, como é o caso do sítio de Dona Ducarmo e Seu 

Milton. Mesmo estando em área de ocorrência de seca, a diversidade de plantas e arvores 

existentes nestes sítios acabam protegendo o solo e gerando matéria orgânica que preservará a 

umidade por mais tempo, diminuindo assim a evapotranspiração das plantas.  

Nos assentamentos localizados no município de Serra Talhada, a diversidade de 

alimentos e hortaliças produzidas não é tão grande devido à rigidez das condições naturais, 

escassez de água e temperaturas mais elevadas em quase oito meses ao ano. A escassez 

hídrica, elevada evapotranspiração e má distribuição de chuvas, outra diferença existente entre 

os sítios de Santa Cruz, Triunfo e os assentamentos de Serra Talhada é que os quintais e 

agroflorestas dos assentamentos são bastante jovens em comparação aqueles que existem há 

mais de trinta anos e que quase sempre foram manejados sem o uso de insumos. 

Diferentemente das terras dos assentamentos que eram fazendas que utilizavam o modo de 

produção convencional o que degradou o solo que já era pobre em mátria orgânica. Esta 

situação está sendo revestida pelas famílias assentadas que trabalham com base nos princípios 

agroecológico e buscam a recuperação dos solos e das áreas degradadas, mas esse é um 

processo lento que leva décadas para recuperação total do equilíbrio do solo.  

Quanto às contribuições da Agroecologia e produção agrícola nos quintais para 

melhoria da qualidade de vida, construção da autonomia, diminuição das desigualdades de 

gênero e valorização do trabalho das mulheres na agricultura, as entrevistadas declararam 

sentirem-se com mais autonomia econômica, autoestima e liberdade de sair de casa. Com a 

produção, participação em intercâmbios, eventos e na feira agroecológica, elas se sentem 

valorizadas pelo seu trabalho e conhecimento sobre os agroecossistemas.  

A conquista da autonomia econômica é um dos fatores mais ressaltados pelas 

entrevistadas; com acesso à renda, elas têm o poder de decisão de acordo com suas demandas 

pessoais. O fato é que a questão de gênero no Sertão do Pajeú é complexa porque envolve a 

identidade regional de uma sociedade que foi construída culturalmente para exaltar a 

virilidade, o poder do “macho”, do patriarca, senhor de engenhos e coronéis da elite. Durante 

muito tempo, o homem ocupou os espaços públicos de poder e destinou o privado, doméstico 

e particular a mulher. Nesse sentido, a desconstrução do imaginário patriarcal machista dos 
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homens e mulheres do Sertão é um processo lento, mas que está gradualmente avançando. 

Um desses avanços é a promoção de outro tipo de conhecimento que possa contribuir um 

pouco na desconstrução da dita “ordem natural das coisas”. As mulheres estão começando a 

problematizar e questionar o papel, trabalho e lugar da mulher na agricultura, na sociedade e 

em espaços políticos importantes como a feira, os sindicatos e a rua. 

De acordo com os dados da pesquisa, o trabalho desenvolvido pelas mulheres 

agricultoras contribui – substancialmente – para a transformação do espaço agrário a partir do 

momento que são incorporadas novas técnicas, tecnologias e sistemas produtivos, como por 

exemplo, os quintais agroecológicos e agroflorestas. Nesse contexto, o quintal tem 

contribuído sim na melhoria das condições de vida das mulheres; tem gerado renda e 

autonomia, mesmo que relativa para as agricultoras que antes de ter acesso a políticas, 

programas governamentais, crédito e assistência técnica não tinham acesso a renda monetária, 

muito menos poder de decisão sobre o destino do dinheiro da família que era controlado 

exclusivamente pelo homem.   

 Assim, embora o quintal e as práticas agroecológicas não sejam a solução para 

acabar com as desigualdades no espaço agrário visto que a concentração de terra e renda ainda 

é um dos fatores das desigualdades, a agroecologia vem contribuindo com a construção de 

novos conhecimentos e problematização das relações sociais no espaço agrário. A produção 

agroecológica nos quintais tem reforçado o protagonismo das mulheres na produção, 

comercialização e participação em outros espaços políticos. Nesse sentido, houve um avanço 

no processo de reconhecimento do trabalho das mulheres agricultoras, conquista de alguns 

direitos, ocupação e participação em espaços públicos importantes, mas ainda há muito que 

ser feito e avançar na discussão e luta contra a relação de dominação e opressão que muitas 

vezes exclui invisibiliza e violenta as mulheres agricultoras sertanejas das mais diversas 

formas, todos os dias.  
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GLOSSÁRIO 

 

BASCULHO: Resto de alguma coisa. Resto de árvores, esterco, sujeira. Tudo o que não 

serve para mais nada.  

BROCAR: Limpar uma área com capim ou capoeira com uma ferramenta de aço com 

laminas nos dois lados.  

CAMBITO: Gancho de madeira em formato de V que é preso em ambos os lados do animal 

(normalmente burros ou jumentos) junto com a cangalha para o transporte de cargas como 

lenha, cana, estacas entre outros.  

GROLO: comida mal feita, improvisada, feita de qualquer jeito e sem tempero.  

MANIPUEIRA: líquido de coloração amarelada que sai da mandioca depois que ela é 

prensada, durante o processo de fabricação da farinha (farinhada).  

MUNTURO: Terreno ou área onde se joga lixo orgânico ou não. Local bagunçado onde pode 

se encontrar vários tipos de bichos peçonhentos como cobras, escorpião, aranhas entre outros 

animais indesejáveis.  

RIMA DE FAMÍLIA: Pessoa da família que é responsável por resolver todos os assuntos e 

problemas da família. 

TROVOADA: Tempestade forte acompanhada de raios, trovões e ventos fortes.  

FEIJÃO GUANDU: Espécie de feijão arbustivo muito comum no Sertão. O guandu pode ser 

utilizado na alimentação humana, na alimentação animal e na recomposição do nitrogênio no 

solo.  
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ICONOGRAFIA 

   

     

 

 

   

 

 

 

 

    

 

Fonte: Bruna Rapozo. Comunidade Carro Quebrado – 

Município de Triunfo – PE - 07/02/2015. 

Fonte: Bruna Rapozo. Comunidade Carro Quebrado 

– Município de Triunfo – PE - 07/02/2015. 
Fonte: Bruna Rapozo. Comunidade 

Carro Quebrado – Município de Triunfo 

– PE - 07/02/2015. 04/02/2015. 

Fonte: Bruna Rapozo. Comunidade Carro Quebrado 

– Município de Triunfo – PE - 07/02/2015. 

04/02/2015. 

Fonte: Bruna Rapozo. Comunidade Carro Quebrado 

– Município de Triunfo – PE - 04/02/2015. 

Fonte: http://revistatrip.uol.com.br.                                    

 

Figura 1 - Maria Vanete Almeida                                         Figura 2 – Produção de polpa de D. Ducarmo 

Fonte: http://revistatrip.uol.com.br.                                     

Local: Carro Quebrado – Triunfo- PE 

 

Figura 3 - Feijão de corda colhido por D. Ducarmo  

 
Figura 4 - D. Ducarmo e seu Milton 

 

Figura 5 - Quintal e sistema agroflorestal de D. 

Ducarmo e S. Milton 

 

Figura 6 - D. Ducarmo e S. Milton 
comercializando na Feira Agroecológica 
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Fonte: Bruna Rapozo. Sítio Cachoeira - Município 

de Santa Cruz da Baixa Verde – PE - 06/08/2015. 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio Cachoeira - Município 

de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 06/08/2015. 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio Cachoeira - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

06/08/2015. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio Cachoeira – Município 

de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 20/05/2016. 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio Cachoeira - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

20/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Comunidade Carro Quebrado - 

Município de Triunfo - PE - 07/02/2015. 

  

Figura 7 - Quintal agroecológico de D. Ducarmo  

 
Figura 8 - Horta de D.  Ivaneide e S. Ivanildo 

 

Figura 9 - Pipa em formato de pássaros usada 

por seu Ivanildo para espantar as aves da horta  

 

Figura 10 - Plantas medicinais no quintal D. 

Ivaneide 

 

Figura 11 - Produção de alface, cebolinha e 
berinjela no quintal de D. Ivaneide 

 

Figura 12 - D. Ivaneide e S. Ivanildo no 
quintal ao lado do pé de pimenta de cheiro 
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Fonte: Bruna Rapozo. Sítio Cachoeira - Município de 

Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 20/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos 

Pilotos - Município de Santa Cruz da Baixa 

Verde - PE - 10/05/2016.  

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

10/05/2016.  
 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

10/05/2016.  

 

Fonte: Consumidor/Bruna Rapozo. Cidade de 

Serra Talhada - PE - 26/04/2014. 

Fonte: Bruna Rapozo. Cidade de Serra Talhada - 

PE - 26/04/2014. 

 

Figura 13 - D. Ivaneide e S. Ivanildo nos 

canteiros do quintal agroecológico 

 
Figura 14 - D. Aparecida e S. Raimundo 

 

Figura 15 - Vista panorama do sítio de D. 

Aparecida 

 

Figura 16 - Galinheiro ao lado da casa de D. 
Aparecida 

 

Figura 17 - Visita de alunas da UFPE a Feira 

Agroecológica de Serra Talhada 

 

Figura 18 - Primeira ida de Seu Raimundo na 

Feira Agroecológica 

 



139 
 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

    

 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos 

- Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

10/05/2016.  

 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

12/05/2016. 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

12/05/2016 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

12/05/2016. 

 

Figura 19 - D. Aparecida e S. Raimundo 

colocando os caprinos para pastar 
Figura 20 - D. Socorro durante o trabalho de 

campo 

 

Figura 21 - Terreiro de D. Socorro  

 
Figura 22 - Canteiros do quintal de D. Socorro 

 

Figura 23 - Dona Socorro trabalhando na 

horta 
Figura 24 - Canteiro de coentro, tomate cereja, 

cenoura, cebolinha, beterraba entre outros.  
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Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos 

– Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos – 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos 

– Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos – 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -
12/05/2016. 

 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos 

– Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos –

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

 

Figura 25 -  Fruteiras do sítio de dona Socorro 

Figura 26 - Aprisco das ovelhas e cabras de D. 

Fabiana.  

Figura 27 - D. Fabiana fazendo o manejo da 

horta 
Figura 28 - Cultivo de milho, jerimum, acerola, 

manga e feijão de corda no quintal de D. Fabiana  

Figura 29 - Horta de D. Fabiana consociada 

com o cultivo alimentares Figura 30 - Horta recém-semeada por D. Fabiana 



141 
 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos 
- Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE -

12/05/2016. 

  

Fonte: Bruna Rapozo. Sítio São José dos Pilotos - 

Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE - 

23/04/2014 

Figura 31 - Cultivo de hortaliças em bacias para 
o consumo da família de D. Francisca 
 

Figura 30 - Cultivos  alimentares no quintal 

D. Francisca  

 

Figura 33 - D. Francisca colhendo feijão de 

corda, feijão guandu e milho 

 

Figura 34 - Quintal D. Francisca 

 

Figura 35 - Cisterna calçadão de D. Francisca  

 

Figura 36 - Participação de D. Fabiana, D. 
Aparecida e D. Francisca de uma oficina sobre 

“Segurança alimentar e nutricional” 
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Fonte: Bruna Rapozo.   Assentamento Barra Nova - 

Município de Serra Talhada-PE - 17/05/2016. 
Fonte: Bruna Rapozo.   Assentamento Barra Nova 

- Município de Serra Talhada-PE - 17/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Assentamento Barra Nova -

Município de Serra Talhada - PE - 07/08/2015.  

Fonte: Bruna Rapozo.  Assentamento Barra Nova 
- Município de Serra Talhada - PE - 07/08/2015.  

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Assentamento Barra Nova 
-Município de Serra Talhada - PE - 17/05/2016.  

 

Fonte: Bruna Rapozo.  Assentamento Barra Nova 

-Município de Serra Talhada - PE - 17/05/2016.  

 

Figura 37 - Assentamento Barra Figura 38 - Quintal D. Alexandrina 

Figura 39 - Cultivo de coentro, couve, ervas 

medicinai e cebolinha  de D. Alexandrina  

 

Figura 40 - Aprisco das cabras e ovelhas de 

D. Alexandrina  

 

Figura 41 - D. Alexandrina em seu quintal 

 

Figura 42 - D. Alexandra e S. Luiz 

retirando lenha da área de manejo do 

Assentamento Barra Nova 
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Fonte: Bruna Rapozo. Assentamento Lajinha - 

Município de Serra Talhada - PE - 16/05/2016. 
Fonte: Bruna Rapozo. Assentamento Lajinha - 

Município de Serra Talhada - PE - 16/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Assentamento Lajinha - 

Município de Serra Talhada - PE - 16/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Assentamento Lajinha - 

Município de Serra Talhada - PE - 16/05/2016. 

 

Fonte: Bruna Rapozo. Assentamento Lajinha - Município de Serra 

Talhada - PE - 16/05/2016. 

   

Figura 43 - Agrofloresta de Seu Genildo 

 
Figuras 44 - Agrofloresta do  S. Genivaldo 

 

Figura 45 - Miocárdio e produção de adubo  

 
Figura 46 - Produção de defensivo orgânico  

 

Figura 47 - Pés de umbu, ervas medicinais e biogás no quintal 

agroecológico da família de Seu Genivaldo 
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Quadro 2 - Apêndice 1 - Espécies vegetais e animais existentes no quintal e agrofloresta de Dona 

Ducarmo e Seu Milton.  Sítio Carro Quebrado - Município de Trinfo - PE  

 
TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS EXISTENTES NO QUINTAL DE DONA DUCARMO E SEU MILTON 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Azeitona Eugenia jambolana Myrtaceae 

Capim santo Cymbopogon citratus  Poaceae 

Eva cidreira  Melissa officinalis Labiatae (Lamiaceae) 

Hortelã Mentha sp Lamiaceae 

Manjericão Ocimum basilicum L Lamiaceae 

Mastruz Chenopodium ambrosioides  Chenopodiaceae 

Pinhão roxo. Jatropha podagrica Hook. Euphorbiaceae 

 

TIPOS DE ALIMENTOS  

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Café  Coffea arabica L. Rubiaceae 

Cebolinha  Allium schoenoprasum Liliaceae 

Fava Canavalia Versi- color. Fabáceas (VIDE).  

Feijão de corda  Vigna unguiculata Vigna 

Feijão guandu. Cajanus cajan Cajanus 

Galinhas Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Jerimum Persia Americana Cucurbitaceae 

Milho Zea mays Poaceae 

Pimenta  Capsicum frutensens Solanaceae 

 

TIPOS DE FRUTA  

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Abacate  Persea americana Lauraceae 

Abacaxi Ananas comosus Bromeliaceae 

Acerola Malpighia glabra Malpighiaceae 

Banana Musa Musaceae 

Caju  Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Cana Saccharum officinarum Poaceae 

Carambola Averrhoa carambola Oxalidaceae 

Goiaba Psidium guajava L. Myrtaceae 

Coco Cocos nucifera Arecaceae 

Jaca Artocarpus heterophyllus Moraceae 

Laranja Citrus sinensis L. Osbeck Rutaceae 

Limão Citrus limon L. Burmann  Rutaceae 

Mamão Carica papaya L. Caricaceae 

Manga Mangifera indica L. Anacardiaceae 

Maracujá Passiflora edulis Passifloraceae  

Maracujá-do-mato Passiflora cincinnata Passifloraceae 

Pinha Annona squamosa Anonácea engloba 

Romã  Punica granatum L Punicaceae 

Seriguela Spondias purpurea Anacardiaceae 

           

TIPOS DE CRIAÇÕES  

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMÍLIA 

Galinha de capoeira Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.   

 

 



146 
 

Quadro 3 - Apêndice 2 - Espécies vegetais e animais existentes no quintal de Dona Evaneide e Seu 

Ivanildo. Sitio Cachoeira - Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE 

TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS EXISTENTES NO QUINTAL DE DONA EVANEIDE E SEU 

IVANILDO 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Arruda Ruta graveolens Rutáceas 

Capim santo Cymbopogon citratus  Poaceae 

Eva cidreira  Melissa officinalis Labiatae (Lamiaceae) 

Hortelã Mentha sp Lamiaceae 

Laranja Citrus sinensis L. Osbeck Rutaceae 

Manjericão Ocimum basilicum L Lamiaceae 

Mastruz Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae 

Noni Morinda citrifolia L.  Rubiaceae 

Pinhão roxo. Jatropha podagrica Hook. Euphorbiaceae 

 

TIPOS DE ALIMENTOS 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Agrião Nasturtium officinale R.  Cruciferae 

Acerola Malpighia punicifolia Malpighiaceae 

Alface americana Lactuca sativa, Linné Lactuceas 

Alface roxa  Lactuca sativa L Asteraceae 

Café  Coffea arabica L. Rubiaceae 

Cebola de cabeça Allium cepa Alliaceae 

Cebolinha  Allium schoenoprasum L. Liliaceae 

Cenoura  Daucus carota Apiaceae 

Couve  Brassica sp. Brassicaceae 

Espinafre Spinacia oleracea amarantáceas 

 Fava Canavalia Versi- color. Fabáceas (VIDE).  

Feijão de arranque Phaseolus vulgaris Phaseolus  

Feijão de corda  Vigna unguiculata Vigna 

Feijão guandu. Cajanus cajan Cajanus 

Pimenta  Capsicum frutensens Solanaceae 

Pimentão Capsicum annuum  Solanáceas 

Rúcula Eruca sativa Brassicáceas 

Salsinha  Petroselinum crispum Apiaceae 

 

TIPOS DE FRUTAS 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO  FAMÍLIA  

Azeitona Syzygium jambolanum Myrtaceae 

banana Musa Musaceae 

Caju  Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Goiaba Psidium guajava L. Myrtaceae 

Limão Citrus limon L. Burmann  Rutaceae 

Mamão Carica papaya L. Caricaceae 

Manga Mangifera indica L. Anacardiaceae 

Pinha Annona squamosa Anonácea engloba 

Seriguela Spondias purpurea Anacardiaceae 

Seriguela  Spondias purpurea Spondias 

 

TIPOS DE CRIAÇÕES 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMÍLIA 

Galinha de capoeira  Gallus gallus domesticus  Phasianidae 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.   
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Quadro 4 - Apêndice 3 - Espécies vegetais e animais existentes no quintal de Dona Aparecida e Seu  

Raimundo. Sitio São José dos Pilotos - Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE 

TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS EXISTENTES NO QUINTAL DE DONA APARECIDA E SEU  RAIMUNDO 

NOME COMUM  NOME CIENTIFICO FAMILIA  

Erva Cidreira Melissa officinalis Verbenaceae 

Hortelã Mentha sp Lamiaceae 

Hortelã grande Mentha sp Lamiaceae 

Manjericão Ocimum basilicum Lamiaceae 

Mastruz Chemopodium ambrosioides L Chenopodiaceae 

 

TIPOS DE PLANTAS  

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMILIA 

Capim santo Cymbopogon citratus Poaceae (Graminae) 

Pinhão Jatropha curcas L Euphorbiaceae 

Abobora Cucurbita pepo L Cucurbitáceas 

Acelga  Beta vulgaris cicla Amaranthaceae 

Batata doce Ipomoea batatas (L.) Convolvulaceae 

Beterraba Beta vulgaris esculenta Amaranthaceae 

Alface  Lactuca sativa Asteraceae 

Coentro Coriandrum sativum Apiaceae 

Couve Brassica oleracea L. Brassicaceae 

Espinafre  Spinacia oleracea Amaranthaceae 

Fava  Vicia faba Fabaceae (anterior Leguminosae) 

Feijão carioca Phaseolus vulgaris L Fabaceae 

Feijão de corda  vigna unguiculata espetaculosa 

Feijão fogo na serra Phaseolus vulgaris L Fabaceae 

Cebolinha Allium fistulosum Alliaceae 

Jerimum Cucurbita pepo L Cucurbitaceae 

Milho Zea mays Poaceae 

Pimenta Capsicum spp Solanaceae 

Rúcula Eruca sativa Brassicaceae 

Salsinha Petroselinum crispum Apiaceae 

Tomate cereja  Solanum Lycopersicum var. Solanaceae 

 

TIPOS DE FRUTAS 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Abacate Persea americana Lauraceae 

Acerola Malpighia emarginata Malpighiaceae 

Amora  Morus nigra Rosáceas 

Azeitona Syzygium jambolanum Myrtaceae 

Banana Musa spp Musaceae 

Caju Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Cana  Saccharum officinarum L Poaceae 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 

Laranja Citrus sinensis Rutaceae 

Limão Citrus limon Rutaceae 

Macaxeira  Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae 

Mamão Carica papaya Caricaceae 

Manga Mangifera indica Anacardiaceae 

Maracujá Passiflora sp Passifloraceae 

Seriguela Spondias purpurea Anacardiaceae 

Umbu  Spondias tuberosa Anacardiaceae (Cronquist) 

 

TIPOS DE CRIAÇÕES   

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Vaca Bos taurus Bovidae 

Galinhas Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Ovelhas Ovis aries Bovidae 

Caprinos Capra aegagrus hircus Capridae 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.   
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Quadro 5 - Apêndice 4 - Espécies vegetais e animais existentes no quintal de Dona Socorro, Sitio São 

José dos Pilotos -  Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.   

 

TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS  EXISTENTES NO QUINTAL DE DONA SOCORRO 

NOME COMUM  NOME CIENTIFICO FAMÍLIA  

Alecrim Rosmarinus officinalis L Lamiaceae 

Alfavaca Ocimum basilicum L Labiatae (Lamiaceae) 

Babosa  Aloe arborescens Asphodelaceae 

Boldo Plectranthus barbatus Andrews Labiatae (Lamiaceae) 

Erva doce Pimpinella anisum L Apiaceae 

Eva doce Pimpinella anisum L. mbelliferae (Apiaceae) 

Hortelã Mentha sp Labiatae Lamiaceae 

Louro Laurus nobilis Lauráceas 

 Malva santa sylvestris L Malvaceae 

Manjericão  Ocimum basilicum Lamiaceae 

 

TIPOS DE ALIMENTOS  

NOME COMUM NOME CIENTIFICO  FAMÍLIA  

Abobora Cucurbita pepo L Cucurbitáceas 

 Alface Lactuca sativa Asteraceae 

 Alho   Allium sativum L Liliaceae 

Cebolinha Allium fistulosum Alliaceae 

Cenoura Daucus carota Apiaceae 

 Coentro  Coriandrum sativum Apiáceas 

Couve Brassica oleracea L Brassicaceae 

Espinafre  Spinacia oleracea Amaranthaceae 

 Feijão de corda Vigna unguiculata espetaculosa 

Jerimum Cucurbita pepo L Cucurbitaceae 

Milho Zea mays Poaceae 

Rúcula Eruca sativa Brassicaceae 

   

TIPOS DE CULTIVOS FRUTAS 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Abacate Artocarpus heterophyllus Moraceae (Cronquist) 

Banana Citrus limon rutáceas 

Caju Carica papaya Caricaceae 

Goiaba Spondias purpurea Anacardiaceae 

Graviola Spondias tuberosa Anacardiaccae 

Guandu Spondias lutea L Anacardiáceas 

Imburana de cheiro Persea americana Lauraceae 

Jaca Musa spp Musaceae 

 Limão Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Mamão Psidium guajava Myrtaceae 

Seriguela  Annona muricata Annonaceae 

Umbu Cajanus cajan Fabaceae 

Umbu cajá Amburana cearensis Fabaceae-Faboideae 
 

 

TIPOS DE CRIAÇÕES   

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Vaca Bos taurus Bovidae 

Galinhas Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Ovelhas Ovis aries Bovidae 

Caprinos Capra aegagrus hircus Capridae 
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Quadro 6 - Apêndice 5 - Espécies vegetais e animais vegetais existentes no quintal de Dona Fabiana. 

Sitio São José dos Pilotos - Município de Santa Cruz da Baixa Verde - PE 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.   

 

 

TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS  EXISTENTES NO QUINTAL DE DONA FABIANA 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMÍLIA  

Hortelã Mentha piperita. Lamiaceae 

Leucina Justiciapectoralis Jacq Aminoácido. Esencial 

Malva sylvestris L Malvaceae 

Pinhão Jatropha curcas L Euphorbiaceae 

Babosa Aloe arborescens Asphodelaceae 

Manjericão Ocimum basilicum Lamiaceae 

  

TIPOS DE CULTIVOS 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMILIA 

Abobora Cucurbita spp Cucurbitaceae 

Acelga Beta vulgaris cicla Chenopodiaceae 

Agrião Nasturtium officinale Brassicaceae 

Alface Lactuca sativa Asteraceae 

Beterraba Beta vulgaris esculenta Amaranthaceae 

Brócolis Brassica oleracea var Brassicaceae 

Cebolinha Allium fistulosum Alliaceae 

Cenoura Daucus carota Apiaceae 

Chicória Cichorium endivia Asteraceae 

Chuchu Sechium edule cucurbitáceas 

Coentro Coriandrum sativum Apiaceae 

Couve Brassica oleracea L Brassicaceae 

Espinafre Spinacia oleracea Amaranthaceae 

Fava Vicia faba Fabaceae (anterior Leguminosae) 

Feijão Phaseolus vulgaris L Fabaceae 

Feijão de arranque Phaseolus vulgaris L Fabaceae 

Feijão de corda Vigna unguiculata. espetaculosa 

Feijão guandu Cajanus cajan Fabaceae 

Inhame Colocasia Esculenta Dioscoreaceae 

Jerimum Cucurbita spp Cucurbitaceae 

Maxixe Cucumis anguria L Cucurbitaceae 

Milho Zea mays Poaceae - Panicoideae. 

Pimenta de cheiro Capiscum spp Solanaceae 

Pimentão Capsicum annuum L Solanaceae 

Quiabo Abelmoschus esculentus Malvaceae 

Rabanete Raphanus sativus Brassicaceae 

Rúcula Eruca sativa Brassicaceae 

Tomate cereja Lycopersicum sp. Solanaceae 

 

TIPOS DE FRUTAS  

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMÍLIA 

Acerola Malpighia emarginata Malpighiaceae 

Azeitona Olea europaea Oleaceae 

Banana Musa spp Musaceae 

Laranja Citrus sinensis Rutaceae 

Limão Citrus limon Rutáceas 

Mamão Carica papaya Caricaceae 

Manga Mangifera indica L Anarcadiaceae 

Maracujá Passiflora sp Passifloraceae 

Pinha Annona spp Anonáceas 

Seriguela Spondias purpurea Anacardiaceae (Cronquist) 

 

TIPOS DE CRIAÇÕES   

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Vaca Bos taurus Bovidae 

Galinhas Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Ovelhas Ovis aries Bovidae 

Caprinos Capra aegagrus hircus Capridae 

Porco Sus domesticus Suidae 
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Quadro 7 - Apêndice 6 - Espécies vegetais e animais existentes no quintal de Dona Alexandrina e 

Seu Luíz. Assentamento Barra Nova – Município de Serra Talhada - PE 

TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS EXISTENTES NO QUINTAL DE DONA ALEXANDRINA E SEU 

LUÍZ 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Arruda Ruta graveolens Rutáceas 

Erva-cidreira Melissa officinalis Melissa 

Babosa Aloe vera Aloe 

Capim santo Cymbopogon citratus Poaceae 

Fava Canavalia Versi- color. Fabáceas (VIDE). 

Malva Plectranthus amboinicus Lamiaceae 

Manjericão Ocimum basilicum L Lamiaceae 

Mastruz Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae 

Pinhão roxo Jatropha podagrica Hook. Euphorbiaceae 

 

TIPOS DE ALIMENTOS  

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Alface americana Lactuca sativa, Linné Lactuceas 

Brócolis Brassica oleracea Brassicaceae 

Cabras Capra aegagrus hircus Subespécie 

Cebolinha Allium schoenoprasum L. Liliaceae 

Cenoura Daucus carota Apiaceae 

Coentro Coriandrum sativum Coriandrum 

Couve  Brassica sp. Brassicaceae 

Espinafre  Spinacia oleracea Amarantáceas 

Feijão de arranque Phaseolus vulgaris Phaseolus 

Feijão de corda Vigna unguiculata Vigna 

Feijão guandu Cajanus cajan Cajanus 

Pimentão Capsicum annuum Solanáceas 

Repolho roxo Brassica oleracea var. capitata Couve 

Salsinha Petroselinum crispum Apiaceae 

 

TIPOS DE FRUTAS   

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Acerola  Malpighia punicifolia Malpighiaceae 

Azeitona Syzygium jambolanum Myrtaceae 

Banana  Musa Musaceae 

Caju Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Goiaba  Psidium guajava L. Myrtaceae 

Mamão Carica papaya L. Caricaceae 

Maracujá Passiflora edulis Passiflora 

Pinha  Annona squamosa Anonácea engloba 

Seriguela Spondias purpurea Spondias 

Cana de açúcar  Saccharum officinarum L  Poaceae 

 

TIPOS DE CRIAÇÕES   

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Vaca Bos taurus Bovidae 

Galinhas Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Ovelhas Ovis aries Bovidae  

Caprinos Capra aegagrus hircus Capridae 

Porco Sus domesticus Suidae 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.   
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Quadro 8- Apêndice 7 -  Espécies vegetais e animais existente no quintal e agrofloresta de Seu 

Genivaldo.  Assentamento Lajinha - Município de Serra Talhada - PE 

TIPOS DE PLANTAS MEDICINAIS EXISTENTE NO QUINTAL E AGROFLORESTA DE SEU GENIVALDO 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Alcachofra  Cynara scolymus Asteraceae; Categoria: 

Anador Justicia pectoralis Acanthus (Acanthaceae) 

Capim santo  Cymbopogon citratus Poaceae 

Colônia  Alpinia zerumbet (Pers.) Zingiberaceae 

Eva cidreira  Melissa officinalis Melissa 

Hortelã grande Mentha piperita Lamiaceae 

Hortelã miúda  Mentha piperita Lamiaceae 

Malva santa  Malva sylvestris L Malvaceae 

Mastruz  Chemopodium ambrosioides L Chenopodiaceae 

Meracilina Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch Celastraceae 

Noni  Morinda citrifolia L Rubiaceae 

Quixaba  Sideroxylon Obtusfolium Sapotaceae 

Romã Punica granatum L Punicaceae 

Saião Bryophyllum pinnatum Crassulaceae 

Umburana de cheiro Amburana cearensis Fabaceae-Faboideae 

 

TIPOS DE ALIMENTOS  

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMÍLIA 

Abobrinha Cucurbita pepo Cucurbitaceae 

Açafrão Bixa orellana L. Bixaceae 

Alface  Lactuca sativa, Linné Lactuceas 

Berinjela Solanum melongena Solanaceae 

Beterraba  Beta vulgaris esculenta Quenopodiáceas 

Cenoura  Daucus carota Apiaceae 

Coentro  Coriandrum sativum Coriandrum 

Couve Brassica sp. Brassicaceae 

Fava  Canavalia Versi- color. Fabáceas (VIDE). 

Macaxeira Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae 

Moringa Moringa oleifera Lam Moringaceae 

Pepino Cucumis sativus Cucurbitaceae 

Pimenta de cheiro Capsicum odoriferum Solanaceae 

Repolho Brassica oleracea variedade capitata Brassicáceas 

 

TIPOS DE FRUTEIRAS 

NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMÍLIA 

Abacaxi  Ananas comosus L. Merril Bromeliaceae 

Acerola  Malpighia punicifolia Malpighiaceae 

Amora  Morus nigra Rosáceas 

Banana Musa Musaceae 

Cajá  Spondias lutea L Anacardiaceae 

Cajarana   Jatropha gossypiifolia L Fabaceae 

Caju Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 

Cana  Saccharum officinarum L Poaceae 

Coco Cocos nucifera Arecaceae 

 Goiaba Psidium guajava Myrtaceae 

Graviola  Annona muricata L Annonaceae 

Laranja Citrus sinensis Rutaceae 

Limão Citrus limon Rutaceae 

Mamão Carica papaya Caricaceae 

Manga, Mangifera indica Anacardiaceae 

Pinha  Annona squamosa Annonaceae 

Pitomba  Talisia esculenta Sapindaceae 

Umbu  Spondias tuberosa Anacardiaccae 

Umbu-cajá Spondias lutea L anacardiáceas 

 

TIPOS DE CRIAÇÕES 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Vaca Bos taurus Bovidae 

Galinhas Gallus gallus domesticus Phasianidae 

Ovelhas Ovis aries Bovidae 

Caprinos  Capra aegagrus hircus  Capridae 

Porco  Sus domesticus Suidae 

Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa.  
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Quadro 9 - Apêndice 8 - Calendário agrícola com alguns dos  cultivos existentes nos quintais da pesquisa 

 

CALENDÁRIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PRATICADA NOS QUINTAIS AGROECOLÓGICOS DO SERTÃO DO PAJEÚ- PE 

LEGENDAS DE CORES INICIO DA SAFRA COLHEITA  FIM DA SAFRA  ENTRE SAFRA  O ANO INTEIRO  

 

TIPOS DE CULTIVOS  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Obs. Sobre período de 

colheita  

Abacate               

Abacaxi               

Abobora              

Abobrinha              

Açafrão              

Acelga  *              

Acerola               

Agrião              

Alcachofra               

Alecrim              

Alface               

Alface roxa               

Alfavaca              

 Alho                

Amora               

Anador              

Arruda              

Azeitona              

Babosa               

Banana              

Batata doce              

Berinjela              

Beterraba              

Boldo              

Brócolis              
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Café               

Cajá               

Cajarana                

Caju              

Cana de açúcar              A colheita pode ser feita 

16 a 18 meses após o 
plantio  

Capim Santo               

Carambola              

Cebola de cabeça              

Cebolinha               

Cenoura               

Coco             A colheita pode ser feita a 

cada 60 dias  

Coentro               

Colônia               

Couve              

Erva Cidreira              

Erva doce              

Espinafre              

Fava               

Feijão de arranque              

Feijão de corda             A colheita começa  50 a 

90 dias após oplantio 

Feijão guandu              

Goiaba              

Graviola              

Hortelã              

Hortelã miúda               

Jaca              

Jerimum              Pode ser colhidos aos 85 a 

150 dias depois do plantio 

Laranja              

Limão              
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Fonte: Organizado por Bruna Rapozo, com base nos dado da pesquisa

Louro              

Macaxeira              Pode ser colhida aos 8 a 
14 meses após a 

semeadura 

 Malva santa              

Mamão              

Manga              

Manjericão              

Maracujá              

Maracujá-do-mato              

Maxixe              

Mastruz              

Meracilina              

Pepino              

Pimenta              

Pimenta de cheiro              

Pimentão              

Pinhão              

Pitomba               

Repolho              

Repolho roxo              

Romã              

Rúcula              

Saião              

Salsinha              

Seriguela              

Tomate cereja               

Umbu cajá              
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Anexo 1: Tese apresentada no 4º Congresso da CONTAG em 1985. 
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