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I THINK that I shall never see   
A poem lovely as a tree.   
 
A tree whose hungry mouth is prest   
Against the sweet earth's flowing breast;
   
   
A tree that looks at God all day,         
And lifts her leafy arms to pray;   
   
 
A tree that may in summer wear   
A nest of robins in her hair;   
   
Upon whose bosom snow has lain;   
Who intimately lives with rain.   
  
Poems are made by fools like me,   
But only God can make a tree. 

Eu ACHO que nunca vou ver 
Um poema tão amável como uma árvore. 
 
Uma árvore cuja boca faminta está 
pressionada 
No seio que flui da doce Terra; 
 
Uma árvore que olha para Deus o dia 
todo, 
E levanta seus braços folhosos para orar; 
 
Uma árvore que no verão talvez use 
Um ninho de pássaros nos seus cabelos; 
 
Sobre cujo seio deita a neve; 
Que vive intimamente com a chuva. 
 
Poemas são feitos por tolos como eu, 
Mas só Deus pode fazer uma árvore. 
 

Trees, by Joyce Kilmer (1886–1918) 

 
 

  
 

 

as cigarras 

se agarram a seus zumbidos 

solistas do campo 

no canto seduzem 

Lúcia Wan/2012 

 

poço se derrama 

arrozais ascendem 

sertanejo em festa 

Lúcia Wan/2013 
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Quando nascemos fomos programados 

A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 

Dos U.S.A., de nove as seis. 
 

Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 

Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês 

 

(Geração Coca-cola, Legião Urbana) 

 
 

  
 
 

“Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para 
recuperar a saúde.” 

 
 

(Dalai Lama) 
 
 

  
 
 

 
“O umbuzeiro é um professor porque ensina a prevenir, ele tem a batata que guarda 

[água].” 
“Quem é que acaba com tudo? É o dinheiro, é o homem que tá atrás de mais 

dinheiro, aí acaba com a madeira.” 
 

Algumas das sábias palavras de Seu Pedro, que se diz analfabeto, mas não se deixa 
enganar. 
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RESUMO 

 

A agroecologia é uma ciência emergente, apesar de sua lógica ter raízes na antiguidade. 
Ela vem desenvolvendo um modo de produção contrário ao agronegócio, e de 
implementação segura e eficiente na agricultura familiar de regiões bem diversas. Sendo 
alvo de muitas discussões, recentemente alvo de uma política pública. Frente a isso, é 
necessário aumentar o corpo de argumentos baseados nos estudos de casos reais, 
demonstrando como promove o desenvolvimento sustentável. O presente trabalho 
pretende discutir práticas de agricultura ocorridos no semiárido do Pajeú, Pernambuco, e 
como a agroecologia aparece mudando para melhor a vida das pessoas no sertão, uma 
região que historicamente desvalorizada para agricultura (em comparação a outras 
regiões do Brasil) pelos solos rasos e pedregosos, altas temperaturas e poucas chuvas 
concentradas. Para isso, foi feita pesquisa bibliográfica e um estudo de campo entre 2012 
e 2013, focando nas comunidades das regiões de nascentes do rio Pajeú, no norte do 
estado. Utilizou-se a estratégia de discutir os conceitos ecológicos contextualizados com 
as práticas para o melhor entendimento. Foi concluído que ainda falta muita infraestrutura 
para um convívio ótimo com o semiárido, mas que os meios existem. Viu-se que a prática 
agroecológica ajuda na manutenção das fontes de água e no aumento da resiliência do 
ambiente e das populações que convivem com ele, promovendo maior segurança 
alimentar e saúde. 

 

 

Palavras-chave: Agroecologia, agricultura familiar, caatinga, Pernambuco. 
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ABSTRACT 

 

Agroecology is an emerging science, despite its logic having roots in the old ages. It has 
been developing a way of production contrary to the agribusiness, with safe 
implementation and efficient for family agriculture in very diverse regions. It’s been a target 
of many discussions, recently being the target of a public policy. Considering this, it is 
necessary to endorse its body of arguments based on ecology, as well as conducting field 
studies, demonstrating how it promotes sustainable development. The present work 
intends to discuss agriculture experiences mainly in the Pajeú semiarid, in Pernambuco, 
and how agroecology is changing for the best the lives of people in a region that has its 
potential for agriculture diminished (in comparison with other regions in Brazil), for its 
shallow rocky soils, high temperatures and few concentrated rainfalls. To do so, it was 
performed a bibliographic research and a field study, between 2012 and 2013, focusing 
the communities from the headwaters of the Pajeú river, upstate. For better understanding, 
it was used the strategy of discussing the ecological concepts contextualized with 
agricultural practices. It was concluded that much infrastructure is yet needed for an 
optimal coexistence with the semiarid, but the means exist. It was perceived that 
agroecological practices aid to maintain water sources, increases environmental and 
people’s resilience, promoting food security and health. 

 

 

Key-words: Agroecology, family agriculture, caatinga, Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO  

 

Crescendo numa cidade com menos de 100.000 habitantes no interior da Paraíba, a 

vida me parecia mais simples e feliz. Tomava banho de rio no sítio do avô, não pensava em 

insegurança, densidade populacional, poluição ou câncer quando comprava alimentos, que 

muitas vezes estavam disponíveis no quintal de casa. Com o tempo fui vendo que todos 

esses problemas existiam e que a falta de planejamento de longo prazo, confiança na 

ciência e ânsia de lucro foram transformando a vida, mudando as regras. 

Ao focar na alimentação, a mudança de casas para apartamentos tiraram das 

pessoas seus quintais e, com eles, suas fruteiras, ervas, bem como sua criação de galinhas. 

Os hipermercados foram abafando as feiras livres, com sua comodidade, variedade e os 

ilusórios atraentes preços. Podemos nos perguntar, de onde vem e quem produz para os 

hipermercados? Podemos assinalar as frutas de grandes polos irrigados, apesar das 

estatísticas afirmarem que 70% dos alimentos que chegam à mesa da população do país 

são produzidos pela agricultura familiar (PORTAL BRASIL, 2011). Muitos dos sitiantes1 com 

pequenas extensões de terras, bem como produtores com médias ou grandes extensões 

foram, ao longo das últimas décadas, passando a ter como referência para produção o 

pacote técnico agroquímico. Este leva a um crescimento forçado dos vegetais cultivados a 

partir do uso de sementes modificadas atreladas a um conjunto de práticas inadequadas à 

produção ecológica da vida no ambiente, como o preparo do solo com maquinários, o uso 

de fertilizantes químicos e agrotóxicos que acabam por poluir o ar, o solo, os corpos d’água, 

matar os microrganismos, plantas, insetos, e, no longo prazo, até animais maiores, como 

nós seres humanos. 

O que antes era comodidade, agora é pesadelo. Se não é classificado como 

“orgânico”, pode não ser seguro. Até nas belas feiras livres, os produtos vendidos nos 

sinais, antes sinônimo de agricultura familiar, que por ventura já foi sinônimo de alimento 

saudável, hoje se encontra rotulado, carimbado, atestado por profissionais, embora tenham 

sido produzidos com o uso de venenos e, assim, estejam envenenados. Além desses, 

temos os transgênicos, que foram tão disseminados, que a maioria do milho produzido pelos 

agricultores tem como base a semente transgênica e nem aquela canjica cheirosa que você 

compra da senhora simpática na esquina de casa está livre de transgênicos. 

A região Nordeste, apesar de toda a influência cultural externa, ainda tem uma 

cultura forte de alimentos de milho. O sertão então, nem se fala, com suas festas juninas 

                                                           
1
 Ao considerarmos os 4 módulos fiscais que são a base do conceito de agricultura familiar (MDS, s.d.), estes 

podem chegar a 440 ha no Mato Grosso do Sul e a 280 ha em Pernambuco (INCRA, 2001). 
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tradicionais, quando os santos são homenageados pela fartura das safras de milho! E vai ter 

fogueira, haja chuva ou haja seca! E se houver seca, o Governo distribui o milho 

(transgênico), o que vem contribuindo para que as sementes crioulas (nativas), seguras para 

o consumo, corram risco de extinção. Apesar das secas serem cíclicas e documentadas 

desde o tempo em que a área do “Polígono das Secas” tinha ocupação predominantemente 

indígena, no séc. XVI (BARRETO, 2009), as políticas públicas para convivência com o 

semiárido continuam inadequadas, descontínuas e contribuindo para a valorização de um 

saber produzido em realidades sociais e climáticas (zona temperada) muito diferentes. Nas 

palavras de um agricultor entrevistado: 

Daqui a oito ou dez anos, vem dois anos de seca, que acaba com tudo que 
o agricultor produziu nos outros anos. Em 2014 ninguém vai lembrar mais 
de seca. [...] Vamos fazer um apelo a esse governo [...] que não pare com 
essa programação. Só aqui [...] estamos com 12 barragens pra construir, 
quatro de médio porte, vários poços. Se a chuva chegar, o governo vai 
transferir os recursos pra outro projeto e daqui a 10 anos estamos do 
mesmo jeito. (M., Monte Alegre, 2013). 

Há uma confiança que vem sendo construída na modernização dos meios de 

produção popularizados pela Revolução Verde. Apesar de ter se tornado o modelo 

convencional da agricultura, tem resultado em degradação ambiental e endividamento dos 

produtores, visto que solos, nascentes, o conjunto da biodiversidade e seus ciclos vão se 

degradando, levando à diminuição da produção a cada ano. O que acabam por fazer os 

produtores é a incorporação de novas áreas e novas terras – grande causa do 

desmatamento – ou o abandono daquelas e mudança da “cadeia de destruição” para outras 

localidades. No sertão do Pajeú, área de estudo desse trabalho, não é diferente. O PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), linha de crédito criada no 

Brasil dedicada à agricultura familiar é criticada pelos agricultores que perdem a autonomia 

do processo, tendo que se enquadrar em planos pré-definidos, que nem sempre remetem 

aos seus interesses, bem como a adequação à realidade socioambiental de cada agricultor. 

É frequente registrarem-se relatos de agricultores que se sentiram enganados, como um 

caso em que houve o recebimento de caprinos muito acima do preço médio da região. 

Segundo Maia et al. (2012), o maior percentual do Pronaf B (linha do PRONAF para 

agricultores de baixa renda) destinado ao semiárido foi em 2000 (1º ano da pesquisa), com 

45% - em número de contratos e valores destinados. Chegou a menos de 25% entre 2009-

2010, voltando à faixa dos 32% em 2011. Há desafios de se viver somente da agricultura e 

criação de animais nas próprias terras, sendo comum a incorporação de outras atividades, 

assim como o uso de terras de mata como fonte de água, pastagem animal, assim como 

incorporação de cultivos associados à mata. Foram muitos também os casos de famílias 

agricultoras separadas pelas circunstâncias, com pais e filhos que passam meses seguidos 
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trabalhando em outras cidades e até em outras regiões em obras ou em trabalho sazonal, 

como é o caso do corte de cana. 

Os agricultores têm uma relação de pertencimento com seu sítio e com a 

comunidade em volta. Muitas vezes é um pequeno pedaço de terra, herdado dos pais. Para 

o agricultor, ter que abandonar seu lugar do qual, por muito tempo, cuidou com apreço, é 

considerado muito triste. Há um orgulho associado ao sítio, ou, por outro lado, vergonha – 

se esse não consegue produzir. Vandana Shiva (2012) reporta em seus discursos que na 

Índia está havendo um suicídio em massa de agricultores. Além do problema do desgaste 

da terra e do endividamento, há a deterioração da saúde da família do agricultor, decorrente 

da aplicação de agrotóxicos. São frequentes os casos de contaminação e, com esse quadro, 

a agricultura deixa de ser uma opção viável.  

Na caatinga, apesar das famílias possuírem seus quintais diversificados que 

proporcionam segurança alimentar, ao longo das últimas décadas do século XX a 

monocultura se consagrou nesse bioma, com a preferência por ciclos de culturas únicas 

perenes em detrimento das de mantimentos, como o do algodão e do sisal. Andrade (1963) 

explica que antes o algodão no sertão era consorciado com os plantios de inverno no 

roçado, lavouras de ciclo curto, as mais adaptadas aos poucos meses concentrados de 

chuva típicos do semiárido. Esse cultivo se dava em dois ciclos, um primeiro com feijão 

ligeiro, milho de sete semanas, jerimum e melancia, e um segundo com o algodão herbáceo, 

junto com mandioca, milho e feijão. O problema foi a mudança para o algodão arbóreo, 

semiperene, uma fonte de alimento para pragas se estabelecerem, como ocorreu com o 

bicudo. Além da suscetibilidade a pragas, o foco em culturas únicas também fica atrelado a 

mudanças no mercado – caso da queda do sisal após a popularização do nylon – deixando 

famílias inteiras à mercê. Em Brejinho (PE), a cultura que prevalece hoje é a do caju, que já 

pode estar com os dias contados, devido a uma praga (uma espécie de fungo) que se 

alastrou na região.  

A cultura do milho e feijão, predominantes no sertão, estariam de acordo com o clima 

da região, pois conseguem completar seu desenvolvimento nos poucos meses de chuva 

anuais. Essa chamada agricultura de inverno estão associadas a práticas de preparo da 

terra como a “limpeza” da área, desmatando-se (“brocando-se a mata”), queima da 

biomassa acumulada e revolvimento da terra. Essas práticas ao longo do tempo trouxeram 

desafios para a manutenção dos ciclos ecológicos, visto que a limpeza retira do solo restos 

de vegetais que são fonte de adubo natural. A queimada deixa os nutrientes tão disponíveis 

que no outro ano eles já foram lixiviados, e o revolvimento da terra é uma técnica exógena 

tomada como referência de climas temperados, importante para aquecer a biota do solo e 
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disponibilizar os nutrientes depois do inverno. Entretanto, no Sertão esse processo acaba 

por liberar a preciosa umidade do solo, bem como desfazer os grumos de matéria orgânica 

nos quais habitam os microrganismos fundamentais para a ciclagem de nutrientes. O Sertão 

do Nordeste é considerado muito populoso (AB’SABER, 2003) e tem em seu histórico a 

presença de uma agricultura de base ecológica que garantiu segurança alimentar e 

abundância na mesa das famílias sertanejas. Não há inviabilidade da agricultura no 

semiárido, porém o que tem se evidenciado é a importância da adequação a partir de 

técnicas apropriadas, bem como não se apoiar apenas nas culturas de inverno, visto que a 

irregularidade das chuvas é comum, reconhecendo-se, assim, a importância da manutenção 

da biomassa ao se conjugar o roçado com o quintal e o aproveitamento das espécies 

resistentes naturais da região, portanto adaptadas às características ecológicas da caatinga.  

Há muita gente trabalhando nas agriculturas do sertão (AB’SABER, 1985), o qual 

abrange uma área de 750 mil km2 - cerca de três vezes o estado de São Paulo (AB’SABER, 

2000). O clima quente e seco, solo raso e poucas chuvas, faz com que sua vegetação 

predominante, a Caatinga, apresente uma longa história de adaptação ao meio, com muitas 

espécies que armazenam água no caule ou raízes, outras são caducifólias, perdem suas 

folhas no período seco e mudam rapidamente para um verde exuberante no período 

chuvoso. Apesar de haverem iniciativas para a seca no semiárido desde a época de Dom 

Pedro II (BARRETO, 2009) após a grande catástrofe (seca) de 1877 e estudos desde o 

início do séc. XX – por Philipp von Luetzelburg e Guimarães Duque, por exemplo (LIMA, 

2006), a importância que se dá à biodiversidade da caatinga no país da grande Amazônia 

cresceu muito nas últimas décadas, quando ela vem ganhando foco dos estudos científicos. 

Hoje se reconhece que há uma riqueza singular desse único ecossistema estritamente 

brasileiro, que está ameaçado. Essa região tem grande potencial para desertificação, em 

decorrência dos extensos desmatamentos e degradação ambiental das bacias hidrográficas. 

Na região do alto Pajeú, encontramos quadro semelhante.  

A região do alto Pajeú possui alguns rios, a maioria intermitente. O rio Pajeú, de 

fundamental importância para o Sertão pernambucano, é alimentado por alguns riachos que 

o tornam mais robusto para abastecer de água os municípios que contribuem com a bacia 

do rio São Francisco. Um ponto fundamental em qualquer rio é a sua nascente, sendo o 

manejo e a conservação dessas áreas, de grande influência no fluxo regular e na boa 

qualidade das águas. Entretanto, foi constatado que as nascentes dos riachos do Pajeú 

encontram-se em processo de degradação da vegetação circundante, segundo Selva et al. 

(2011): 
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[...] a degradação da cobertura vegetal da área das nascentes do Alto Pajeú 
não ocorre somente nos minifúndios e por pressão da agricultura familiar: 
ela vem ocorrendo também em áreas de médias e grandes propriedades, 
em consequência seja da substituição de pastagens naturais por pastagens 
cultivadas, seja da extração de lenha para queima em padarias e 
cerâmicas, conforme atesta o grande número de caminhões carregados 
com lenha vistos, diariamente, nas rodovias que cortam a área (SELVA et 
al., 2011, p.9). 

 A chegada de grandes empresas de insumos químicos – como a Monsanto em 

Serra Talhada – e de projetos que incentivam a monocultura – como o incentivo do IPA para 

o plantio de mamona em Iguaraci – é alarmante. Podem pôr em risco a riqueza e a saúde do 

policultivo da agricultura familiar, impulsionar o desmatamento e a contaminação dos lençóis 

freáticos pelos agrotóxicos, o que acaba por gerar danos maiores para toda a bacia 

hidrográfica.  

A agroecologia possui potencial para transformar situações similares. Segundo Altieri 

(2010), a agroecologia tem como base um conjunto de princípios que tomam formas 

tecnológicas diversas de acordo com a condição social e estrutural, e que são a base para 

um processo participativo junto aos agricultores. Trata-se de um novo paradigma, que 

envolve agricultura familiar, uso de sementes crioulas, conservação do solo e da água, 

acesso à terra, diálogo de ciências como a agronomia, sociologia, antropologia, ecologia etc.  

Cada região possui um solo, topografia, clima, disponibilidade de água, flora e fauna 

próprios e que geram microrregiões com potencialidades únicas, as quais são descartadas 

se submetemos todas a um mesmo modelo de agricultura. Podemos considerar que existem 

12 tipos2 de caatingas. Se incluirmos a dimensão cultural, as possibilidades são ainda 

maiores. A agroecologia tem como proposta o desenvolvimento de um tipo de agricultura 

próprio para cada área, cada comunidade, de acordo com o ambiente, os conhecimentos e 

desejos de cada um. Existem grupos que vêm acumulando e disseminando conhecimento 

agroecológico no Sertão, como o Centro Sabiá, o SERTA, o Projeto Dom Helder, entre 

outros, que promovem intercâmbios, encontros e capacitações. Contudo, foi verificado que 

em áreas mais isoladas de nascentes do alto sertão do Pajeú, ainda há o desafio de se 

construir uma aproximação e diálogo que tenham como base essas propostas e 

metodologias. 

O presente projeto surgiu do desdobramento de um projeto maior, em andamento 

desde 2011, desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PRODEMA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), intitulado 

“Tecnologias Sociais para Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas no Alto Trecho da 

                                                           
2
 Segundo estudos de Philip Von Luetzelburg, que há mais de 40 anos realizou estudos na região pela Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas (BERNARDES, 1999). 
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Bacia do Pajeú – Pernambuco”. Aborda tecnologias sociais de convívio com a seca para 

auxiliar na conservação das áreas de nascente do Pajeú, como tecnologias para o manejo 

de solos e vegetação, tendo como base a diversificação dos sistemas. Também o projeto 

contou com uma motivação anterior, pois tendo crescido numa região de semiárido – em 

Patos (PB) – tive contato frequentemente com a zona rural e as dificuldades de produção 

decorrentes das estiagens e da seca. Fui apresentada à agroecologia durante um curso em 

Permacultura, o que somado aos conhecimentos adquiridos na graduação como bióloga, 

levaram ao desejo de contribuir com o Sertão, discriminado e desacreditado pela população 

e governos locais, que reproduzem práticas destrutivas que agravam a sensação térmica de 

calor extremo e empobrecem a terra e a população. 

Ressaltamos, na pesquisa em tela, a grande correlação entre agropecuária e meio 

ambiente, já que 45% dos ecossistemas brasileiros estão ocupados por sistemas agrários 

(ALMEIDA; PETERSEN; CORDEIRO, 2001). Somado a isso, registramos que grande parte 

do Sertão pernambucano é ocupada por propriedades rurais, sendo que a grande maioria 

das famílias tem pouca terra, água e recursos para desenvolver o potencial produtivo de 

seus sítios. Muitos só têm acesso às técnicas de produção e manejo propagadas pelos 

técnicos que vinculam os agricultores às sementes industriais e a pacotes tecnológicos, que 

são fomentados por grandes empresas que almejam controlar o setor produtivo, tendo como 

base o uso de agrotóxicos e sementes em uma agricultura de monocultura extensiva, 

planejada a partir do mercado. Essa agricultura de base industrial compromete o 

desenvolvimento sustentável das famílias agricultoras e dos ecossistemas, mantendo-se 

dependentes do pacote tecnológico e dos insumos exógenos daí decorrentes.  

Este panorama gera questionamentos que movem o desenvolvimento da presente 

pesquisa: Qual o histórico social e político da região? Qual a atuação das organizações? 

Existem práticas alternativas? E a pergunta central: De que forma as práticas 

agroecológicas pode fortalecer as pequenas propriedades rurais de base familiar 

camponesa no Sertão pernambucano? 

 



24 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O objetivo principal do trabalho é analisar como a agroecologia pode fortalecer a 

agricultura familiar camponesa no Sertão de Pernambuco, aumentando a resiliência das 

famílias em suas propriedades e fomentando a manutenção e recuperação dos 

ecossistemas. 

Objetivos específicos 

a) Discutir alguns problemas decorrentes da forma de produção convencional vigente 

(monocultura em larga escala, dependente de pacotes químicos); 

b) Discorrer sobre as vantagens de sistemas agroecológicos, com foco na caatinga, 

em sítios do alto Sertão do Pajeú; 

c) Apontar as práticas agrícolas adotadas em pequenas propriedades rurais 

próximas às áreas de nascentes do Rio Pajeú, averiguando sua eficácia produtiva sob a 

realidade da seca da região e impactos ao meio ambiente a curto e longo prazo; 

d) Estudar como a seca atual está afetando as práticas agroecológicas na caatinga;  

e) Refletir acerca de práticas agroecológicas adequadas à realidade das localidades 

em processo de estudo, a partir de experiências locais, da relação dos agricultores com a 

caatinga e do conhecimento tradicional; 

f) Avaliar os intercâmbios entre agricultores a partir de oficinas realizadas no âmbito 

do projeto citado, com visitas a experiências de manejo agroecológico na caatinga, no 

sentido de despertar outras concepções e formas de manejo, como possibilidade de 

motivação para implantação de práticas agroecológicas pelos próprios agricultores, em 

áreas que se encontram degradadas. 
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METODOLOGIA 
 

O presente trabalho compõe-se de uma pesquisa teórico-empírica, com estudo da 

literatura acerca da agroecologia e obtenção de dados em campo. A parte teórica do 

trabalho tem como base uma pesquisa bibliográfica diversificada, procurando construir uma 

base de conhecimento estruturada. 

A agroecologia afirma que é fundamental realizar uma comunhão entre as 

informações obtidas no local com os princípios teóricos básicos, a fim de obter um sistema 

apropriado para a região. Portanto, foi realizado trabalho de campo na região delimitada no 

projeto, a fim de observar os sistemas de produção, questões históricas relacionadas à área, 

atividades do dia-a-dia, dentre outros. 

Após a detecção das áreas de nascentes e o cruzamento dos dados de mapas, 

pontos registrados com GPS e informações locais, foram feitas visitas às áreas de 

nascentes, assentamentos, sítios e propriedades rurais, para reconhecimento geral das 

áreas, conversas com os moradores, coleta de informações acerca da distribuição da 

vegetação e das fontes de água, observação das áreas de ocupação e da relação dos 

agricultores com o ambiente. Fazendo-se extremamente importante a conversa com os 

agricultores, assim, considerou-se como base para a pesquisa as orientações 

metodológicas de Queiroz (1988), nas quais a autora ressalta que as diversas formas de 

relato oral como técnica de coleta de dados permitem esboçar o inconsciente coletivo, o não 

explícito, como ferramenta que complementa e respalda uma base de dados mais empírica. 

Em idas a campo subsequentes, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (em 

anexo) com uma parcela das famílias em cada localidade, a fim de conhecer a história local, 

o perfil dos moradores e das áreas cultivadas, fontes de renda, uso de plantas nativas, 

condições de saneamento, educação etc. Tanto em Monte Alegre como em Mata Verde um 

dos primeiros contatos foi com o presidente da associação local. Em Mata Verde as 

entrevistas semiestruturadas foram realizadas após uma reunião coletiva com os moradores 

para uma apresentação do projeto e o conhecimento da história do assentamento e seus 

desafios. Posteriormente, foram realizadas 13 entrevistas (referente a 13 famílias) pela 

equipe do projeto. Em Monte Alegre, o presidente da associação nos encaminhou para 10 

famílias que poderiam nos receber, de perfis diferentes, resultando em 10 entrevistas 

formais. Em Brejinho, as entrevistas foram feitas tomando como ponto de partida a nascente 

do Pajeú e daí as residências mais próximas, indicadas pelo entrevistado anterior ou pelas 

quais passávamos no caminho.  
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Essas indicações são importantes para conhecer experiências diferentes na região, 

contribuindo para o aspecto qualitativo do trabalho. Além das entrevistas semiestruturadas, 

outras entrevistas e encontros foram realizados, com as mesmas famílias e com famílias 

diferentes. As repetições foram importantes, pois, a cada visita, novas informações foram 

sendo obtidas. As informações eram coletadas através de cadernos de campo, fotografias, 

desenhos e arquivos de áudio. Foram realizadas cinco idas a campo com duração média de 

quatro dias cada, conforme o quadro 1 abaixo: 

Quadro 1 - Visitas à área de estudo, realizadas em 2012 e 2013 

Data: Localidade: 

16-19/04/2012 Monte Alegre e Mata Verde (Iguaraci); Lagoa da Cruz e Quixaba. 

12-15/12/2012 Monte Alegre e Mata Verde (Iguaraci). 

17-20/01/2013 Brejinho 

09-11/03/2013 Brejinho 

15-18/03/2013 Mata Verde e Monte Alegre 

Fonte: Samara Medeiros, 2013. 

 

Após uma análise preliminar dos dados, foi revisada a bibliografia e, aprofundadas 

algumas temáticas suscitadas, foi realizada pesquisa documental acerca de políticas 

públicas do Estado e do semiárido, bem como levantamento da ação de organizações em 

prol da caatinga e da agroecologia, das práticas agroecológicas consolidadas na região 

(Nordeste e PE), bem como novas práticas agroecológicas propostas. 

Uma oficina com a participação dos agricultores e intercâmbio de experiências foi 

realizada nos dias 01 e 02 maio de 2013: no dia 01 na sede da Associação do 

Assentamento Mata Verde, e no dia 02 no Sítio Monte Alegre (Iguaraci-PE) com a presença 

de agricultores de diferentes localidades abrangidas pelo projeto (Brejinho, Lagoa da Cruz, 

Assentamento Mata Verde e Sítio Monte Alegre), técnicos agrícolas, representantes de 

ONGs e sindicatos3, professores e alunos da UFPE participantes do projeto. 

No primeiro dia, houve uma apresentação da equipe Prodema, parceiros e 

participantes, seguido de uma apresentação sobre o Projeto (diagnóstico das áreas, 

resultados obtidos e o que está previsto). À tarde houve as reuniões temáticas, que 

ocorreram ao mesmo tempo em diferentes salas: a) Extrativismo, b) Agroecologia, c) Água; 

e em seguida apresentação dos resultados das reuniões temáticas. Dia 02 foi realizada 

                                                           
3
 Casa da Mulher do Nordeste, Projeto Dom Helder Câmara, Coopagel, Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Iguaraci, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Quixaba. 
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visita à experiência de manejo da caatinga, fontes de água e sistema agroflorestal de Seu 

Pedro e Seu Manoel. E ao final, como fechamento, houve a avaliação do intercâmbio. 

Para a reunião temática de Agroecologia, buscou-se seguir o indicado pelas 

organizações que trabalham com o tema, trata-se da promoção das ideias através de uma 

metodologia participativa, levando em conta as racionalidades ecológicas, econômicas e 

culturais dos agricultores (LUZZI, 2007). Na visita à agrofloresta pôde-se observar entre os 

agricultores a troca de sementes e mudas. O objetivo pretendido foi facilitar e valorizar a 

troca de experiências e de conhecimento tradicional de vida na caatinga, explorar problemas 

em comum, possíveis soluções, além de motivar a adoção de práticas agroecológicas. 

Com isso, temos como hipótese que são estratégias que colaboram com o 

fortalecimento das relações entre as famílias na comunidade a que pertencem a valorização 

do conhecimento tradicional, bem como ampliação dos horizontes para possibilidades de 

diversificação, em uma lógica de produção diferente da convencional, associada à dinâmica 

do ecossistema local. 

Estão sendo elaborados boletins informativos com algumas experiências de sucesso 

de agricultores da região, como veículo para promover a valorização das práticas 

sustentáveis desenvolvidas pelas comunidades. (Apêndice4). Pretende-se avaliar a 

importância educativa de uma cartilha explicativa, com informações e ilustrações de fácil 

entendimento para consulta tanto dos agricultores, como para divulgação da experiência da 

transição agroecológica na caatinga5. 

Para atender aos objetivos propostos, pretende-se no capítulo 1 fazer uma breve 

revisão do histórico da situação agrária, com sistemas de produção que foram se 

transformando (ou diversificando) e como eles coexistem hoje em diferentes localidades. A 

historicidade dará base para compreender as diferentes políticas públicas que dizem 

respeito à agricultura no Brasil e o papel da reforma agrária. Abordaremos as diferentes 

agriculturas, o que envolve cada uma e suas diferentes implicações para a sociedade, o 

ambiente e a economia. 

No capítulo 2 discorreremos sobre agroecologia, o que é agroecologia e quais os 

seus princípios, com base em alguns autores chave. Discutir a segurança alimentar tanto do 

ponto de vista da população consumidora, quanto do agricultor, que, ao optar pela 

monocultura, arrisca sua própria subsistência. Discutir agricultura e criação de animais em 

                                                           
4
 Até o momento, só uma foi elaborada. Ver em ‘Apêndice’, no final do trabalho. 

5
Existem cartilhas elaboradas pelo Centro Sabiá sobre transição agroecológica, uma especificamente 

para o semiárido, bastante didática (SABIÁ, 2010). 
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adaptação ao ecossistema, ao invés de um modelo único, dito universal, forçado para os 

distintos ecossistemas e ambientes. Por fim, pergunta-se: Por que agroecologia na 

caatinga? Qual a posição do estado quanto ao combate à seca e ao convívio com o 

semiárido? Qual a história da atuação das organizações sociais e não governamentais? O 

que a agroecologia vem alcançando na região? 

O capítulo 3 refere-se aos dados obtidos em campo. Compreende a caracterização 

da área de estudo (o Alto Sertão do Pajeú), o modo de vida das comunidades que vivem 

próximas às nascentes, o cotidiano, os sistemas de produção (cultivos e criação animal), os 

cuidados – ou descuidos – com a terra, a água e a vegetação nativa. Pretende-se, por fim, 

comparar as diferentes lógicas de uso da terra, das mais agressivas às mais ecológicas, que 

usam os conhecimentos acerca da caatinga dos antepassados; bem como as técnicas 

apreendidas que melhoram a convivência com o semiárido, visto que através do 

conhecimento tradicional, gera-se o conhecimento base para o desenvolvimento de mais 

experiências agroecológicas na região. Por fim, pretende-se fazer uma exposição e 

discussão a respeito das ricas experiências expostas pelos agricultores durante as idas a 

campo, bem como o conhecimento compartilhado durante o intercâmbio entre os 

agricultores. 
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Capítulo 1 –AGRICULTURA E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

1.1 Pequena história da evolução de formas de produção 
 

A agricultura, assim como a criação de animais, é um hábito há muito consolidado 

por todas as culturas e imensamente diverso por depender do cruzamento das diferentes 

necessidades com o que se quer cultivar/criar e das disponibilidades que o ambiente 

permite (água, solo, clima). Por muito tempo se perpetuou uma agricultura onde se tentava 

imitar o ambiente como melhor estratégia – ou talvez porque a pequena escala, a 

diversidade e interação dos cultivos com a vegetação nativa era o quadro mais comum e 

viável. O objetivo, nesse contexto, foi a produção de alimento para o próprio consumo para 

estabelecer-se em dada região, sem necessitar do nomadismo – é o início da agricultura 

camponesa. Muitos lugares antes tidos como intocados na Amazônia, hoje se sabe que são 

área de uso de povos indígenas, tamanha é a integração de sua agricultura com o ambiente, 

onde simplesmente enriquece-se o que ali está (GOMEZ-POMPA, 2000). Esse fato também 

foi observado em outras regiões, como afirmado por Gomez-Pompa (1971, apud DIEGUES, 

2001): 

Gomez-Pompa também afirma que vários autores descobriram que muitas 
espécies dominantes das selvas "primárias" do México e da América Central 
são, na verdade, espécies úteis que o homem do passado protegeu e que 
sua abundância atual está relacionada com este fato”. (GOMEZ-POMPA, 
1971, apud DIEGUES, 2001, p.90). 

 

A agricultura capitalista há muito tempo convive com a agricultura camponesa. A 

busca por poder, acumulação de bens e dominação ao custo do subdesenvolvimento de 

outros já acontece nas sociedades humanas há muito tempo. Há registros que mostram que 

os mesopotâmicos, há 5.600 anos, caçavam povos nômades, matando-os ou escravizando-

os. “O homem recém inaugurava a agricultura, o mercado, a acumulação e a escravidão” 

(VIVAN, 1998, p.16). 

O colonialismo na época das grandes navegações continuou praticando a extração 

máxima de recursos em um ambiente anteriormente habitado por sociedades consideradas 

inferiores “como quem ocupa um terreno baldio” (VIVAN, 1998, p. 16). Para promover a 

riqueza, madeiras e ouro eram levados, e havia o extermínio ou escravização da população 

local por aqueles que tinham maior poder armamentista, como feito pelos europeus aos 

índios, na América Latina, assim como aos africanos. Vivan (1998) resume bem as causas 

do processo: “[...] a era das navegações trouxe uma sobrevida à decadente Europa do final 
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do século XV. As conquistas serviram como uma válvula de escape em relação à 

degradação ambiental, escassez de recursos e concentração demográfica” (VIVAN, 1998, p. 

15). 

 

1.1.1 Ocupação e desenvolvimento da agricultura e criação no Pajeú 

 

Segundo a Fundação Cultural Cabras de Lampião (2012), foi nesse contexto de 

ocupação do litoral brasileiro que a tribo dos Cariris fugiu para o sertão de Pernambuco no 

século XVI, já habitado por outras tribos, como os tapuias-cariris, que ocupavam o Agreste e 

o Sertão.  

No sertão estavam principalmente os nativos que falavam uma língua, 
segundo os Tupis, muito diferente da deles e por isso denominaram-lhe de 
Tapuia, nome ofensivo que significa língua travada, bárbaro. O termo 
passou a ser usado pelos portugueses. Das tribos tapuias que temos 
notícias, através de documentos, relatórios e crônicas da época colonial 
incluem-se os tamaqueus, koripós, kariri, paru, brankararu, pipipã, tuxá, 
trucá, umã e atikum (CABRAS DE LAMPIÃO, 2012). 

Os tapuias, apesar de viverem como semi-nômades, já plantavam, principalmente 

milho e feijão. Dormiam nos jiraus (estrados de madeira) e usavam alguma cerâmica, mas 

não teciam. As aldeias podiam chegar a até mil habitantes. A ocupação pelo colonizador 

português também teve inicio no século XVI, a partir de Salvador para o baixo e médio 

Pajeú. A povoação do alto Pajeú se deu mais tarde pelo Estado da Paraíba. No século XVII, 

com o fim da guerra contra os holandeses, houve uma distribuição de terras no Sertão, 

dadas aos descobridores e combatentes dos holandeses, estabelecendo povoados nas 

margens dos rios. Uma lei de 1758 fragmentava as terras do Pajeú, criando faixas de terras 

para utilidade pública. O primeiro registro de núcleo populacional do Sertão do Pajeú foi 

Flores, em setembro de 1783 (CABRAS DE LAMPIÃO, 2012). 

Por defenderem suas terras ou se apossarem do gado das fazendas, as 

perseguições aos índios quase os exterminaram no séc. XVIII. Os que sobreviveram 

trabalhavam forçado nas Missões (aldeias dirigidas por missionários), fazendas de gado, em 

plantações, no trabalho doméstico, no transporte, bem como foram também usados para 

guerrear contra outros índios. Na virada do século, os índios nativos que sobreviveram 

aparecem – em registros de batismo e casamento – miscigenados com negros e brancos, 

formando hoje a maior parte da população dos sertões, os caboclos. Alguns índios foram 

empregados em fazendas de gado no sertão, juntamente com criminosos foragidos, sendo 
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de muito prestígio quando recebiam o título de vaqueiro, que eram pagos em gado ao invés 

de dinheiro, constituindo então suas próprias fazendas (CABRAS DE LAMPIÃO, 2012). 

 

1.1.2. A modernização da agricultura 

 

A história da agricultura é considerada em termos generalizados como tendo o marco 

do início há cerca de 10.000 anos. A Primeira Revolução Agrícola ocorreu no séc. XVIII, 

com a integração das atividades agrícolas e pecuárias, com o “plantio de forragens em 

sistemas de rotação com outras culturas, levando à grande melhoria da fertilidade dos solos, 

com a integração dos ciclos ecológicos e, sobretudo, à valorização das variedades locais e 

da autonomia do agricultor” (PEREIRA, 2012, p. 686). O séc. XIX trouxe a consolidação da 

primeira fase da Revolução industrial, e com a máquina a vapor, a eletricidade e o uso de 

combustíveis fósseis, levou a uma revolução nas formas de produção. O que antes era feito 

pelo trabalho humano e animal, passou a envolver combustíveis fósseis, com máquinas de 

motores de combustão interna. Com a possibilidade de maior desenvolvimento de materiais 

e a acumulação de capital, o desenvolvimento técnico-científico avançou junto. Os adubos 

químicos vieram com Justus von Liebeg e seus estudos sobre o aumento do crescimento e 

valor nutricional na presença de certos elementos químicos (PEREIRA, 2012), o que foi 

interpretado como a necessidade de adicionar artificialmente elementos ao cultivo, em vez 

de reforçar a importância de se manter os processos ecológicos para garantir a 

disponibilidade desses elementos no solo. A seleção genética de certas características de 

plantas foi impulsionada pelo pioneiro da genética, Gregor Mendel, e seus estudos com o 

cruzamento de ervilhas.  

Com isso, foi-se constituindo a valorização dessas práticas, de modo que técnicos e 

vendedores passaram a recomendar a adubação química industrial e as sementes 

“melhoradas” (PEREIRA, 2012) equivocadamente. O desenvolvimento do maquinário, 

adubos químicos e sementes modificadas, permitiu que a monocultura – que já existia, 

muitas vezes empregando mão de obra escrava – fosse ampliada. 

A chamada “Revolução Verde” corresponde a um período, na década de 1950, 

quando variedades agrícolas “modernas” de alta produtividade foram introduzidas em todo o 

mundo, com o objetivo de aumentar a oferta de alimentos, já que a fome era vista como um 

problema de produção, e não de aquisição (PEREIRA, 2012). Suas bases vinham sendo 

gestadas desde o séc. XIX, com a valorização da tecnologia de controle da natureza de 

base científico-industrial no pós-guerra – como o agente laranja, por exemplo, que era 
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pulverizado nas florestas para que as folhas caíssem e revelassem os soldados, cujos 

compostos são usados até hoje como herbicidas, fabricados pela mesma empresa que 

encontrou um novo mercado. 

Era o capitalismo como base, tomando força. Com a revolução industrial e a 

consolidação do método científico, surgiram aí possibilidades de revolucionar também a 

forma de produzirmos alimento e o deslumbramento com a tecnologia e a perspectiva de 

lucro com a possibilidade de um mercado cada vez maior foi mudando os hábitos. O que se 

estudava nos laboratórios passou a ter maior valor do que o que se estudava no campo, o 

conhecimento novo com curto tempo de experimentação sobrepôs o antigo, seguro, assim 

como a padronização de um método único de cultivo se sobrepôs às especificidades. 

O êxito da década de 1960 com a grande produtividade alcançada pelo pacote 

tecnológico da Revolução Verde veio logo seguida de críticas quanto aos impactos sociais e 

ambientais (PEREIRA, 2012). A contaminação pelos agrotóxicos foi um dos problemas mais 

graves apontados, como os decorrentes do uso do DDT, estudado pela pioneira Rachel 

Carson, que gerou o livro “Primavera Silenciosa”, publicado em 1962. 

A Revolução Verde foi concebida como um pacote tecnológico, que abrangia 

insumos químicos, sementes de laboratório, irrigação, mecanização e grandes extensões de 

terra. Uns seguiram “aprimorando” esse novo hábito de como produzir alimento, 

desenvolvendo novas técnicas, sementes e insumos químicos em novos pacotes 

tecnológicos cada vez mais danosos à vida, para driblar as crescentes incongruências do 

modelo. Nesse sentido consideram a Revolução Verde sob a dimensão tecnológica, e não 

ideológica, onde está em questão um novo paradigma que gera profundas mudanças 

estruturais, com consequências sociais, econômicas e políticas (PEREIRA, 2012).  

Na prática, a Revolução Verde é a continuação do processo de expansão colonialista 

da era das grandes navegações (VIVAN, 1998), com umas nações mais desenvolvidas 

explorando as mais pobres, impondo sua cultura e seus interesses. Isso leva, muitas vezes, 

o governo do país explorado a privilegiar os interesses das “colônias”, em detrimento dos 

interesses da população local, deixando de lado mudanças sociais e estruturais como a 

Reforma Agrária (PEREIRA, 2012).  Como coloca Sotero (1981), o desenvolvimento da 

agricultura brasileira remonta ao tipo de colonização que lhe foi imposto, com uma nação 

construída não para servir a si mesma, mas para atender a interesses alheios. As grandes 

fazendas cujos trabalhadores moram num pequeno lote e ainda têm de pagar parte do que 

produzem aos patrões remonta ao tempo das capitanias hereditárias, onde a coroa cobrava 
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um dízimo sobre os produtos dos donatários, que repartiam a terra por moradores que, por 

sua vez, exploravam os índios. 

A agricultura de monocultura em larga escala é uma grande geradora de 

desigualdade social, levando mais pessoas (agricultores) à situação de pobreza, o que 

contribui para aumentar a fome, em vez de diminuir – o que foi considerado como seu 

objetivo inicial. Nesse processo, muitos viram a saída para a agricultura no retorno ao saber 

tradicional e a práticas endógenas, ao policultivo, ao respeito à ecologia de cada ambiente 

como necessidades de um cultivar bem sucedido de longo prazo, e que levou a um modelo 

sob bases ecológicas que foi sendo construído e denominado como agroecologia. 

 

1.2 A situação fundiária e políticas públicas para a agricultura  
 

Após a fundação de Brasília (1960), o planalto central tornou-se uma área disponível 

à habitação, mas também à exploração – inclusive pelo agronegócio, com incentivos como 

terras baratas e uma rede de transportes (portos, rodovias) que se expandiu em consórcio 

com multinacionais, a exemplo da construção do Porto de Santarém em parte pela Cargil 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). Isso impulsionou a criação de um mercado de terras na 

Amazônia e no Cerrado e, com isso, o que Porto-Gonçalves chama de o “arco e flecha” do 

desmatamento, no Mato Grosso, Tocantins e Pará. Com isso, veio também o aumento da 

violência por conflitos de terras e injustiça social, por se tratar de um mecanismo de 

agricultura excludente, com poucos empregados.  

Porto-Gonçalves (2006) coloca ainda que a apropriação privada de terras antes em 

lugar de uso comunitário é de um caráter extremamente colonial, com base no Direito 

Romano e Estado Territorial Moderno, impostos ao mundo pelos europeus. Populações 

tradicionais usam as diversas faces do ambiente de forma compartilhada, e a propriedade 

privada absoluta quebra essa relação, pois segrega os ambientes, além de promover o uso 

concentrado, acelerado, que leva à exaustão do ambiente. Um exemplo dessa dinâmica são 

os povos do cerrado, que faziam uso da chapada para criação de gado e coleta de frutos e o 

vale para agricultura, onde habitavam. A chapada possui solo permeável e água profunda, 

que escoa permanentemente nos vales. Ou escoava, até a ocupação pelos latifúndios 

cercados que sobre-exploravam as áreas com prospecção da água e irrigação que causam 

grande evaporação (de 40 a 70%) e contaminação ambiental. Isso ocasionou rios 

intermitentes nos vales, tornando a agricultura camponesa impraticável (PORTO-

GONÇALVES, 2006).  
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O termo camponês não é mais apenas sinônimo de agricultor, ele traz hoje uma 

conotação no movimento social mundial da Via Campesina, que está fortemente ligado à 

agroecologia ao buscar difundir um pensamento social agrário alternativo (GUZMÁN; 

MOLINA, 2005). Segundo os autores: 

... a ofensiva neoliberal através da academia e da prática política está se 
desenvolvendo na América Latina ao pretender apresentar uma inevitável 
evolução da agricultura familiar para o agronegócio, no contexto da 
agricultura industrializada em sua atual versão transgênica. Cremos, ao 
contrário, que a única solução para o problema socioambiental que 
atravessamos está num manejo ecológico dos recursos naturais [...], que 
traz a agroecologia [...] que surge do modelo camponês em sua busca por 
uma soberania alimentar (GUZMÁN; MOLINA, 2005, p.10-11) 

Ainda segundo Guzmán & Molina (2005), os camponeses também degradam o 

ambiente e, com isso, são degradados em sua condição camponesa. A agroecologia traz 

um potencial de desenvolvimento endógeno, tanto do conhecimento local do camponês 

sobre seus agroecossistemas, como do grau de compromisso com a identidade vinculada a 

ele, e à comunidade de que compartilha. 

No conhecimento camponês, há muitos ambientes cujo uso é comum pela população 

local. Muitos desses usos coletivos também foram esquecidos com a estatização das áreas 

naturais, muitas vezes com a expulsão de comunidades tradicionais que viviam 

sustentavelmente na área, como os morroquianos, um povo que persiste ajudando a manter 

a agrobiodiversidade no Mato Grosso, um povo que pratica sistemas agrícolas que se 

desenvolveram no passado colonial brasileiro, onde as relações de trabalho misturam-se 

com as afetivas e culturais (AGUIAR, 2010). Como coloca Porto-Gonçalves (2006), a 

estatização é uma modalidade extrema de propriedade privada, pois priva a população de 

decidir sobre a terra.  

O Estado também fortalece o agronegócio quando subordina a agricultura familiar às 

cadeias agroindustriais, como a concessão de empréstimos a juros baixos consignados à 

obrigatoriedade do uso de aditivos químicos e do uso de sementes geneticamente 

modificadas - cuja segurança não se garante e que, muitas vezes, são programadas para 

durarem apenas uma safra. Pode ser, assim, propagandeado como grande pacote de 

assistência às famílias, enquanto na verdade acaba por colocá-las num ciclo de 

dependência daqueles insumos, comprometendo sua saúde e segurança financeira. Altieri 

(2012) ressalta alguns aspectos, tais como o endividamento, no processo dessa 

dependência: 

Esse processo se manifesta a montante pela alta dependência de insumos 
e equipamentos industriais adquiridos em grande parte via concessão de 
crédito público, e a jusante através da integração a cadeias mercantis 
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dominadas por grandes empresas dos setores de processamento e 
distribuição. Essas duas formas de subjugação a conglomerados 
empresariais têm conduzido à fragilização econômica das famílias 
agricultoras, fato que se reflete, entre outros sintomas, nos crescentes 
índices de endividamento e inadimplência, na redução das rendas 
familiares, na evasão cada vez maior de jovens do meio rural e, finalmente, 
no abandono da atividade agrícola. (ALTIERI, 2012). 

É importante compreender o processo histórico e multidimensional da exclusão do 

agricultor. A reforma agrária precisa ser compreendida pelo seu aspecto social, mas, 

sobretudo pelo aspecto ambiental (PEREIRA, 2005). Há um grande impasse sobre as áreas 

naturais, se essas devem ser preservadas ou conservadas. Diegues (2001) discorre sobre o 

mito da natureza intocada, concepção base da preservação e conflitante com a conservação 

e uso sustentável da natureza. O que se vê é que os moradores de áreas naturais, 

especialmente aqueles que tiram seu sustento dessas áreas, veem o ambiente como fonte 

permanente de recursos a serem perpetuados. É mais realista, então, pensar no princípio da 

conservação – em vez de preservação – onde a área pode (e deve ser) conhecida e 

trabalhada responsavelmente, fomentando assim uma conexão do homem com seu meio. 

 

 

1.3 Agricultura sustentável, insustentável e agroecologia  
 

Em cada situação concreta, encontramos vários níveis de enquadramento à 

agricultura sustentável ou agricultura insustentável. Quem não tem comprometimento com a 

terra de cultivo e quer enfocar em um retorno financeiro rápido, está mais próximo da lógica 

do agronegócio e segue degradando (“sugando os nutrientes”) uma área após a outra. 

Como essa lógica não é a mais produtiva a longo prazo, há na maior parte do mundo outras 

modalidades de agricultura, que envolvem uma relação mais íntima com a natureza e que 

vêm sendo aperfeiçoadas por milhares de anos desde as origens da agricultura (TOLEDO; 

BARREIRA-BASSOLS, 2009). As comunidades mais isoladas e que ocupam 

tradicionalmente uma região, estão mais próximas da lógica agroecológica, na qual há um 

compartilhamento da produção, do conhecimento e das tradições.  

 A agricultura moderna degrada em pouco tempo o que a natureza levou décadas 

para criar. Infelizmente, o agronegócio conseguiu ganhar um grande espaço rapidamente, 

com a supervalorização do conhecimento técnico-científico sobre os conhecimentos 

tradicionais. Com isso, uma geração inteira foi formada na ilusão da alta produtividade dos 

métodos do agronegócio, que foram incorporados às tradições, sendo que a geração 
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seguinte já sofria os prejuízos, levando à dissolução de comunidades inteiras, que perderam 

seu poder de resiliência6 numa terra ocupada por seus ancestrais há gerações.  

Isso tem gerado uma imensa crise ecológica mundial (LIMA; FIGUEIREDO, 2006). 

Um dos aspectos da crise ecológica tem sido o desaparecimento não só de espécies 

selvagens, mas das domésticas, de variedades de plantas e animais adaptados a regiões 

diversas que estão sumindo graças à uniformização dos cultivos. Nesse contexto, 

destacamos o estudo da agrobiodiversidade, que segundo Santilli (2009) e Aguiar (2010) 

remete à riqueza de espécies usadas direta ou indiretamente na agricultura para diversos 

fins (alimentação humana, animal, material de construção e instrumentos, serviços 

ambientais etc.). 

Há diversas maneiras de se olhar e classificar a agrobiodiversidade. Pimbert (2006, 

apud AGUIAR, 2010) diferencia as espécies em domesticadas, semidomesticadas e 

silvestres. Aguiar (2010) inclui os valores socioeconômicos e culturais. Santilli (2009) diz que 

a agrobiodiversidade inclui três escalas de diversidade: a diversidade de espécies diferentes 

cultivadas; a diversidade genética (variedades diferentes de um mesmo cultivo, por vezes 

criadas pelo homem); e a diversidade de ecossistemas agrícolas (tipo de ambiente e como é 

cultivado, como sistemas tradicionais de queima e pousio itinerantes, os sistemas 

agroflorestais, cultivos em terrenos inundados etc.). Santilli (2009) esmiúça, ainda, os 

componentes da biodiversidade que constituem os agroecossistemas: vegetais e animais 

terrestres e aquáticos, a diversidade subterrânea, a microbiana, insetos, aranhas e outros 

artrópodes. Todos esses seres desempenham um papel num ecossistema, e a ausência de 

um ou mais deles pode provocar um grande desequilíbrio na produção, predação ou 

decomposição, que é a causa das pragas na agricultura, o que acaba por levar a uma 

agricultura insustentável.  

 

                                                           
6
 Resiliência é a capacidade de superar e recuperar-se apesar das diversidades; nesse caso, a habilidade das 

famílias manterem-se por longos períodos na mesma terra, apesar das adversidades ambientais, sociais ou 
políticas. 
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Capítulo 2- AGROECOLOGIA 

 

2.1 Princípios  
 

Segundo Vivan (1998), reequilibrar a presença humana no planeta é uma utopia em 

construção, tanto realizável como necessária, que envolve uma revisão profunda da 

organização da sociedade em todas as suas expressões. Na conjuntura atual, se estamos 

com nossas fontes de água poluídas, os solos erodidos, alto índice de câncer e de alergias, 

esses são decorrentes de ações e de concepções nas quais nos baseamos ao longo do 

processo de desenvolvimento.  

Os consumidores querem pagar pouco, mas os produtores querem lucrar muito. Para 

isso, as empresas procuram o menor custo de produção possível, empregando 

padronização, alta mecanização e matérias primas das mais baratas, nem que isso envolva 

alguns insumos químicos que, provavelmente, foram testados e permitidos pela lei. O 

problema que se decorre aparece após dois, três, cinco anos. É resultante não somente de 

um, mas de dezenas de produtos químicos que consumimos diariamente; talvez cada um 

em baixa quantidade, mas que, somados, produzem um desequilíbrio ainda maior – e mais 

rápido. 

No campo da agricultura, isso não é diferente. A alface que está barata no 

supermercado, provavelmente foi produzida em massa, com adubos químicos baratos que 

não atendem a todas as necessidades nutricionais da planta, bem como borrifada com todo 

tipo de “idas” (fungicidas, moluscicidas, herbicidas, formicidas etc.). Mesmo tais vegetais 

sejam bem lavados, não podemos controlar os insumos químicos que penetraram na alface, 

os quais serão enviados às células junto com os outros nutrientes. Porém, como aqueles 

não são nutrientes, acabarão por interferir em alguma(s) função(ões) do corpo, ressaltando 

que são insumos fabricados para matar um animal menor que você, é uma questão de 

acumulação. Como Vivan (1998, p. 17) sublinha, “o que é bom para a sociedade humana 

pode e, obrigatoriamente, deve ser bom para o conjunto da vida” – e vice-versa, ou seja, o 

que não é bom para o conjunto da vida (agrotóxicos) não é bom para a sociedade humana. 

Mas se acontecer um desastre natural na área de um grande produtor, essa alface 

terá seu preço nas alturas, é uma questão de oferta e demanda, de mercado – como 

ocorreu esse ano com o tomate. Estamos reféns do mercado? Das grandes empresas? De 

que forma isso pode ser contraposto?  
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Além de perigoso, a agricultura nos moldes da Revolução Verde é, por definição, 

ineficiente também do ponto de vista energético. Temos que os adubos químicos, as 

sementes modificadas e as máquinas representam um grande gasto em sua produção, 

através de processos que incorporam muita energia externa (exógena) ao meio em que 

serão aplicados, causando o desequilíbrio dos ciclos de energia e de vida endógenos do 

campo (PEREIRA, 2012). Se gasta muita energia para desequilibrar o meio e, 

posteriormente, mais energia para conter o desequilíbrio. 

Segundo Miguel Altieri (2012, p.7): 

Um modelo alternativo à agricultura industrial era o que reclamava um 
expressivo segmento da sociedade alarmado com as perversas 
consequências sociais e ambientais resultantes do projeto de modernização 
posto em marcha a partir da década de 1960 pelo Estado brasileiro em 
aliança com setores agrários conservadores e com empresas dos ramos da 
agroquímica e da motomecanização. 

 

O que entendemos por esse modelo alternativo de agricultura? Altieri (2012) define 

agroecologia como ciência e, também, como um conjunto de práticas, ressaltando que: 

Como ciência, baseia-se na aplicação da Ecologia para o estudo, o desenho 
e o manejo de agroecossistemas sustentáveis. Isso conduz à diversificação 
agrícola projetada intencionalmente para promover interações biológicas e 
sinergias benéficas entre os componentes do agroecossistema, de modo a 
permitir a regeneração da fertilidade do solo e a manutenção da 
produtividade e da produção de culturas. (ALTIERI, 2012, p. 15-16). 

 

Caporal & Costabeber (2003, p. 153) falam que a segurança alimentar requer uma 

agricultura baseada nos princípios científicos da Agroecologia, uma nova forma de 

aproximação e integração entre Ecologia e Agronomia, para onde deve ser direcionada a 

verdadeira modernização da agricultura, com “estilos de agricultura compatíveis com a 

heterogeneidade dos agroecossistemas, levando-se em conta os conhecimentos locais, os 

avanços científicos e a socialização de saberes, além do uso de tecnologias menos 

agressivas ao ambiente e à saúde das pessoas”. O moderno, o tecnológico, não é o que 

vem dos laboratórios das grandes empresas, que tem que recorrer a combustíveis fósseis, a 

compostos tóxicos, à manipulação genética arriscada que produzem resultados cada vez 

menos satisfatórios. O tecnológico é o eficiente, que com pouco produz muito por muito 

tempo, que utiliza formas de energia renováveis trabalhando junto com a natureza, imitando-

a. Grandes ideias vieram da observação da natureza, como o avião que imitou a 

aerodinâmica das aves e o velcro que imita os ganchinhos das penas das aves. 

Petersen, Weid & Fernandes (2009) falam que num polo está localizada a proposta 

da crescente artificialização dos agroecossistemas e, no outro, o caminho da reconciliação 

entre agricultura e natureza, com o emprego inteligente dos recursos naturais por meio da 

articulação de conhecimentos na fronteira entre a ciência da Ecologia e os saberes 
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populares. Eles colocam a Agroecologia como ciência portadora de conceitos e métodos 

que diluem essas fronteiras entre conhecimentos, as pontes para o diálogo entre o popular e 

o científico para revitalizar a inovação local como dispositivo social para o desenvolvimento 

de agroecossistemas fortemente conectados aos ecossistemas naturais. A estratégia é 

otimizar a biodiversidade nos agroecossistemas. 

A Agroecologia, portanto, tem a possibilidade de apresentar melhorias concretas 

tanto na vida do sertanejo do alto Sertão do Pajeú, assim como na dimensão ambiental, 

entendendo-se que estas duas facetas estão plenamente integradas e indissociáveis. Como 

colocado por Vivan (1998), é um modelo que não busca o máximo de recursos por um curto 

período de tempo, pelo contrário, a busca é pelo ótimo sempre. 

É extremamente importante que, no processo de promoção da agroecologia, haja a 

socialização dos conhecimentos tradicionais por parte dos agricultores – que, muitas vezes, 

encontram-se adormecidos nos arquivos da memória coletiva – e não a simples utilização 

de dados da literatura, teóricos, como um ponto de partida para as práticas agroecológicas. 

Estas têm como base tecnologias e consórcio de espécies diferentes de uma região para 

outra, além de serem construídas com base nas necessidades e nas características físicas e 

sociais locais. O fracasso de algumas políticas públicas relacionadas à agricultura 

provavelmente abrange o fato de que elas são feitas de forma genérica, longe das 

realidades locais e, muitas vezes, tendo como base concepções distintas, consideradas sob 

a ótica do paradigma cartesiano.  

O grande problema das políticas públicas é que são aplicadas verticalmente, ou seja, 

de cima para baixo, numa relação onde o Governo dita o que é melhor para os agricultores, 

devendo esses se adaptarem às políticas. O mais lógico é que as políticas dialoguem com 

os agricultores, que sejam concebidas horizontalmente conforme as necessidades locais, 

que o conhecimento tradicional dos agricultores venha a ser valorizado e potencializado e 

possa aumentar a resiliência das famílias. 

A agroecologia possui um conjunto de práticas de bases ecológicas. A fertilidade e 

saúde do solo é uma prioridade para o desenvolvimento de vegetais mais fortes, resistentes 

e nutritivos. Valoriza-se a produção e manutenção da biomassa no local e o consórcio de 

várias espécies de plantas, o que diminui o risco de desequilíbrios, promove um maior 

equilíbrio do solo e segurança alimentar para a família. Usar a vegetação nativa como aliada 

também faz parte das práticas agroecológicas, seja como barra-ventos, no preparo de 

pesticidas ou para adubação verde – com matéria viva ou morta para evitar o ressecamento 

do solo e promover a incorporação de matéria orgânica.  
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Um tipo de horta agroecológica é como o mostrado na figura 1. Nela, a vegetação 

nativa pode ser usada como quebra-ventos para evitar a evaporação. Técnicas de irrigação 

como o gotejamento ou subirrigação além de economizarem água, diminuem a salinização e 

evitam os desequilíbrios das chamadas pragas (que podem ocorrer nas folhas úmidas 

quando a irrigação é aérea). Um galinheiro central garante uma fonte permanente de adubo 

para a horta – e, nesse caso, para as muitas fruteiras que cercavam o sítio. O arranjo da 

figura 1 sugere a intercalação de cultivos na horta e uma área de pasto para as galinhas. O 

sistema se mantém basicamente com a ciclagem da energia endógena, ou seja, é eficiente. 

A filosofia agroecológica se preocupa com o empoderamento dos agricultores de suas 

formas de produção e ganhos, sugerindo um sistema de cooperativismo entre os produtores 

agroecológicos de uma comunidade e a venda direta dos produtos, sem atravessadores. 

 

 

Figura 1 - Modelo de horta agroecológica 

 

Nota: Experiência encontrada nas proximidades do Sítio Monte Alegre. Fonte: Samara Medeiros, 

2013. 
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Ao considerarmos a prática da agrofloresta, ressaltamos que essa tem como 

objetivo manter a riqueza florestal, que leva décadas para se estabelecer, bem como manter 

todos os benefícios que estão associados a ela, como solo rico e maior disponibilidade de 

água, assim como a restauração dessa riqueza, através de processos de sucessão 

ecológica. A primeira etapa de vida num solo puramente mineral, constituído basicamente 

de rocha, são as bactérias e líquens (fungos associados a cianobactérias), chamados de 

“colonizadores”, cuja presença fornece um mínimo de nitrogênio, que irá permitir a fixação 

das gramíneas e ervas rasteiras no solo. Esses vegetais simples já proporcionam uma 

primeira cobertura vegetal, fornecendo proteção contra o ressecamento da área que 

recobre, além de mais matéria orgânica para o solo ao ser decomposta. As raízes vão 

perfurando a rocha, fazendo canais por onde a água irá penetrar, o que já pode proporcionar 

o desenvolvimento de insetos e minhocas, por exemplo, que também vão trabalhar na 

melhoria do solo. Com as condições um pouco melhores, ervas maiores e arbustos já se 

fixam bem, com raízes ainda mais profundas, que vão escavar mais rocha, gerando uma 

camada maior de solo; além de produzir mais biomassa – pois têm porte maior – ou seja, 

mais matéria orgânica para adubar o solo. A presença de flores atrai abelhas, que irão 

realizar a polinização, pássaros e pequenos mamíferos, que irão dispersar sementes. 

Dependendo do tipo de ambiente, podem ocorrer répteis e anfíbios, todos com seu papel a 

desempenhar na intrínseca rede do ecossistema. 

Nesse ponto, poderão aparecer árvores de crescimento rápido. Com esse sistema 

dito “intermediário” ou pioneiro estabelecido, poderá se desenvolver um “sistema de luxo” ou 

clímax, como é conhecido o ápice da sucessão ecológica na botânica, com a consolidação 

de árvores de grande porte e vida longa. Cada etapa só é possível pela anterior, sempre 

num sistema em equilíbrio dinâmico. 

Quando a agricultura moderna vem, desmatando e queimando totalmente uma área, 

ela mata também o sistema que proporcionava aquele solo rico. As máquinas irão perturbar 

a microbiota do solo, quebrando os grumos onde vivem e expondo-os ao sol. O sistema de 

monocultura implantado simplifica todo um ecossistema que ali existia, haverá a tendência 

da multiplicação exponencial de insetos, já que seus predadores foram eliminados. Para que 

isso não aconteça, são lançados pesticidas ao sistema, que irão contaminar o solo, matando 

mais da microbiota. Com a colheita, geralmente não há reposição de matéria orgânica, pois 

muitas plantas são totalmente arrancadas ou queimadas, deixando o solo novamente 

descoberto. E outro ciclo se inicia. Os adubos químicos usados são incompletos de um 

ponto de vista nutricional, fazendo com que as plantas subsequentes que ali se 

desenvolverão, não tenham um bom desempenho, apresentando menor produtividade e 
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resistência a pragas, levando ao uso de crescentes doses de fertilizantes e agrotóxicos. 

Com o tempo, o solo vai perdendo sua capacidade de suporte. Com a falta de adubo 

adequado e o uso de adubos químicos, a produção vai caindo, até que práticas produtivas 

não sejam mais viáveis. Um esquema desse processo pode ser visto na figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 - Esquema de sucessão no ambiente natural e na agricultura moderna 

 
Nota: Cartilha “Agricultura Agroflorestal ou Agrofloresta”. Fonte: Centro Sabiá, 2007. 

 

 Em contrapartida, uma agrofloresta pode fazer um caminho imitando o processo de 

sucessão natural, como pode ser visto na figura 3 a seguir. Num sistema agroecológico, os 

cultivos iniciais não são permanentes, com diferentes espécies em cada momento de 

sucessão do agroecossistema. Outra característica é que nem tudo que está no sistema 

será colhido, muitas espécies terão funções complementares para o equilíbrio do meio, 

servindo como fonte de biomassa (adubo) ou para evitar pragas, por exemplo. Começa-se 

com o plantio denso de gramíneas e arbustos adaptados às condições do solo, alguns 

sofrendo uma primeira capina seletiva, para a obtenção de biomassa e abrir espaço para 

outros cultivos. Entrarão, então, cultivos maiores, que necessitem de bastante sol – daí 

podem entrar plantas como milho e feijão. O feijão – ou outra leguminosa – ainda será muito 

importante para a adubação, visto que nas suas raízes se formam as micorrizas, simbiose 

com fungos que possuem bactérias fixadoras de nitrogênio. 
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Figura 3 - Efeito da sucessão agroflorestal em uma área degradada 

 
Nota: Cartilha “Agricultura Agroflorestal ou Agrofloresta”. Fonte: Centro Sabiá, 2007. 

 
Uma próxima poda abrirá espaço para árvores, que poderão ser fruteiras, ou alguma 

outra de interesse do agricultor, ocasionando agora a presença de vários estratos – arbóreo, 

arbustivo e rasteiro – visto que parte da vegetação dos estágios anteriores permaneceu. 

Com a incorporação das árvores, será atingido um sistema de luxo, semelhante a uma 

floresta bem estabelecida. E essa floresta poderá ser manejada, com clareiras sendo 

abertas para cultivos de sol em pontos diferentes, deixando o sistema que foi aberto uma 

vez recuperar-se através do pousio e nova recolonização. 

 

2.2 Segurança alimentar  
 

O argumento da segurança alimentar para a agroecologia é de tamanha importância, 

que foi tema de uma das mesas de discussão na Rio+20, conferência mundial sobre o meio 

ambiente que ocorreu no Rio de Janeiro, em junho de 2012. O ponto “Segurança alimentar e 

nutricional” foi um dos temas trabalhados em mesa de discussão da qual emergiram três 

recomendações:  
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Segundo votação pública, promover sistemas alimentares que sejam 
sustentáveis e contribuam para a melhoria da saúde;  

Segundo votado pela audiência, desenvolver políticas que encorajem a 
produção sustentável de alimento, direcionada a produtores e 
consumidores;  

Segundo decidido pela mesa (comitê), eliminar a miséria e desnutrição 
decorrente da pobreza, dando poder às mulheres agricultoras, pequenos 
fazendeiros, jovens produtores e indígenas, assegurando seu acesso à 
terra, água e sementes, assim como seu envolvimento total em decisões no 
desenvolvimento de políticas públicas sobre produção de alimento e 
segurança nutricional (IISD, 2012)

7
. 

O Brasil possui um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), presidido desde 2004 por Maria Emília Lisboa Pacheco, que trabalha na FASE 

(Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional) desde 1978 (BRASIL, 2012), 

onde atua na segurança alimentar e nutricional, agroecologia e economia solidária. Integra 

ainda o FBSSAN (Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional) e a 

ANA (Articulação Nacional de Agroecologia).  Ela defende os sistemas agroecológicos como 

sendo mais sustentáveis e produtores de um alimento mais saudável. Em debate, ressaltou 

a relação dos venenos com segurança alimentar: 

A quantidade de veneno que temos hoje nos nossos alimentos é um 
desrespeito à vida humana. Nós estamos expostos aqui no Brasil a cinco 
quilos de veneno cada um. A qualidade também é indispensável e precisa 
ser associada a nossa visão de segurança alimentar (PACHECO, 2012). 

 

Acerca da segurança alimentar para a Rio+20, o Governo brasileiro publicou: “A 

principal causa de insegurança alimentar e nutricional é a falta de renda necessária para 

obter acesso aos alimentos, não sua produção, que é suficiente para alimentar toda a 

humanidade” (BRASIL, 2011). Segundo Dias (2003), enquanto 46 milhões de pessoas 

passam fome no Brasil, de 30 a 40% dos alimentos que são produzidos se perdem até o 

consumo; só de hortaliças são 5,5 milhões de toneladas desperdiçadas. “Do total de 

desperdício no país, 10% ocorrem durante a colheita; 50% no manuseio e transporte dos 

alimentos; 30% nas centrais de abastecimento; e os últimos 10% ficam diluídos entre 

supermercados e consumidores” (DIAS, 2003). Produção e transporte em larga escala 

contribuem para essas estatísticas, além dos centros produtivos encontrarem-se muitas 

vezes muito distantes de onde os produtos serão consumidos.  

Outro problema grave quanto à segurança alimentar é a qualidade desse alimento. 

Segundo dados da ANVISA (ANVISA, 2011), 28% - ou seja, aproximadamente um em cada 

quatro de todos os vegetais analisados - recebeu resultado insatisfatório na avaliação por 

                                                           
7
 Em tradução livre. 
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quantidade de agrotóxico. O pimentão apresenta um índice alarmante de 91,8% de 

contaminação por agrotóxico. Alface, pepino e morango apresentam índices acima de 50%, 

conforme se pode comprovar na tabela 1. Metade dos vegetais analisados – nove dentre 18 

– apresentam índices de insatisfação acima de 30%, como é mostrado em destaque na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Índice de agrotóxicos encontrados em amostras de cultivos em 2010 

Produto 
Nº de 
amostras 
analisadas 

NA > LMR > LMR e NA 
Total de 
Insatisfatórios 

(1) (2) (3) (1+2+3) 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Abacaxi 122 20 16,4% 10 8,2% 10 8,2% 40 32,8% 

Alface 131 68 51,9% 0 0,0% 3 2,3% 71 54,2% 

Arroz 148 11 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 11 7,4% 

Batata 145 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Beterraba 144 44 30,6% 2 1,4% 1 0,7% 47 32,6% 

Cebola 131 4 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,1% 

Cenoura 141 69 48,9% 0 0,0% 1 0,7% 70 49,6% 

Couve 144 35 24,3% 4 2,8% 7 4,9% 46 31,9% 

Feijão 153 8 5,2% 2 1,3% 0 0,0% 10 6,5% 

Laranja 148 15 10,1% 3 2,0% 0 0,0% 18 12,2% 

Maça 146 8 5,5% 5 3,4% 0 0,0% 13 8,9% 

Mamão 148 32 21,6% 10 6,8% 3 2,0% 45 30,4% 

Manga 125 5 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,0% 

Morango 112 58 51,8% 3 2,7% 10 8,9% 71 63,4% 

Pepino 136 76 55,9% 2 1,5% 0 0,0% 78 57,4% 

Pimentão 146 124 84,9% 0 0,0% 10 6,8% 134 91,8% 

Repolho 127 8 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 8 6,3% 

Tomate 141 20 14,2% 1 0,7% 2 1,4% 23 16,3% 

Total 2488 605 24,3% 42 1,7% 47 1,9% 694 27,9% 

Nota: (1) amostras que apresentaram somente agrotóxicos não autorizados (NA); (2) amostras 
somente com agrotóxicos autorizados, mas acima dos limites máximos regulamentados (> LMR); (3) 
amostras com as duas irregularidades (NA e > LMR); (1+2+3) soma de todos os tipos de 
irregularidades. Fonte: ANVISA, 2010. 

 

Alimentos consumidos com casca e crus são mais perigosos, mas os agrotóxicos 

além de se manterem nos produtos industrializados, se mantêm também de um nível trófico 

da cadeia alimentar para outro em um processo de acumulação, ou seja, se nos 

alimentarmos de um animal cuja dieta continha alimentos contaminados, nos contaminamos 

também. Segundo o G1 (2011), os agrotóxicos têm efeito cumulativo no organismo, 

podendo levar a doenças crônicas neurológicas, endócrinas, imunológicas, disfunções do 

aparelho reprodutor, como infertilidade e diminuição do número de espermatozoides, além 

de cânceres, como a leucemia e tumores no cérebro. A reportagem ainda mostra que em 

crianças o efeito é ainda mais perigoso, e também para aqueles que têm contato direto com 
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o veneno, como os agricultores. Não são raros os casos de famílias que desenvolvem 

graves problemas e têm que abandonar o trabalho. 

Pode-se verificar que 28% dos vegetais coletados receberam resultado insatisfatório 

na avaliação por quantidade de agrotóxico. O pimentão apresenta um índice alarmante de 

91,8% de contaminação por agrotóxico. Alface, pepino e morango apresentam índices 

acima de 50%. Dentre os itens com baixos índices, o destaque foi para a batata, que não 

apresentou nenhuma amostra insatisfatória. Os motivos de rejeição pela ANVISA na 

pesquisa foram tanto o excesso de agrotóxico quanto o uso de agrotóxicos não autorizados.   

Foi constatado que no Sertão do Pajeú, os agricultores entrevistados mal relatavam 

uso de agrotóxico, o que é relevante para a segurança alimentar das famílias, porém cabe 

ressaltar que fazem uso das feiras para complementar a alimentação familiar. Foi 

constatado que, nas feiras, boa parte dos alimentos são oriundos de centros de distribuição, 

como a CEASA de Patos e Serra Talhada. Ou seja, em vez do caminho da horta para a 

feira, há o transporte dos centros produtores para os centros de distribuição e de lá para 

outros municípios. Ou seja, os vendedores nas feiras não são os produtores e, dessa forma, 

não se pode atestar a segurança dos produtos comercializados. As famílias dizem que não 

produzem por falta d’água e insumos, sendo que, por exemplo, em uma horta agroecológica 

a água é utilizada em proporções menores que no sistema convencional, assim como os 

insumos, quando necessários, são todos naturais e endógenos, sem maiores custos para o 

agricultor. 

Sabe-se que um dos grandes responsáveis pelo uso de agroquímicos na produção 

alimentar é a indústria, que tem se desenvolvido forte com o apoio dos governos com base 

em promessa de uma maior produção. O perigo desse tipo de produção vem sendo 

estudado há décadas, e muito tem sido apontado, como na publicação em 1962 do livro 

Primavera Silenciosa de Rachel Carson, hoje um ícone fundado no movimento 

ambientalista, que teve tamanho impacto na sociedade que levou à proibição do DDT, um 

perigoso inseticida. Desde aquela época a autora já apontava, entre tantas coisas, para um 

processo de “escalada” dos produtos tóxicos, com químicos cada vez mais poderosos 

desenvolvidos para superar os anteriores que criaram “pragas” resistentes, e aponta 

também para esses produtos não seletivos, que matam não só pragas, mas insetos 

benéficos à produção em uma guerra química, onde “toda vida é capturada em seu fogo 

cruzado” de “biocidas” – em vez de “inseticidas” (CARSON, 2010). 

Apesar de não se pronunciar no quesito “Segurança alimentar e nutricional” quanto 

ao desperdício ou a agrotóxicos, no quesito “Agropecuária e desenvolvimento rural” o 

Governo admite a necessidade de reduzir o uso de insumos industriais a partir da 
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agroecologia. O documento diz ainda: “A agricultura familiar pode constituir exemplo da 

prática do desenvolvimento sustentável quando for ambientalmente adequada, 

economicamente viável, socialmente justa e culturalmente apropriada” (BRASIL, 2011). A 

agroecologia responde a essas questões, visto que tem como base uma produção local 

diversificada por vários pequenos produtores que geram o próprio lucro, podendo estar mais 

próximo dos centros de consumo, e desenvolverem as práticas a partir do conhecimento 

local, das necessidades e das potencialidades locais. 

 

2.3 A adequação ao habitat  
 

A lógica da monocultura indica a simplificação dos sistemas produtivos. O plantio de 

extensões de terra com uma única espécie nega os processos e seres nativos daquele 

ambiente, de modo que possa atingir a qualquer custo uma produção máxima. O problema 

de simplificar um sistema, quer dizer, eliminar ao máximo as variáveis que interferem nesse 

sistema, é que é necessário para tal um grande gasto de energia externa (VIVAN, 1998; 

PORTO-GONÇALVES, 2006). É o caso dos combustíveis fósseis para mover as máquinas e 

os agrotóxicos. Com o tempo, o gasto de energia só aumenta, porque as terras vão ficando 

exauridas, visto que os adubos artificiais são insuficientes. Além de que certos agrotóxicos, 

além de matarem a praga indesejada, matam também os seres desejados, como a 

microbiota do solo. Com isso, há queda na decomposição de celulose e liberação de 

nutrientes, o que deixa o solo compactado, ou seja, com baixa capacidade de retenção de 

água (PORTO-GONÇALVES, 2006). Outro fator é que as “pragas” estão se tornando 

resistentes, sendo necessário cada vez mais veneno para fazer o mesmo trabalho – o que 

aumenta ainda mais a taxa de depredação do solo. 

Os fertilizantes químicos também não funcionam muito bem, é como se fossem “fast 

food” para a planta, pois são rapidamente absorvidos e proporcionam algum crescimento, 

mas não atendem a todas as necessidades nutricionais. Isso gera, por sua vez, vegetais 

pouco nutritivos para a população. Porto-Gonçalves (2006) coloca que em 1950, uma 

tonelada de fertilizante atendia a 42 toneladas de grãos; em 2000, houve a redução para 13 

toneladas de grãos por tonelada de fertilizante. Todos esses químicos não param no solo, 

eles infiltram pelos corpos d’água, contaminando-a. Isso acarreta contaminação da vida 

aquática, o que prejudica a pesca e, consequentemente, a população (PORTO-

GONÇALVES, 2006).  
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A ilusão de que o sistema agrícola pode ser simplificado gerou a premissa de que 

qualquer terra, em qualquer bioma pode ser tratada para produzir o que se quer, contanto 

que haja água. Atualmente o centro-oeste brasileiro é muito atrativo para o agronegócio, 

pois enquanto em 2001 um hectare de terra em Iowa (EUA) custava U$350, em Mato 

Grosso ele custava U$57. O primeiro possui clima temperado, o segundo, tropical, estando 

em ecossistemas bem distintos. Ou seja, há especificidades para se definir e inadequações 

claras quanto ao uso do pacote do modelo agroquímico na diversidade de biomas. 

 

2.4 Por que agroecologia na caatinga 
 

Alguns grupos, tal como os agricultores do Assentamento Mata Verde (Iguaraci/PE), 

vivem numa situação de pouca disponibilidade de água e de baixo rendimento dos cultivos, 

que acabam piorando esse quadro ao fazerem uso de técnicas de convencionais de 

agricultura, tendo como referência esses modelos que são mais adequados a zonas 

temperadas. Além de exigir mais do meio ambiente, acelera seu processo de degradação 

pela pouca reposição de nutrientes, o ressecamento do solo descoberto, a salinização por 

uma irrigação não apropriada e o pouco aproveitamento da caatinga. Além disso, é comum 

o corte de mata local para a produção de carvão, como é o caso dos moradores do 

Assentamento Mata Verde, visto que a agricultura nos moldes que praticam não está dando 

rendimento. Com a devastação desta mata, há o risco de avançarem indiscriminadamente 

para a área da mata em torno de nascentes, como fazem as fazendas. Por falta de 

forragem, o gado é levado para pastar na área da reserva, defecando próximo ao açude, 

contaminando a água. No presente estudo, verificamos que o risco de contaminação da 

água e agressão à mata ciliar são iminentes para as nascentes da bacia do rio Pajeú. 

A agroecologia se coloca então como uma alternativa importante para este tipo de 

problemática, a fim de dar sustentação para a promoção do desenvolvimento sustentável na 

região. Caporal e Costabeber (2003) colocam que a corrente ecossocial recomenda a 

prudência tecnológica, dada a limitação dos recursos naturais necessários à vida, o que, na 

agricultura, quer dizer “estilos de produção de base ecológica, aproximando conhecimentos 

ambientais, econômicos e socioculturais e conformando, assim, a transição agroecológica” 

(ALTIERI, 2001 apud CAPORAL; COSTABEBER, 2003). Desenvolvimento sustentável não 

deve ser entendido como a ideia difundida de “desenvolvimento econômico que não agride o 

meio ambiente”, mas baseado no desenvolvimento simultâneo e equilibrado nos âmbitos 

social, ambiental e econômico. Estes três pilares são conhecidos como “tripé do 

desenvolvimento sustentável”. 
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Ab’Saber (1999, apud GALINDO, 2008) coloca alguns equívocos edafoclimáticos 

sobre o semiárido nordestino, que podem estar desencorajando iniciativas para o 

desenvolvimento da região. Um dos equívocos considerados trata das terras ressecadas 

que, na verdade, trata-se de uma associação complexa de solos totalmente diversa do que 

é encontrado no resto do país. Há regiões de diferentes níveis de ocupação vegetal na 

caatinga, com matas densas e aponta que o que falta considerar no semiárido é uma 

adequação espécie-solo. Ab’Saber (1999, apud GALINDO, 2008) coloca ainda que a 

drenagem aberta da região para o mar impede a salinização em larga escala, mas a 

construção de açudes contribui para este quadro, visto que armazena a água que escoa 

pelas rochas cristalinas e carrega os sais. Açudes e barragens fomentam também a 

evaporação da água devido à grande lâmina d’água. Na opinião do autor, as barragens 

atendem muito mais às soluções cômodas da engenharia do que às características do meio 

ambiente. A irrigação excessiva com águas subterrâneas fomenta a rápida salinização do 

solo, como ocorreu no município de Sousa (PB), onde a agricultura de irrigação salinizou 

tanto os solos, que o único cultivo possível foi o de coqueiros. A agroecologia também pode 

trabalhar para contornar esses aspectos, pois suas práticas fomentam a manutenção da 

água da chuva no solo e a utilização de técnicas de irrigação apropriadas que driblam a 

salinização e a evaporação intensa. Parte da grande necessidade de água no semiárido 

vem da falta de armazenamento – ou armazenamento inadequado da água – e do cultivo e 

criação de espécies pouco adaptadas à região. 

Cada ecossistema possui suas potencialidades, e cabe à agricultura tirar proveito 

delas e não ignorá-las. Ortega (2006) aponta uma lista de plantas, animais e práticas 

agrícolas adaptadas ao semiárido, fruto do conhecimento sertanejo e de estudos 

agroecológicos – ver quadro 2 a seguir.  
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Quadro 2 - Diversidade de espécies adaptadas ao semiárido: 

Produção vegetal Produção animal Práticas agrícolas 
recomendadas 

1- Abacaxi 26- Jurema-vermelha 1- Abelhas de ferrão 1- Adubação orgânica 

2- Agave 27- Leucena 2- Abelhas sem ferrão 2- Banquetas 

3- Algaroba 28- Macambira 3- Avestruzes 3- Cercas vivas 

4-Algodão mocó 29- Madero negro* 4- Bocós 4- Cobertura morta 

5- Angico 30- Mamão 5- Bovinos mestiços 
5- Conservação de 
solos 

6- Atriplex 31- Mamona 6- Burros 6- Consorciação 

7- Aveloz 32- Mandacaru 
7- Camarões em  
águas salinas 

7- Controle biológico 
de pragas 

8- Baboca 33- Maniçoba 8- Caprinos 
8- Correção do P.H. 
do solo 

9- Baraúna 34- Marmeleiro 9- Emas 9- Culturas em faixas 

10- Batata doce 35- Maxixe 10- Galinha guiné 10- Curvas de nível 

11- Camaratuba 
36- Melancia-de-
cavalo 

11- Galinha-gogó de 
sola 

11- Fixação de N por 
leguminosas 

12- Capim buffel 37- Moringa 12- Jumentos 
12- Irrigação por 
gotejamento 

13- Caroá 38- Mororó 13- Ovinos 
13- Plantas nativas e 
exóticas adaptadas 

14- Carqueja 39- Nim 14- Peixes em açudes 14- Plantio direto 

15- Catingueira 40- Oleque-duro 
 

15- Podas 

16- Facheiro 41- Palma forrageira 
 

16- Policulturas 

17- Faveleira 42- Pau-branco 
 

17- Policulturas 

18- Feijão guandu 43- Pitahaya* 
 

18- Pousio 

19- Feijão-brabo 44- Quebra-faca 
 

19- Quebra ventos 

20- Feijões de 
ciclo curto 

45- Quixabeira 
 

20- Raleamento da 
caatinga 

21- Fícus da Índia 46- Sabiá 
 

21- Rebaixamento da 
caatinga 

22- Jerimum 47- Sete-cascas 
 

22- Reflorestamento 

23- Jojoba 48- Sorgo granífero 
 

23- Sombreamento 

24- Jucá 49- Umburana 
 

24- Terraceamento 

25- Jurema-preta 50- Umbuzeiro 

  Nota: Os (*) correspondem a plantas exóticas xerófilas introduzidas no Brasil pelo autor. Fonte: 

Adaptado de Ortega (2006).  

 

Ortega (2006) coloca que a integração desses elementos favorece a agricultura na 

caatinga, de modo que haverão: 

 Incrementos de vegetação, matéria orgânica, nitrogênio e umidade do solo, vida útil 
das cercas, biodiversidade, microbiologia do solo, macro e micro nutrientes; 
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 Melhoria do ciclo de nutrientes, na estrutura e textura do solo, da paisagem rural; 

 Diminuição da perda de nutrientes por erosão e lixiviação, da temperatura do solo e 
do ambiente (microclima), da probabilidade de incêndios e da velocidade dos ventos; 

 Aproveitamento mais racional da propriedade; 

 Maior resistência das plantas às estiagens, valor nutritivo dos alimentos, valor 
agregado aos produtos obtidos, chances de sustentabilidade; 

 Consciência de contribuir na restauração da Natureza e na preservação da vida 
presente e futura. 

O quadro 2 pode servir como base para mostrar um pouco da diversidade e 

possibilidades para o semiárido, cabendo ao agricultor escolher as espécies de interesse 

com disponibilidade na região ou para realizar determinada função, como adubo, forragem, 

sombreamento etc. Há de se levar em conta também os espaçamentos adequados entre as 

plantas, a proximidade umas das outras e a possível interação com os animais. Há cartilhas, 

como as do Centro Sabiá, por exemplo, que orientam nesse sentido, assim como o 

agricultor pode também aliar a observação da disposição das espécies naturalmente no 

ambiente e os conhecimentos que detém dos cultivos que habitualmente são plantados – 

como os que precisam de sol, os que precisam de sombra, as espécies que crescem juntas, 

as espécies que são alimento dos animais e assim por diante. 

 

2.4.1 Estado e Organizações – combate à seca x convivência com o semiárido 

 

Ortega (2006) relata casos de povos de outras regiões semiáridas – e até áridas – 

como os beduínos e bosquímanos na África, aborígenes australianos, indígenas do norte do 

México e do Chile, que vivem adaptados ao meio só com o conhecimento que 

desenvolveram de geração em geração. Os sertanejos do semiárido nordestino sempre 

apontam que tiveram dias melhores, com rios menos intermitentes, mais limpos e solos mais 

produtivos. Isso pode ser entendido como que as práticas mais antigas (tradicionais) eram 

mais integradas com o ambiente. As secas sempre existiram nessa região, entretanto, 

políticas de incentivo às práticas agrícolas da Revolução Verde foram sobrepondo ao 

conhecimento tradicional, intensificando o desmatamento da vegetação nativa de 

crescimento lento na caatinga, erodindo ainda mais seus rasos solos e degradando os 

aquíferos. Galindo (2008) corrobora essa teoria, afirmando que a seca é historicamente 

produzida por motivos socioeconômicos, que a pobreza é estrutural, e não uma questão 

hídrica, ela vem da dominação das oligarquias da seca sobre sertanejos explorados e 

excluídos e que a solução passa pela conscientização política. A agroecologia pode se 
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encaixar bem para preencher essas necessidades, visto que tem como alicerce a 

autonomia, com base em cultivos diversificados, onde o conhecimento tradicional ganha 

força, bem como a organização social das comunidades, dando-se voz aos agricultores 

familiares.  

Há tecnologias alternativas sobre o uso da água, manejo e cultivo da terra que levam 

em conta as questões ecológicas de interligação das unidades dos agroecossistemas que 

ainda são pouco difundidas. Alguns exemplos de estratégias de grande potencial para as 

áreas de estudo, que não foram encontrados no alto Pajeú, são: o banheiro seco, ideal para 

o semiárido, não necessita de água e ainda ajuda na agricultura, com o produto final usado 

como adubo; a filtragem da água de uso doméstico através de pequenas estações de 

tratamento naturais, para evitar a contaminação do solo por detergentes e proporcionar o 

reaproveitamento dessa água de forma segura, visto que o reaproveitamento dessa água no 

quintal é prática comum no Sertão. Esses são passos futuros, que estão apenas começando 

(banheiros secos) a ser considerados em Pernambuco8. 

Já agroecologia aparece na história do sertão quando a lógica do combate à seca 

passa a ser a convivência com o semiárido. O gráfico 1 ilustra um pouco desse percurso e 

os acontecimentos envolvidos. 

                                                           
8
 Em Pernambuco houve um projeto executado em Pesqueira, no semiárido, pela ONG Cepagro, entre 2008 e 

2009, com a instalação de mais de 100 banheiros secos em comunidades rurais (CEPAGRO, 2013). Na Paraíba 
existe um projeto de reutilização da água de uso doméstico através da filtragem por folhas de bananeira 

(trabalho de dissertação de Wellington Paes, PRODEMA-UFPB, em andamento). 
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Gráfico 1 - Desenvolvimento das ações relativas às secas no Brasil 

 

Nota: Os quadros em traço sólido correspondem a medidas, organizações e eventos centrais. Os 
quadros tracejados indicam atores sociais vinculados. Os anos em vermelho indicam secas mais 
severas. Os nomes dos presidentes acima dos quadros indicam apenas a gestão vigente na época, 
não denota necessariamente responsabilidade pelo ocorrido (como no caso do PTA, Fóruns Seca e 
Conv. de Combate à Desertificação). Ver “Lista de Definições e Siglas” no início do trabalho. Fonte: 
Samara Medeiros, 2014. 
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São antigos os relatos sobre secas ma região Nordeste. Em 1859, a Comissão 

Científica de Exploração criada por D. Pedro II já fazia relatos sobre a seca no Nordeste – 

na época, tratada como região Norte (LIMA, 2005). Com lavouras destruídas e vilas 

abandonadas em Pernambuco e Paraíba com a seca de 1888-1889, D. Pedro II criou a 

Comissão Seca (depois chamada de Comissão de Açudes e Irrigação). Dessa iniciativa veio 

o Açude do Cedro, em Quixadá, no Ceará (SECA NO BRASIL, 2013). Em 1909, o governo 

de Nilo Peçanha cria a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), futuro DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras contra a Seca).  

As principais estratégias foram a abertura de estradas e pistas de pouso e a 

construção de poços profundos e açudes – o órgão custeava 50 a 70% do valor de açudes 

particulares; até 1988, 593 foram feitos (GALINDO, 2008). Como ações do órgão, em 1934 

se deu o plantio irrigado de árvores frutíferas e florestais próximo a açudes e a introdução de 

reprodutores indianos e europeus na pecuária. A extensão rural na seca de 1942 levou a 

1700ha irrigados. Galindo (2008) coloca ainda que a limitação do DNOCS foi a sua 

orientação marcada em seu próprio nome, a de combater à seca.  

Na década de 1950, houve um planejamento no sentido da integração 

socioeconômica entre regiões do Brasil e com os avanços do mundo. Para isso, em 1956 

Kubitscheck cria grupos de trabalho, entre eles o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste – GTDN (GALINDO, 2008). 

O relatório final do GTDN, de 1959, propunha ações como a criação de parque 

industrial, a modernização agrícola nas áreas úmidas, a racionalização agrícola no 

semiárido e colonização de áreas devolutas. Para implementar essas ações foi criada a 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A ditadura militar, em 1964, 

limitou a atuação da SUDENE, desvinculando-a do Governo Federal com a criação do 

Ministério Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais. Outras medidas 

tomadas na época foram: cessar o fundo de auxílio ao NE na luta contra as secas em 1967, 

o qual tinha direito a 2% da receita tributária da União; a criação dos Planos Diretores 

(Sistema Nacional de Planejamento) em 1971, que centralizava metas e ações para o NE, 

tendo assim impacto reduzido (GALINDO, 2008). Em 1980, houve a convergência entre 

iniciativas não governamentais de caráter nacional, formando a rede PTA (Projeto 

Tecnologias Alternativas): 

Gradativamente foi se construindo uma espécie de grupo de trabalho 
no âmbito do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, das ONGs, das Igrejas e em setores das universidades e 
centros de pesquisa suficientemente articulado para dar início a uma 
longa caminhada, visando substituir a velha política e prática de 
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combate à seca por uma nova forma de abordar essa região, que 
integrasse as dimensões ecológicas, técnicas, culturais e 
socioeconômicas do desenvolvimento rural. (JALFIM, 2011, p.71) 

Com o fim da ditadura, em 1986, o governo planejou construir um Plano Regional do 

Nordeste inovador, mas a crise econômica comprometeu a atuação da SUDENE. 

Felizmente, no mesmo ano, houve como um desdobramento da PTA a criação do Centro de 

Tecnologias Alternativas de Ouricuri (CTA-O), um novo referencial de assistência técnica 

junto às famílias agricultoras baseado em dois pilares: 1- Formação política cidadã dos 

agricultores – romper com as oligarquias; 2- Convivência com o Semiárido através do 

manejo ecológico dos agroecossistemas. Esse centro permitiu várias ações, foi pioneiro na 

validação e sistematização de cisternas de placas e um curso para pedreiros rurais em 

Ouricuri com dois pedreiros de Pintadas-BA. Inclusive o STR (Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais) de Afogados da Ingazeira procurou o CTA-O para capacitar os pedreiros do Sertão 

do Pajeú. Além de situar-se em uma região central do semiárido, possuía ativo movimento 

sindical, a participação de Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), assim como a 

EMBRAPA estava a apenas 200 km dali (JALFIM, 2011). A Rede PTA também atuou 

através do Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, na Rede de Intercâmbios e 

Tecnologias Alternativas, que realizava atividades de experimentação, intercâmbio de 

experiências e produção voltadas para a agricultura familiar com o agricultor, além de 

fomentar uma articulação entre sociedade, sindicatos e universidades (PETERSEN, 2007). 

Em 1989 foi prevista uma seca de 3 anos, a partir de novos métodos meteorológicos 

disponíveis. Como não levou a um planejamento do Governo, que continuou atuando 

emergencialmente, foi organizado pela Rede PTA o I Fórum Seca, em Triunfo, considerado 

um importante marco. Com o tema “Implicações Políticas e Formas de Convivência” o 

objetivo desse encontro de 30 pessoas foi “buscar formas adequadas e coletivas de 

enfrentar o problema” (JALFIM, 2011).  

Em 1990 foi organizado um II Fórum Seca, dessa vez na Região Metropolitana do 

Recife. Contou com 40 participantes e o desejo de criar um encontro ampliado, o que foi 

concretizado em 1991, em Triunfo. O III Fórum Seca dessa vez contou com 7000 

participantes, entre agricultores, ONGs, políticos – Lula (na época presidente do PT) esteve 

presente – e o bispo de Afogados da Ingazeira Dom Fco. Austregésilo, figura importante na 

região e no movimento. 

De 1991 a 1996, a rede PTA possuía gabinete executivo com coordenadores da 

CUT-PE (Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco), CENTRU (Centro de Educação 

e Cultura do Trabalhador Rural), CAATINGA (Centro de Assessoria e Apoio aos 
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Trabalhadores e Instituições Não Governamentais) e da Rede Intercâmbio e Tecnologias 

Alternativas (futuro Centro Sabiá) e um colegiado composto por sindicatos, ONGs, 

movimentos pastorais, centros de pesquisa, universidade e sociedade. Inspirou a criação do 

FOCAMPO-RN (Fórum do Campo Potiguar), da Articulação do Semiárido na Paraíba (ASA-

PB), do Fórum Ceará pela Vida do Semiárido e da Articulação do Semiárido Brasileira 

(JALFIM, 2011). 

Em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a CNUMAD (Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Lá foi constatato que programas 

intervencionistas de combate à desertificação não obtinham sucesso; que os países 

atingidos deveriam unir-se numa convenção específica. O Fórum Brasileiro de ONGs e 

Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, sentindo a sociedade de fora das discussões do 

CNUMAD, criou um fórum paralelo, na mesma época – que chamou até mais a atenção da 

mídia – conhecida como ECO-92. Era a primeira vez em que a sociedade civil global debatia 

as questões do semiárido. O fórum contou com a participação de entidades atuantes no NE. 

Em 1993, há outro ponto marcante da história pelo convívio com o semiárido. No 

pós-seca de 1990-1993, nos governos de Fernando Collor e Itamar Franco, saques a 

caminhões de comida e feiras eram frequentes. Havia passeatas e atos públicos nas 

cidades do interior e nas capitais. A irregularidade e falta de qualidade nas cestas básicas 

distribuídas e dos caminhões-pipa colocavam a população em uma situação de calamidade. 

Pensando nisso, a CONTAG organizou uma Ocupação da SUDENE entre 23 e 24 de março 

de 1993, com o objetivo de chamar atenção para a gravidade da situação. Compareceram 

mais de 400 agricultores do todo o Nordeste, de mais de 100 sindicatos do Semiárido de 

PE. O superintendente da SUDENE na época era Cássio Cunha Lima, que foi “convidado” a 

permanecer no prédio até que uma audiência com Itamar fosse marcada. A audiência 

aconteceu, quando então as Frentes de Emergência se tornaram as Frentes Produtivas de 

Trabalho. “A vitória dessa mobilização social foi emblemática para o futuro das mobilizações 

sociais por políticas de convivência com o Semiárido” (JALFIM, 2011, p. 81).  

Em 1993 aconteceu também o Fórum Nordeste (no mês de maio). Mobilizou mais de 

300 entidades para o preparatório do seminário regional “Ações Permanentes para o 

Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro”. As propostas mais relevantes foram a mudança 

na concepção de desenvolvimento para a região do semiárido, a gestão participativa das 

políticas públicas, o crédito e seguro agrícola, a política do preço mínimo, o associativismo e 

cooperativismo. 
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Como desdobramento do CNUMAD, ocorreu em 1996 a Convenção de Combate à 

Desertificação, que em 1997 levou à implementação do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Sertão de Pernambuco. O Fórum Paralelo à COP III (Conferência das 

Partes, com o tema de Combate à Desertificação), em novembro de 1999, em Olinda, foi de 

grande visibilidade nacional, com 1500 pessoas. Daí saíram: 1- a ideia para a ASA e a 

“Declaração do Semiárido”, um dos princípios que a regem; 2- a ideia para o “Programa 1 

milhão de cisternas” (P1MC), com o apoio do Ministro do Meio Ambiente [José Sarney Filho, 

1999 a 2002] (BARBOSA; EVANGELISTA, 2008). 

 De lá para cá, a história tem-se desenvolvido de um lado apoiando o agronegócio e, 

do outro, pressionando para promover políticas de incentivo à agroecologia, culminando, por 

exemplo, num PRONAF voltado para isso e, mais recentemente (2013), em um Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. 

Apesar dos avanços e da promoção da agroecologia através de instituições como a 

ANA e ABA (Associação Brasileira de Agroecologia), Altieri (2012) ressalta que “o 

agronegócio mantém reforçado o seu predomínio sobre as orientações do Estado para a 

agricultura e o mundo rural [...] nos planos econômico, político e ideológico [...], se traduz no 

avanço das fronteiras agrícolas sobre os ecossistemas naturais.” (ALTIERI, 2012). 

Muitas famílias têm sido contempladas pelo “Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC)”, que é uma das ações do Programa de Formação e Mobilização Social para a 

Convivência com o Semiárido da ASA (Articulação do Semi-Árido). Em consulta ao site da 

ASA, viu-se que essa ação vem-se desdobrando desde 2003, contando com a parceria de 

pessoas físicas, empresas privadas, agências de cooperação e do Governo Federal, onde a 

família beneficiada – de até meio salário mínimo por pessoa – entra com a sua mão de obra 

que, muitas vezes, conta com a ajuda dos vizinhos num mutirão para a construção de 

cisternas para uso doméstico. A ASA também começou a promover o Programa Uma Terra 

e Duas Águas (P1+2), que pretende difundir as cisternas calçadão, de maior volume, para 

fins de produção. 

 

2.4.2 O que a agroecologia vem alcançando 

 

Para a difusão e consolidação de conhecimentos agroecológicos é necessária a 

participação dos diversos atores, cada um com seu leque de conhecimento a contribuir, num 

processo horizontal de difusão de ideias para a construção de propostas e técnicas 
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específicas a cada caso, aumentando as chances de se desenvolver uma transição de 

modos de produção eficiente e duradoura. 

Apesar de ser uma região aparentemente desafiadora para os moldes de produção 

convencional, salta aos olhos a presença de feiras agroecológicas também no Alto Sertão 

do Pajeú, como as de Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Tabira, Tuparetama e 

Serra Talhada9 (CENTRO SABIÁ, s.d.). As feiras agroecológicas parecem conseguirem 

manter-se apesar de irregularidades e adversidades do clima, pois os solos são melhor 

cuidados, por isso mais férteis, além da variedade de cultivos com base em grande 

agrobiodiversidade, assim como a valorização dos produtos da caatinga, o que garante uma 

riqueza de produtos em cada período do ano. 

Foram encontradas várias experiências de cunho agroecológico nas áreas de 

estudo, com registro de sistemas agroflorestais em Quixaba, Brejinho e Iguaraci. Foi 

encontrada também uma experiência de horta agroecológica próximo a Monte Alegre10. Em 

visita à Casa da Mulher do Nordeste, foram relatadas uma série de experiências 

agroecológicas desenvolvidas por mulheres na região do alto Pajeú, com a valorização e 

enriquecimento dos quintais produtivos e do papel da mulher na família. 

 

 

 

                                                           
9
 Serra Talhada não está inserida no Alto Sertão do Pajeú, possui uma relação próxima com a área, por ser uma 

cidade de grande importância para o sertão. 
10

 A localidade não foi contemplada pelo estudo, foi mencionada para constar a existência de horta agroecológica 

na região. 
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Capítulo 3- ALTO SERTÃO DO PAJEÚ 

 

3.1 A vida em algumas comunidades próximas às áreas de nascentes 
 

A região delimitada no trabalho é a da bacia do rio Pajeú. É a maior bacia 

hidrográfica de Pernambuco, com uma área de 16.685,65 km² (PERNAMBUCO, 2010). A 

região do alto sertão do Pajeú é composta por 12 municípios, como se pode ver na tabela 2 

abaixo: 

Tabela 2 - População dos municípios do alto sertão do Pajeú 

Município - habitantes: Município - habitantes: 

Ingazeira - 4.570 Iguaraci - 12.097  

Solidão - 5.918  Itapetim - 13.932  
Quixaba - 6.846 Carnaíba - 19.187 
Brejinho - 7.464 Tabira - 27.591  
Tuparetama - 8.129 São José do Egito - 33.105  
Santa Terezinha - 11.411 Afogados da Ingazeira - 36.379  

Nota: A tabela está organizada por ordem crescente de habitantes. Fonte: IBGE, 2013. 

 

As nascentes de seis riachos contribuintes do Rio Pajeú estão localizadas na figura 4 

a seguir. Os pequenos municípios em questão, apesar de possuírem núcleo urbano, 

possuem grande parte de sua economia ligada à área rural. Como colocado por Wedna 

Galindo (2008), existe mais uma mescla do que uma separação entre rural e urbano. Muitos 

territórios menores – como visto em Brejinho e Quixaba, por exemplo – possuem a maior 

parte do seu mapa ocupado por propriedades rurais e apenas um pequeno núcleo urbano. E 

muitas das pessoas que residem nas cidades, possuem também uma propriedade rural. 

Galindo (2008) coloca que 60% dos municípios de Pernambuco ocupam-se oficialmente de 

atividades agropecuárias. 

Segundo o IBGE (2006, apud SELVA et al., 2011, p. 8), “[...] os estabelecimentos 

agropecuários com menos de 20 ha [no alto sertão do Pajeú] representavam 77,4% do 

número e ocupavam 25,7% da área total dos estabelecimentos agropecuários, o que indica 

uma área média de 5,40 ha por unidade produtiva [...]”. Com tantos minifúndios, poucos 

sítios conseguem manter a família só com agricultura, o que leva a muitos a trabalharem 

“alugado”11 para os outros e migrarem anualmente para o Sudeste. Há grande dependência 

dos programas sociais, como Bolsa Família, Garantia Safra e aposentadorias. 

                                                           
11

 É o termo usado na região para alguém trabalha temporariamente em uma fazenda. 
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Figura 4- A região do alto Pajeú e as nascentes mapeadas 

 
 
 
 
 
 
Nota: Os municípios destacados na Paraíba são (de cima para baixo): São José dos Cordeiros, 
Amparo, Ouro Velho e Monteiro. Fonte: Modificado de Zuñiga, 2013.  

 

A produção agropecuária local pode ser limitada em relação a outras regiões, mas a 

diversidade sociocultural não é. Quem vê as imagens da seca e da pobreza pela televisão, 

não imagina que não representam tudo na vida do povo. Pobreza não tem a ver 

necessariamente com dinheiro e sim com qualidade de vida. O que se vê nessa região é 

que se vive bem com muito pouco, seja pelo baixo custo de vida, que possibilita melhores 

condições de moradia, alimentação, vestuário, transporte; seja pela solidariedade de uma 

sociedade onde se tem uma maior proximidade e confiança uns com os outros, uma 

estrutura familiar mais sólida e extensa. Não é à toa que há uma crescente busca pelo 

turismo sertanejo, seja pelo aconchego de suas festas juninas, de carnaval ou padroeiras, 

seja pelo tempero único de suas comidas, seja pelo povo acolhedor, seja pela tranquilidade 

e encantamento com as paisagens. 

Nascentes visitadas: 
1- Nascente oficial do Pajeú, Brejinho;  2- Nascente do riacho São Pedro, Itapetim; 
3- Nascentes do riacho da Volta, Iguaraci;  4- Nascente do riacho Colônia, Carnaíba;  
5- Nascente do riacho da Chinela, Carnaíba;  6- Nascente do riacho da Malhada, Quixaba. 
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As feiras livres são os “shoppings a céu aberto”, um acontecimento semanal onde as 

pessoas se encontram, compram, vendem, comem e conversam. Muito do que é vendido 

nelas é produzido em outros lugares, ou trazidos da CEASA de municípios próximos.  

A caprinocultura é o que melhor se adéqua à região, mantendo-se melhor na seca; 

entretanto, é a pecuária bovina a responsável pelo maior número de perdas. Estima-se em 

70% o total da perda das criações de animais (de acordo com entrevista à Rede de 

Mulheres Produtoras do Pajeú, em março de 2013). O setor aviário é destaque na região 

(IBGE 2006, apud Selva et al., 2011); galpões de granjas podem ser visualizados. Esses 

também sofreram com a baixa na produção de grãos, o que encareceu o alimento das aves, 

levando muitos criadores a se desfazerem de parte dos animais. Por outro lado, aves de 

criação familiar, por alimentarem-se muitas vezes de restos de alimentos, mantiveram-se – o 

que mostra que a criação em pequena escala muitas vezes confere maior segurança 

alimentar. 

 

3.2 Os agroecossistemas: agricultura e criação na caatinga 
 

As localidades do Alto Sertão do Pajeú têm em comum – assim como boa parte do 

Sertão – a produção agrícola com base no milho e no feijão, plantados no período de 

chuvas nos chamados “roçados”, áreas delimitadas para o cultivo principal da família, 

geralmente preparados a partir da “coivara”, costume que remonta aos indígenas que 

habitavam o Sertão (SABIÁ, 2010), prática na qual se desmata e queima a área. Apesar de 

fornecer muitos nutrientes rapidamente, esses lixiviam-se do solo, requerendo um tempo de 

pousio posteriormente. Mantém-se uma área de plantio de sequeiro (CENTRO SABIÁ, 

2010), onde a terra é revirada na intenção de “fofar” o solo e expor as partes mais úmidas. 

Entretanto, sabe-se hoje que isso é prejudicial à microbiota do solo, pois desfaz os grumos 

onde eles habitam e os expõem diretamente ao sol. 

Nos anos mais secos, quem pode, recorre à irrigação. Quem não pode, tem de fazer 

uma aposta com base na observação da natureza e nas previsões dos sábios da região ou 

mesmo meteorologistas. Se achar que a chuva daquele ano é suficiente, planta nas 

primeiras chuvas; se achar que não é suficiente, não planta. Há o hábito de armazenar 

sementes – milho e feijão – das colheitas anteriores. Mas esses estoques têm sofrido com 

“apostas erradas” e, muitas vezes, é preciso buscar novas sementes fora. Recorrem, 

primeiro, aos vizinhos; depois, à feira da cidade e, em terceiro, ao Governo. 
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Uma das características principais da vida do sertanejo é planejar-se quanto à 

disponibilidade da água. Como observado em campo, a quase totalidade das casas possui 

uma cisterna – com capacidade média de 16.000 litros – que armazena água de chuva 

desviada dos telhados das casas, para beber e cozinhar. Para o resto das necessidades – 

limpeza, agricultura e criação animal – os sítios podem contar com poços e barragens, ou 

até cisternas-calçadão, ainda raras (bem mais recentes enquanto proposta da ASA).  

 No resto do ano, há uma produção modesta nos quintais produtivos, ao redor da 

casa, que variam muito em tamanho e variedade de espécies cultivadas. São caracterizados 

por algumas fruteiras – como o umbuzeiro (nativo), a mangueira, a goiabeira, a acerola, a 

siriguela e/ou o cajueiro – plantas medicinais (como a erva cidreira e o capim-santo), 

temperos e até hortaliças, de acordo com as possibilidades. As árvores e arbustos mais 

resistentes ficam mais distantes da casa – principalmente as nativas; as que precisam de 

mais água, ficam mais próximas – como o mamoeiro e a bananeira – e recebem a água 

servida que escorre do uso doméstico; as hortaliças, mais sensíveis, estão geralmente num 

canteiro próprio mais perto da casa, bem adubado e regado (muitas vezes com água 

salobra, de maior disponibilidade). Pode haver também o aproveitamento da área próxima 

às várzeas dos açudes e rios (vazantes) para cultivo. A irrigação em larga escala não é a 

solução para o Sertão, pois segundo Ab’ Saber (1999, apud GALINDO, 2008), planícies 

suscetíveis à irrigação no semiárido não passam de 2% da área.  

No semiárido, é grande a procura por árvores exóticas resistentes à seca. Foi dessa 

forma que a algaroba se disseminou na região, porém é sabido, hoje, que ela se mantém 

porque é muito eficiente em retirar água do ambiente – o que diminui, assim, a 

disponibilidade para outras plantas, além de suas vagens liberarem toxinas no solo, o que 

inibe o crescimento de outras espécies. Uma nova aposta tem sido a espécie vegetal 

denominada nim, espécie de crescimento rápido e com propriedade de repelência de 

insetos. Até então, não foram encontrados problemas com sua associação a outros cultivos 

e ela tem sido amplamente utilizada até para arborização urbana.  

Quanto à criação de animais, quase toda família possui galinhas no quintal, 

alimentadas por milho e restos de comida. São frequentes as pequenas criações de bovinos 

e caprinos que, muitas vezes, são soltos parte do tempo em áreas de vegetação nativa e 

presos em currais, onde sua alimentação é complementada com capim elefante, palma e 

ração (na falta de outro recurso). 

Para fins de limitação de espaço amostral, o presente trabalho focou-se no estudo e 

comparação de duas das nascentes: a do Rio Pajeú, na comunidade do Vidéu, em 
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Brejinho/PE; e duas nascentes do Riacho da Volta, uma no Sítio Monte Alegre e a outra no 

Assentamento Mata Verde, em Iguaraci/PE (ver na figura 5 a seguir). 

Figura 5 – Localização das áreas de nascente estudadas – Brejinho dos Ferreira, Vidéu, 

Monte Alegre e Mata Verde na região do alto Pajeú, Pernambuco. 

 

Nota: As áreas de estudo – Brejinho dos Ferreira, Vidéu, Monte Alegre e Mata Verde – estão 
assinaladas. Fonte: Secr. da Ciência, Tecnologia e M. Ambiente; LAMEPE. 

 
 
 

3.2.1 Brejinho, PE 

 

Em Brejinho (localidade Vidéu), se encontra em uma das primeiras nascentes do rio 

Pajeú, inclusive há uma sinalização no local. Em toda a região de Brejinho é grande a 

presença de cajueiros, que se adaptam bem ao clima e solo arenoso do lugar, o que o 

diferencia das outras áreas estudadas (Monte Alegre e Mata Verde, no Município de 

Iguaraci), como se pode verificar na tabela 3 abaixo: 

 

e Brejinho dos Ferreira 
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Tabela 3 - Participação (%) das lavouras no volume da produção agrícola em municípios de 

nascentes do rio Pajeú – 2006 

 
MUNICÍPIOS 

% dos PRODUTOS DAS LAVOURAS 

Caju
1
 Feijão

2 
Milho

2 

Brejinho 58,7% 10,6% 19,9% 

Iguaraci - 13,6% 80,8% 

Fonte: IBGE (2006, apud SELVA et al., 2012). 

 

A nascente oficial 12 do rio Pajeú fica em Vidéu, a noroeste no município de Brejinho, 

na divisa com a Paraíba, na Serra do Balanço, onde fica a nascente. Outras localidades 

visitadas foram Batinga - uma área um pouco mais elevada – e Brejinho dos Ferreira. A 

figura 6, a seguir, mostra os limites de Brejinho com suas comunidades rurais e um pequeno 

núcleo urbano. 

A maioria dos moradores de Brejinho é da própria região, com migrações oriundas 

de cidades próximas do Sertão. Segundo Ribeiro et al (não publicado)13, foram vários os 

cultivos na região ao longo das décadas: ananás (1940-60), mandioca e agave (1960-70); 

cana-de-açúcar, arroz, manga, ananás e agave (1970-73); e caju (1973-hoje). 

É visível por todas as localidades de Brejinho, a preferência pelo caju, que se cresce 

bem no solo arenoso da região. Via de regra, as famílias possuem em suas propriedades 

um pequeno quintal, às vezes um curral, galinhas, uma ou outra fruteira e muitos cajueiros. 

Deles se aproveitam a polpa e a castanha para sucos, doces e até como alimento para o 

gado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Geograficamente, a nascente mais a montante fica no Município de Itapetim. 
13

 Em um trabalho de ecologia de paisagens realizado por Aluísio S. Ribeiro, Ana Carla G. Souto, Fábio Adônis 
G. C. da Cunha e Samara T. A. de Medeiros – realizado em 2013, a ser publicado em 2014 – a área foi 
amplamente estudada, com análise de água, solo e serrapilheira (cobertura folhosa do solo), foram feitas 
entrevistas (inclusive na feira livre) e foram traçados mapas de deslocamento da população e histórico de cultivo.  
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Figura 6 - A localidade de Vidéu, em Brejinho 

 

Nota: Vidéu está dentro do quadro em destaque a noroeste no mapa; a Batinga está sublinhada em 
vermelho; Brejinho dos Ferreira não aparece nesse mapa, mas está a leste de Vidéu; e o núcleo 
urbano está em rosa. Fonte: APAC (2012) 

 

Foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas, cujos dados serão analisados 

adiante. Os dados quantitativos dessas entrevistas foram cruzados e complementados com 

informações obtidas em outras oportunidades, através de relatos e da interpretação do 

observador, a fim de ter uma análise mais qualitativa, de maior confiabilidade das 

informações. O quadro 3 mostra um panorama primário das famílias entrevistadas. 

 

Quadro 3 - Propriedade, família, renda e mobilidade dos entrevistados em Brejinho 

Desde 
quando 
reside 

Tamanho da 
propriedade: 

Condição 
de 

ocupação: 

Renda mensal: 
(SM=R$622 em 

2012) 

Tamanho 
da 

família: 

Quantos saíram 
para trabalhar 

fora: 

2009 5ha herança Menos de 1/2 
salário 

4 1; Construção 

1994 3ha herança De 1 a 2 
salários 

3 1; Recife 

1974 9ha próprio De 1 a 2 
salários 

3 4 filhos; 2 em SP, 2 
em Recife 

1942 17ha próprio Não informado 8 3 filhos/1 voltou; 
Construção, SP 

Nota: Nos dois primeiros casos de “Quantos saíram para trabalhar fora”, subentende-se que seja o 
marido (os filhos estão em idade escolar). Fonte: Samara Medeiros (2013). 
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Nota-se que aqueles que possuem as menores propriedades são também as mais 

recentes e oriundas de herança de família. O que ocorre é a subdivisão das terras dos pais 

para os filhos, diminuindo cada vez mais a área – esse é um fenômeno comum e bastante 

discutido pela juventude do campo. A migração sazonal para trabalhar em outras cidades – 

e até estados – infelizmente também é comum, dada a falta de perspectiva das famílias em 

relação a tirar o sustento da terra, especialmente em época de seca. 

Todos os entrevistados eram filiados a associações de produtores rurais, que lhes 

trouxe melhorias, como cisternas, energia elétrica e os documentos para receber benefícios 

do Governo. Eles desconhecem a atuação de alguma organização na região. Quanto à 

agricultura, apesar de todos plantarem primariamente para o autoconsumo, um vende a 

polpa seca do caju como alimento para o gado, outro, as castanhas para o Ceará. Os 

cultivos relatados estão no quadro 4 abaixo.  

Quadro 4 - Plantas cultivadas em Brejinho 

8) Agricultura Nº famílias que plantam Fonte de água: 

Feijão  4 chuva 

Milho 4 chuva 

Cajueiro 3 chuva 

Macaxeira 3 chuva 

Fava 1 chuva 

Nota: Cultivos por ordem decrescente de quantas famílias o adotam e, em caso de empate de Nº de 
famílias, dispostos em ordem alfabética. Fonte: Samara Medeiros (2013). 
 

Milho e feijão (de corda) foram os mais citados. Apesar do cajueiro não ter aparecido 

na totalidade das entrevistas, não se observou nenhuma propriedade que não possuísse 

pelo menos um cajueiro, o que pode ocorrer é ele ser considerado como parte do quintal e 

não como “agricultura”. Foi observada uma riqueza nos quintais que não foi descrita nas 

entrevistas pelos moradores, como se o quintal não fosse considerado área produtiva, 

apesar de ter um importante papel como fonte de frutos, ervas medicinais, temperos e 

verduras. Aguiar (2010) discute em seu trabalho um problema semelhante, percebendo 

também uma questão de gênero envolvida. A autora discorre que a roça, que é de 

responsabilidade dos homens da família e requer um trabalho mais árduo, é mais 

valorizada, pois produz os alimentos que compõem a base da refeição (como milho, feijão e 

mandioca); já o quintal, cuidado pelas mulheres num trabalho mais delicado, à sombra, é 

menos valorizado, pois produz “apenas os complementos” ditos “dispensáveis” às refeições 

(como frutos e verduras). Em Brejinho, todos afirmaram não utilizar nenhum tipo de insumo 
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nos cultivos e plantar sempre no mesmo terreno. Uns temem pela erosão, um afirmou que é 

simplesmente mais fácil dessa forma.  

No modo de preparo da terra, não houve novidades quanto a um manejo mais 

ecológico, e sim o revolvimento da terra, a queima, a retirada de toda a vegetação anterior – 

seja natural ou cultivada – conforme o gráfico 2. 

Gráfico 2 - Modo de preparo da terra para o plantio em Brejinho 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que praticam os dados métodos (elas 

puderam escolher mais de uma categoria). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

Além da lavoura, outras razões estão envolvidas como corte da vegetação na região, 

conforme o gráfico 3 abaixo. 

Gráfico 3 - Razões pelas quais há corte de vegetação em Brejinho 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que não necessariamente admitiram 

praticar, mas observam tais ações na região. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

Alguns manejos foram relatados, como ao fazer cercas e no uso de partes de plantas 

na medicina natural, como a casca do caju. A mão de obra é predominantemente familiar, 

com um caso de mão de obra externa na época de realizar a aração. O arado manual ainda 

é o predominante, conforme tabela 4 abaixo. 
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Tabela 4 - Tipo de arado utilizado na agricultura em Brejinho 

Arado: Nº de famílias que usam: 

Arado manual 3 

Arado de boi 1 

Trator 1 
Nota: Quantidade de famílias que utilizam cada método (elas puderam escolher mais de uma 

categoria, ou seja, não há um método único). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 Segundo eles, a cidade vende caju e castanha até para o Ceará há 20 anos, 

inclusive o exclusivo doce de castanha de caju pode ser encontrado nos mercados locais. 

Alguns secam a polpa do caju ao sol – semelhante ao processo que é feito artesanalmente 

com o café – e dão como alimento para o gado. Infelizmente, um fungo vem assolando os 

cajuzais e muito da produção vem se perdendo. 

Quando perguntados “Além da seca, o que lhe impede de ter um bom resultado na 

agricultura?” não houve um consenso. As respostas foram: condições melhores, assistência 

técnica, falta de máquinas e praga do caju. A água para produção vem de poços ou 

cacimbas, uma das moradoras não possuía nem cisterna de uso doméstico. No nível da 

nascente, em Vidéu, os poços permaneceram com água, mas na Batinga a falta de água era 

mais preocupante. O resultado de uma entrevista pessoal levou a equipe do projeto a 

acompanhar uma reunião da Associação dos Moradores da Batinga, que era coordenada e 

composta, quase toda, por mulheres, visto que muitos dos maridos precisaram ir trabalhar 

fora. Elas se intitulavam “viúvas de marido vivo”, visto que passam a maior parte do tempo 

sozinhas com os filhos. A associação mostrou-se bem atuante. As agricultoras informaram 

que o problema é que os poços de 40 metros de profundidade que o Governo perfurou lá 

não dão água, devido a região ser mais elevada, que o necessário seriam poços de 200 

metros. Muitos moradores se utilizavam dos carros de boi para buscar água em outras 

partes. Um senhor presente falou: “Daqui a pouco eu vou ter que tomar banho com conta-

gotas”. 

A criação animal é pouca. Alguns comentaram que se desfizeram de animais por 

causa da seca. O resultado está no quadro 5 abaixo. 

Quadro 5 - Criação de animais em Brejinho 

Criação 
Qtos 
criam 

Nº de cabeças 
por família Total 

Solto/Semi-
conf./Confinado Alimento 

Gado 2 2, 3 5 Soltos (1); Conf. (1) Capim (1); Pasto (1) 

Galinha 2 6, 20 26 Soltas Milho e restos (1); N. inf. (1) 

Jumento 1 1 1 Solto Pasto e milho 
Nota: ‘N. inf.’ corresponde a ‘Não informado’. Fonte: Samara Medeiros (2013). 
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A mão de obra para a criação é toda familiar. Dos 4 entrevistados, apenas 1 usa os 

dejetos dos animais como adubo, os outros dispõem aleatoriamente. Em relação à 

comercialização dos produtos (tabela 5), viu-se que pode haver a venda esporádica da 

criação e que na agricultura a presença dos atravessadores ocorre, o que tende a diminuir 

os ganhos pelo produto. Um caso informado foi o da castanha do caju, que era comprada 

pelo atravessador a R$4,00 a caixa com 20 kg. 

 

Tabela 5 – Destino dos produtos da agricultura e criação de Brejinho 

16) Onde vende os produtos? Não vende* Atravessador Fortaleza 

Da agricultura: 1 2 
 Da criação: 1 

 
1 

Nota: (*) Essa categoria também abrange os casos de “não informado” e “não tem destino certo”. 
Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Quanto ao transporte dos produtos, apenas uma pessoa informou utilizar carro de 

boi. Em relação às fontes de renda (para valores voltar ao quadro 3), as atividades relatadas 

podem ser vistas na figura 7 abaixo. 

 

Figura 7 – Composição da renda familiar em Brejinho 

 

Nota: No questionário, era possível mencionar mais de uma fonte de renda principal e secundária. As 
respostas não coincidiram, a não ser ‘Trabalho assalariado’ (em ‘Fonte de renda principal’) e ‘Bolsa 
Família’ (em ‘Fonte de renda secundária’). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Apenas uma família colocou agricultura como fonte de renda, dois casos que 

incluíam aposentadoria e supostamente dois casos de Bolsa Família, sendo que uma das 

famílias ficou só na expectativa, pois o benefício não tinha sido aprovado. Quanto a 
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doenças, não houve nada de incomum, como mostra o gráfico 4. Uma das mães disse que a 

razão para tosse e febre eram a poeira e banhos na cacimba. Não houve nada que inferisse 

uma contaminação por coliformes fecais ou pesticidas. 

 

Gráfico 4 - Enfermidades mais frequentes em Brejinho 

 

Nota: Os números correspondem ao Nº de famílias que relataram cada doença. Fonte: Samara 
Medeiros (2013). 

 

Caracterização de Brejinho dos Ferreira 

A área da nascente do Pajeú (ver figura 8), na localidade Brejinho dos Ferreira, 

encontra-se numa pequena elevação em relação ao brejo e é envolta por uma mata jovem 

manejada, com indícios de corte e árvores não muito altas.  

 

Figura 8 - Nascente do Rio Pajeú, Vidéu, Brejinho 

 Nota: Local por onde brota a água da nascente (8a); Placa na borda da mata indicando o local da 

nascente (8b). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

O solo de lá é bem pedregoso. Apesar disso a mata era relativamente densa. Não há 

minação de água fora da época de chuva, mas logo adiante há uma área de afloramento do 

aquífero fissural - brejo (figura 9). A água no local é retirada de poços e de um açude na 

área do brejo, com o uso de motor e carregada em carros de boi. Existe moradia bem 

próxima à nascente, que apresenta várias fruteiras – muitos cajueiros – vizinhas à área da 

 8a      8b   

8b                  

7b 
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mata, cuja moradora é agricultora e complementa sua renda com artesanato, fazendo 

tapetes e almofadas de retalhos. As áreas escuras no mapa correspondem à mata. Os 

pontos verdes largos são árvores de grande porte, muitas delas cajueiros. Outra área 

visitada que pode ser identificada na figura é um policultivo com várias espécies arbóreas, 

em Brejinho dos Ferreira, especificado mais adiante. 

 

Figura 9 - Ecótopos da área de entorno da nascente do rio Pajeú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: O pontilhado azul indica o caminho por onde a água escoa da nascente para formar o riacho 
mais à frente. Fonte: Google Earth, 2013, adaptado por Aluísio Ribeiro, 2013. 

 

O caso do Sr. Carlos – Policultivo em Vidéu 

Uma exceção à predominância do caju em Brejinho é o plantio de um agricultor em 

uma área de aproximadamente um hectare, com mais de 150 plantas, de mais de 25 

espécies (figura 10). Está localizada numa área que antes servia como roçado. Parte desse 

roçado, o agricultor deixou regenerar e hoje há uma mata jovem no lugar. No resto da área, 

foi iniciado há 10 anos o plantio de fruteiras, os cajueiros sendo os pioneiros, seguidos de 

algumas mangueiras.  

 

 Policultivo 
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Figura 10 - Esquema do policultivo em Brejinho dos Ferreira 
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Nota: Policultivo em Brejinho. Área designada como ‘Policultivo’ na fig.3. Fonte: Ribeiro, Souto, 
Cunha e Medeiros, 2014. 

O cultivo foi sendo – e ainda é – enriquecido aos poucos com outras espécies 

arbóreas e trepadeiras (como o maracujá), possuindo plantas de diversas idades. A casa da 

propriedade é recém-construída, e ainda não é habitada14. As plantas por trás da casa são 

todas jovens, a não ser por um pé de Faveleira (nativo). As árvores nativas presentes na 

área não foram plantadas pelo agricultor, cresceram, ali, naturalmente.  

Na frente da casa há uma área onde é concentrado o plantio de macaxeira, com uma 

e outra árvore (jovem) crescendo também. Há, mais ao fundo, uma área de concentração de 

pés de caju antigos, cujas copas se unem. Debaixo de sua sombra o agricultor mantém as 

mudas jovens – protegidas por galhos para evitar a herbivoria. Ali também há o plantio de 

café sombreado, alternativa bem difundida como opção viável para o semiárido. 

Quanto aos cuidados com a área, o único químico utilizado é o formicida, aplicado 

nas plantas jovens ou conforme a necessidade. Não houve sucessão ecológica na área 

(com o plantio de espécies rasteiras, depois arbustivas, adubando e aprofundando 

gradativamente o solo, até chegar às árvores). Apesar da maior parte do solo estar 

descoberto, os canteiros das árvores são adubados periodicamente com esterco, e podem 

apresentar certa cobertura de serrapilheira. É uma situação muito próxima de uma 

agrofloresta, que foi alcançada por conta própria, por meio de própria experiência do 

agricultor, de seu conhecimento acumulado. Pode-se ver o bom resultado de um policultivo 

e da proximidade com a vegetação nativa, pois se verificou que os cajueiros desse sítio são 

saudáveis. Um esquema desse cultivo foi realizado e pode ser visto na figura 10. 

 Nessa área de policultivo, pode-se observar uma tendência de agrupamento de 

indivíduos da mesma espécie. Os cultivos não são muito densos, como pode ser verificado 

também na figura 11, onde algumas fotos da área podem ser vistas. 

                                                           
14

 Até Março de 2013, quando a área foi visitada pela última vez. O agricultor reside com os irmãos 
numa casa próxima. Do lado esquerdo da casa há um grande pé de tamboril, e do direito, um quintal 
que possui parte da área cercada por muros, os quais abrigam as mais diversas ervas e flores.  
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Figura 11 - Imagens de Vidéu, Brejinho 

 

Nota: Panorama do policultivo com a mata ao fundo (11a); Pé de café sombreado e detalhe da 
semente (11b); Mudas sob cajueiros (11c); Exemplo dos cajus saudáveis da área de policultivo (11d); 
Conversa com o agricultor na área de policultivo (11e). Fonte: Ana Carla Souto & Samara Medeiros 
(2013).  

 

 

3.2.2 Sítio Monte Alegre (Iguaraci, PE) 

 

É uma comunidade com 120 famílias ao pé e na própria Serra de Monte Alegre. Com 

propriedades entre 1 a 30 ha, a área conta com três “bodegas” e uma escola até a 4ª série. 

A associação de lá possui 12 anos e possui cerca de 60 associados – segundo informações 

fornecidas pelo presidente da associação, em 2013. Conquistaram poços tubulares, 

eletricidade, aração de terras, sementes (IPA15), trator, cisternas (Diaconia) e há a promessa 

                                                           
15

 Foi dito que as sementes de milho e feijão doadas pelo IPA são impróprias (têm baixa 
produtividade), além do milho ter espiga e grãos pequenos e sabugo fino. 
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de construção de banheiros. Além da atuação dessas organizações (IPA e Diaconia), a 

Secretaria de Saúde de Iguaraci provê médico e dentista para a comunidade. 

 Além dos programas assistenciais, agricultura e criação, há um grupo de 11 famílias 

que produz e comercializa vassouras da palha do coco catolé, encontrado na serra. A 

extração das palhas é ecologicamente correto, visto haver coleta de poucas palhas em cada 

palmeira e um período de descanso até a próxima coleta16.  

Nesse sítio está uma das poucas nascentes visitadas que tem minação de água 

quase permanente (recentemente suportou mais de 2 anos de seca). A nascente fica no pé 

da serra, onde foram construídos dois poços, um artesiano com vazão de 1.200 l/h e um 

poço amazonas, com vazão de 4.000 l/h, que abastecem toda a comunidade; a água é de 

boa qualidade e é bombeada para uma caixa d’água de alvenaria feita pela DIACONIA.  

Foram realizadas 10 entrevistas semi-estruturadas17 na comunidade. Foi detectado 

que é grande a presença de idosos, o que pode ser relacionado a uma agricultura e criação 

pouco expressivos. Foi dito que a maioria dos moradores da comunidade vive só da 

aposentadoria porque não quer fazer agricultura. Um, inclusive, disse só afiliar-se à 

associação de agricultores de Monte Alegre quando for se aposentar. A maioria vive há 

muito tempo no local, como pode ser visto na tabela 6 a seguir. Uns afirmam morarem lá 

desde que nasceram – ou seja, os pais já moravam lá – outros casaram com alguém da 

região. 

 

Tabela 6 – Quando as famílias passaram a residir no sítio Monte Alegre 

Anos Nº de famílias 

1999 a 2003 4 

1982 a 1987 3 

1966 1 

1952 1 

1942 1 

Fonte: Samara Medeiros (2013) 

 

Dos 10 entrevistados, 9 possuíam filhos que saíram para trabalhar fora, sendo 4 

casos dos que conseguem ajudar os que ficaram. Houve um caso de retorno e apenas um 

relato de ocupação do filho como agricultor e 3 relatos de filhos trabalhando com confecção 

                                                           
16

 Segundo Souto, Ribeiro & Rodrigues (2013), são duas coletas em cada pé por ano, deixando sempre de 3 a 4 
folhas em torno da “folha mestra” (o meristema apical, ou “olho” da planta), para protegê-la e impedir que a 
planta morra. É dito ecologicamente correto porque permite que a atividade se perpetue sem prejudicar o 
ambiente, pois: não gera lixo inorgânico, não usa combustíveis fósseis, permite que as árvores continuem 
crescendo, frutificando e, com isso, alimentando os animais. 
17

 Sem contar as entrevistas mais aprofundadas com Sr. Manoel e Sr. Pedro e as realizadas com as famílias que 
trabalham com a confecção de vassouras, em trabalho paralelo como descrito em Souto, Ribeiro & Rodrigues 
(2013). 
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de roupas em Santa Cruz do Capibaribe (polo de confecções de PE, a 133 km de Monteiro-

PB, cidade mais próxima do sítio). Além de um caso de confecção de vassouras (já relatado 

como praticado por muitos), as outras ocupações relatadas foram: em salão de beleza, 

como policial militar e em ONG (Monteiro/PB). 

Todos afirmaram praticar agricultura para o autoconsumo apenas. Todos os cultivos 

relatados e as fontes de água utilizadas estão no quadro 6 a seguir.  

 

Quadro 6 - Plantas cultivadas no Sítio Monte Alegre 

8) Agricultura Nº famílias que plantam Fonte de água: 

a) Milho 10 Chuva 

b) Feijão 10 Chuva 

c) Acerola 2 Chuva 

d) Bananeira 2 Chuva (1); Barragem subt. (1) 

e) Cajueiro 2 Chuva (1); Barragem subt. (1) 

f) Coco 2 Chuva (1); Barragem subt. (1) 

g) Fava 2 Chuva 

h) Graviola 2 Chuva (1); Barragem subt. (1) 

i) Pinha 2 Chuva (1); Barragem subt. (1) 

j) Manga 1 Barragem subt. (1) 

k) Abacate 1 Barragem subt. (1) 

l) Limão 1 Barragem subt. (1) 

m) Batata-doce 1 Chuva 

n) Macaxeira 1 Chuva 

o) Melancia 1 Chuva 
Nota: Cultivos por ordem decrescente de famílias que o adotam e em caso de empate de número de 
famílias, dispostos em ordem alfabética. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

A grande maioria dos cultivos são as roças de milho e feijão plantadas quando há 

chuva – ou seja, não estão acontecendo na época da seca, a não ser pelas plantas 

resistentes, como macaxeira e frutíferas, como acerola. Apesar de não haver irrigação 

relatada para nenhum cultivo, a barragem subterrânea age aumentando a quantidade de 

água disponível no solo. Essa área abrange os cultivos do Sr. Pedro, responsável por 12 

dos cultivos relatados.  

Um fato é que parece não estarem presentes as informações sobre os quintais das 

casas, onde geralmente há plantas para temperos, chás e fruteiras. Não há uma pergunta 

no questionário própria pra isso, apenas para “agricultura”, o que pode fazer com que as 

pessoas deixem os cultivos dos seus quintais de fora, por não acharem que também é 

agricultura. Os casos em que as propriedades puderam ser visitadas confirmaram essa 

suspeita, como o caso do Sr. Pedro – que será detalhado adiante – e o de uma família de 



77 

 

 

três que vive em casa conjugada com a avó paterna, com a qual compartilham quintal e 

roçado. No quintal foi verificado um umbuzeiro, pés de cidreira e uma pequena horta de 

temperos com cebola e coentro. 

Em relação aos insumos utilizados na agricultura, mais da metade dos entrevistados 

não utilizam nada nos cultivos (gráfico 5), o que, por um lado, indica o não uso de 

agrotóxicos, mas, por outro, a falta de reposição de nutrientes do solo leva à exaustão do 

mesmo. 

 

Gráfico 5 - Insumos usados na agricultura, Sítio Monte Alegre 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que relataram cada opção. Mais de uma 
opção pôde ser marcada, considerando a seleção de insumos para certos cultivos e outros não. 
Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Dos 10 entrevistados, 8 afirmaram plantar sempre no mesmo terreno, alguns 

justificaram ser o único lugar disponível e/ou admitir o estado erodido do solo. O tamanho 

das propriedades variou entre 2,5 hectares e 10 ha, havendo uma de 90 ha, a do Sr. Pedro. 

O tamanho minúsculo da maioria propriedades pede uma forma mais ecológica de plantio, 

com a qual possa haver a renovação do solo e não sua exaustão. 

Quanto ao modo de preparo da terra, apenas 2 disseram misturar o resto da 

plantação com a terra, como pode ser visto no gráfico 6. Essa é uma forma de incorporar 

nutrientes no solo. Num dos casos pôde ser constatado que havia, na verdade, a cobertura 

do solo, uma prática que ajuda a manter a umidade desse, tão preciosa no semiárido. 
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Gráfico 6 – Modo de preparo da terra para o plantio no sítio Monte Alegre 

 

Nota: A porcentagem corresponde à quantidade de famílias que praticam os dados métodos (elas 
puderam escolher mais de uma categoria). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Além do plantio, as causas citadas para o desmatamento na região estão no gráfico 

7 a seguir. 

 

Gráfico 7 – Razões pelas quais há corte de vegetação em Monte Alegre 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que não necessariamente admitiram 
praticar, mas observam tais comportamentos na região. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Algumas práticas não configuram desmatamento em si, visto que há um manejo 

onde só parte da planta é retirada, permitindo a regeneração, como no caso da palha do 

catolé retirada para a fabricação de vassouras – expresso na categoria “Uso de 

lenha/cerca/folhas”, onde também estão outros usos domésticos da madeira. Outras formas 

de manejo relatadas foram o corte de parte de uma área disponível – deixando o resto 

intacto – e o caso do Sr. Pedro, que faz o corte seletivo de jurema preta e da catingueira, 

usando vagens e folhas para alimentar o gado.  
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A mão de obra para a agricultura é quase toda familiar. Apenas dois entrevistados 

afirmaram eventualmente contratar mão de obra. As ferramentas para arado do solo estão 

na tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 – Tipo de arado utilizado na agricultura em Monte Alegre 

Arado: Nº de famílias que usam: 

Arado manual 6 

Arado de boi 5 

Trator 4 
Nota: Quantidade de famílias que utilizam cada método (elas puderam escolher mais de uma 
categoria). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

 

As ferramentas manuais e a tração animal ainda correspondem à maior parte da 

força de trabalho utilizada nos cultivos. Todos os entrevistados afirmaram plantar apenas 

para o autoconsumo. Isso pode ser devido à faixa etária da população.  

Quando perguntados “Além da seca, o que lhe impede de ter um bom resultado na 

agricultura?” (gráfico 8), 23% responderam “nada”, ou seja, culpam apenas a falta d’água; 

quando somamos isso às outras variantes referentes à água, temos 53%. Insumos e adubo 

correspondem juntos a 18% das razões, mas esses poderiam ser resolvidos sem a 

necessidade de um investimento financeiro extra, com a utilização dos dejetos animais e da 

própria caatinga. 
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Gráfico 8 – Razões (além da seca) que impedem uma melhor agricultura, segundo 

moradores do Sítio Monte Alegre 

 

Nota: Porcentagem das famílias que responderam cada categoria. Foi possível assinalar mais de 
uma resposta. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Quanto à água para produção, há cisternas voltadas para esse fim (gráfico 9), o que 

é um avanço. Entretanto, com a seca, as famílias podem acabar usando boa parte da água 

dessas cisternas para armazenar água para necessidades pessoais.  

 

Gráfico 9 – Fontes de água para produção e criação no Sítio Monte Alegre 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que utilizam cada tipo de fonte d’água. 
Mais de uma fonte pôde ser assinalada. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

A família que vive em casas conjugadas (citada anteriormente) compartilha 3 

cisternas – duas com água de carro-pipa e outra com água da chuva para beber e cozinhar. 
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Afirmou que o exército não vem desde 2011, o que leva a família a ter de comprar 8 mil 

litros de água por R$60 de carros-pipa de Santa Rita. Como essa família só cria 20 galinhas 

e sua roça de milho e feijão estava vazia por falta de chuva, conclui-se que as cisternas que 

deveriam ser para produção estão tendo que ser usadas, em boa parte, para uso doméstico. 

Não há encanamento dos poços para todas as famílias do sítio, o que dificulta o acesso a 

maiores volumes de água – e se houvesse fica a dúvida se esses seriam suficientes para 

suprir toda a população local. Então o que foi visto foram moradores buscando baldes 

d’água para dessedentar os animais. 

Parte da disponibilidade da água nos poços com certeza se deve à barragem 

subterrânea (figura 12b), construída por iniciativa dos agricultores Sr. Pedro e Sr. Manoel 

(seu filho). A figura 12a mostra uma barragem desse tipo em construção em Barro Preto, 

localidade próxima. Ambas as barragens ocorrem no riacho Ponta do Quinta. 

 

Figura 12 - Barragens subterrâneas de Monte Alegre 

 

Nota: Barragem subterrânea em construção em 2012 em Barro Preto (12a); S. Pedro sobre a 
barragem subterrânea antiga (12b) em Monte Alegre, 2013. Riacho Ponta do Quinta, Iguaraci-PE. 
Fonte: Samara Medeiros (2012-2013). 

 

Em se tratando de criação de animais, o resultado é o do quadro 7 a seguir. Tanto o 

maior número de famílias, quanto o maior número de animais e a maior média por família foi 

o de galinhas, com 5 famílias criando 66 aves. Três famílias criam um total de 10 cabeças 

de gado, contra duas que criam 24 caprinos. Esses sobrevivem melhor na caatinga, apesar 

da vegetação também oferecer opções de forragem para o gado. 

12a 12b 
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Quadro 7 – Criação de animais em Monte Alegre 

14) Criação 
Qtos 
criam 

Nº de cabeças 
por família Total 

Média/ 
família 

Solto/Semi-
conf./Conf. Alimento: Finalidade: 

Bovino 3 6, 2, 2 10 3 
Solto (2), 
Semi-conf. (1) 

Ração (1)*; 
Pasto-
caatinga(2) 

Consumo 
próprio (2); 
Venda (2) 

Vaca leiteira 1 1  1   Conf. (1)   
Consumo 
próprio (1) 

Galinha 5 
3, 10, 23, 10, 
20 66 13 

Soltas (4); 
Conf. (1) 

Milho (3); 
Pasto-
caatinga (1) 

Consumo 
próprio (5); 
Venda (2) 

Caprino 
(bode) 2 14, 10  24 12  

Conf. (1); 
solto (1) 

Pasto-
caatinga (2) 

Consumo 
próprio (2); 
Venda (2) 

Caprino de 
leite 1 10 10 

 
Solto (1) 

N. inform. 
(Caatinga?) 

Consumo 
próprio (1); 
Venda (1) 

Jumento 4 2, 1, 1, 1  5   
Semi-conf (2); 
Solto (2) 

Pasto-
caatinga(3); 
Palha-de-
vassoura(1) 
Capim  (1) 
milho (1) 

Uso próprio 
(4) 

Suíno 1 2  2   Conf. (1) 

Ração (1); 
Resto de 
comida (1) Venda (1) 

Nota: Foram diferenciados “vaca leiteira” e “caprino de leite” à parte de seus conjuntos originais 
“bovino” e “caprino” (assumindo que sejam de corte). Em outras comunidades, quando a 
diferenciação não foi feita pelos entrevistados, esses subconjuntos não aparecem. O alimento capim 
refere-se ao capim plantado e irrigado, diferindo de pasto-caatinga, que cresce naturalmente. Fonte: 
Samara Medeiros (2013). 

 

Apenas um entrevistado afirmou utilizar os dejetos dos animais como adubo, o 

restante dispõe aleatoriamente no solo. Apesar de a agricultura ser para autoconsumo, 

quando perguntados sobre as vendas dos produtos, ela também aparece, conforme a 

quadro 8 abaixo. 

 

Quadro 8 – Destino dos produtos da agricultura, criação e extrativismo de Monte Alegre 

16) Onde vende os produtos? Não vende* No sítio Atravessador 

Da agricultura: 6 1 1 

Da criação: 3 2 2 

Do extrativismo: carvão, vassoura 
 

1 1 
Nota: (*) Essa categoria também abrange os casos de “não informado” e “não tem destino certo”. 
Fonte: Samara Medeiros (2013). 
 

Quanto ao meio de transporte para os produtos, como pôde ser observado, não foi 

relatado a venda para outras cidades, então quando a pessoa ou atravessador não vem 

buscar no sítio, a pessoa pode ir a pé até o freguês. Também houve relatos de, numa 
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necessidade, apanhar um caminhão ou “carro de linha”18 na estrada. Um morador utiliza 

ainda uma carroça para transportar seus suínos. 

As origens da fonte de renda familiar são variadas. Apesar de haver pouca 

comercialização de produtos da agricultura, 32% das pessoas responderam que era sua 

fonte principal de renda (gráfico 10). Talvez estejam inclusos aí os produtos de criação 

animal também. Além disso, há o fato de a renda não precisar vir em forma de dinheiro, 

podendo ser o alimento que é proporcionado diretamente a quem planta e cria animais. 

 

Gráfico 10 – Estrutura da renda familiar em Monte Alegre 

 

Nota: A porcentagem corresponde ao Nº de famílias que relataram tais fontes de renda. Mais de uma 
fonte de renda pôde ser assinalada por família. Fonte: Samara Medeiros (2013). 
 

Os exemplos de trabalho assalariado citados foram “como zeladora na escola” e “em 

fazendas vizinhas”. A renda total das famílias pode ser vista na tabela 8 abaixo. 

 

Tabela 8 – Valores da renda familiar e tamanho das famílias em Monte Alegre 

Nº de famílias Renda mensal: (SM=R$622 em 2012) P/ qtas pessoas: 

4 Menos de 1/2 salário 5, 10, 3, 3 

1 De 1/2 a 1 salário 6 

3 De 1 a 2 salários 2, 6, 2 

1 De 2 a 3 salários 1 

1 De 3 a 5 salários por ano 4 

  Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

                                                           
18

 Carros de linha, ou “carros de feira”, são automóveis que fazem transporte de passageiros entre pequenas 
cidades, sem pontos de parada fixo – muitas vezes, apanhando pessoas na estrada. 
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Não foi possível calcular a renda per capita devido aos valores inexatos de renda. É 

incerto também o número de pessoas que vivem da renda informada, visto que às vezes a 

família se desmembrou – com filhos saindo de casa – mas ainda entram na conta, apesar 

de, por ventura, possuírem uma renda própria. Nesse caso da família de 10 pessoas que 

vive com menos de meio salário mínimo, há 6 moradias na propriedade, cada um com sua 

cisterna. É uma das famílias que trabalha com as vassouras de catolé. Talvez a renda 

informada seja apenas de uma das casas e não das 6 juntas. Ou seja, a renda total é, 

certamente, superior à informada para a família inteira. Pode-se considerar que essa seja a 

renda apenas da casa do entrevistado. Quando perguntados “Quais as doenças mais 

frequentes na família?” o resultado foi tal qual está no gráfico 11 abaixo. 

  

Gráfico 11 - Enfermidades mais frequentes no Sítio Monte Alegre 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que relataram cada doença. Foi possível 
relatar mais de uma doença. A categoria ‘”Outros”, corresponde aos casos isolados. Fonte: Samara 
Medeiros (2013). 

 

Não foi percebida uma relação com um possível problema de saneamento, muito 

trabalho pesado ou deficiência nutricional. Febre pode ser por contaminação bacteriana ou 

simplesmente viral, como a gripe, a doença mais comum também na cidade. A hipertensão 

pode estar relacionada à idade avançada. 

 

O caso do Sr. Manoel e Sr. Pedro – Sítio Monte Alegre 

Diferentes do restante da comunidade, o Sr. Manoel cultiva de uma maneira 

diferente, inspirado provavelmente no conhecimento que trouxe de sua experiência, bem 

como estimulado pelo Centro Sabiá, com base na agroecologia. O Sr. Pedro mudou-se do 

Cariri paraibano para a região do Pajeú no final de 1964. Em 1990, pai e filho compraram 

uma área degradada por roçados no sopé e na parte baixa da serra, na qual se encontra a 
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nascente. Parte desta área foi doada para a construção de uma escola para a comunidade, 

grande parte deixada para recuperação sem intervenção e parte foi enriquecida com mudas 

de árvores da caatinga. Somente há 8-9 anos que o Sr. Manoel começou a intensificar o 

plantio, entretanto, notava que a água rapidamente escoava; foi quando se decidiu pela 

barragem subterrânea, que foi construída no mesmo ano. Essa barragem ajuda a manter a 

água naquela região, propiciando a alimentação de dois poços e da área da agrofloresta. 

Hoje, o plantio conta com uma grande diversidade de espécies arbóreas e 

herbáceas. O Sr. Pedro sabe dar uma função a cada planta, conforme podemos 

acompanhar no quadro 9 abaixo: 

 

Quadro 9 – Espécies contabilizadas na agrofloresta de Monte Alegre 

01 Acerola* – (fruteira) alimentação, aumentar a imunidade (rico em vitamina C). 

02 Algodão-seda – (nativo) verde, alimento para bode; seco (o caule incluso), para o gado. 

03 Amargozinha – põe verde sobre cortes para estancar sangramento e evitar infecção. 

04 Ameixa – gastrite, dor, inflamação e cicatrizante (PEREIRA JÚNIOR, 2010) 

05 Angico – casca e goma medicinais (anti-inflamatório, cicatrizante e no tratamento de 
problemas respiratórios); folhas têm efeito inseticida; casca para curtição de couros 
(CASTRO & CAVALCANTE, 2010). 

06 Aroeira – chá da casca para inflamação na garganta e fígado, dor de barriga, gastrite, 
coceira, tosse e bronquite e como cicatrizante (PEREIRA JÚNIOR, 2010) 

07 Baraúna – (nativa) madeira forte para carro-de-boi, cancela, cerca, etc. 

08 Caju* – (fruteira) alimentação, aumentar a imunidade (rico em vitamina C). 

09 Canafístula - Madeira para utensílios; Forrageira; Casca para gripes; Folhas machucadas 
para queimaduras e chá laxativo; Raízes para facilitar a menstruação; Café das sementes 
para anemia; Folhas, flores ou sementes com ação anti-inflamatória, no combate ao 
câncer, como antialérgico, analgésico e inseticida (CASTRO; CAVALCANTE, 2010). 

10 Cabraíba – bálsamo. 

11 Cidreira – (arbustiva) chá. 

12 Cumarú – (nativa) medicinal (antibiótico para a garganta), é só deixar de molho na água. 

13 Favela – (trouxe de Moxotó) alimentação de caprinos; limpar ferimentos. 

14 Feijão brabo – dá para ração e outros usos. 

15 Frei-jorge – madeira. 

16 Gliricídeo – (não nativa) rico em proteína; protege o solo, resistente à seca; boa forragem 
(pode ser verde). 

17 Goiaba* – (fruteira) alimentação, aumentar a imunidade (rico em vitamina C); fazer doces. 

18 Ipê – madeira. 

19 Jucá – vagem e madeira usados para tosse. 

20 Jurema carcará – madeira. 

21 Limão* – (fruteira), alimentação, aumentar a imunidade (rico em vitamina C), chá. 

22 Mandioca purnunça – (não nativa, parecida com a maniçoba) preparo de farinha; 
forragem para os animais. 

23 Manga* – (fruteira) alimentação. 

24 Maniçoba – dá para o gado. 

25 Mororó – decocção de casca e folhas para ardência na uretra, diabetes, impotência, 
pressão alta e gripe. 

26 Nim – (não nativa) planta consorciado ou faz calda para repelente de pragas. 

27 Pau-serra – madeira. 

28 Pinha* – (fruteira), alimentação. 

29 Sabiá – (nativa) estaca para cerca. 

30 Tamborio – fazer a limpeza da vaca depois de parir. 
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31 Urucum* – tempero (dá cor vermelha aos alimentos). 

32 Umbuzeiro – (fruteira) alimentação. 

Nota: As funções foram relatadas primariamente por Sr. Manoel e Sr. Pedro. As marcadas com 
asterisco (*) foram completadas pela autora. Fonte: Samara Medeiros (2013). 
 
 

 Tamanha é a integração com o ambiente, que fica difícil demarcar o tamanho da 

agrofloresta. Sua localização pode ser visualizada com base na demarcação na figura 13 

abaixo.  

 

Figura 13 - Vista de parte da comunidade Monte Alegre 

 

Nota: Em destaque, a casa das famílias do Sr. Pedro e Sr. Manoel e o cultivo agroflorestal no sopé 
da serra. Fonte: Google Earth ©. 
 

 

A agrofloresta pode ser vista à distância na figura 14 a seguir. A foto foi tirada da 

barragem subterrânea (na imagem, em primeiro plano). Em segundo plano está parte de um 

(provável) umbuzeiro e, logo atrás, a agrofloresta. Em terceiro plano está a Serra de Monte 

Alegre. Na sua base, pode ser vista uma área pedregosa sem vegetação. Trata-se de uma 

área onde ocorreu o manejo para o plantio da roça de inverno (milho e feijão). O Sr. Manoel 

fala de como foi o manejo: 

 

Aquele lugarzinho é ruim de trabalhar, aquela coisa toda, mas eu também 
quase não uso nem enxada ali, só uso a mão. Aqueles matos que você viu 
estocados, eu arrumo tudinho, fazendo umas virazinhas. Quando é com 2 
ou 3 anos aquele garrancho acaba, se decompõe, entende? [...] É muito 
boa a terra, sabe? É também a questão da compostura que tem na terra, 
né? A gente planta e eu cubro a terra com aquele garrancho. Quando 
chove, a pedra forra a terra, a água bate e escorre. Qualquer chuvinha de 5-
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6mm, a terra fica molhada e já vai. [...] Planto cidreira ao redor daquelas 
pedras... Dificilmente eu perco. (S. Manoel, 2013) 

 

Figura 14 - Agrofloresta e manejo na Serra de Monte Alegre 

 

Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Seu Manoel possui um estoque seguro de sementes de milho e feijão – mesmo com 

a seca. Uma das coisas mais pregadas pelo Centro Sabiá é o armazenamento e uso de 

sementes crioulas: “Essas sementes foram ficando ao longo dos anos mais resistentes às 

pragas e à pouca quantidade de água” (CENTRO SABIÁ, 2010). Além das sementes do 

roçado, o Sr. Manoel armazena sementes de árvores, que troca ou semeia na sua área ou 

na própria mata, como a baraúna, cumaru e sabiá (nativas), nim e gliricídea (ver figura 15). 

Esses agricultores sabem da importância de todos os elementos para a saúde de um 

ambiente, inclusive os animais, que são protegidos pelo agricultor, que não mata nem cobra, 

bem como dá comida e água aos animais silvestres. Ao lado da caixa d’água, o Sr. Pedro 

mantém uma tigela abaixo de um cano que goteja nela, mantendo sempre água fresca 

disponível. Em época de seca, até gato do mato – que na região se chama onça – veio 

beber água. Quando a produção está muito baixa, ele não colhe as frutas, diz que os 

passarinhos também precisam. 
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Figura 15 - Sementes guardadas pelo Sr. Pedro 

 

Nota: As sementes arbóreas são armazenadas em sacolas e as de milho e feijão, em garrafas, como 
pode ser visto no canto superior direito. Fonte: Samara Medeiros (2013). 
 

A família do Sr. Pedro prefere focar na criação de caprinos de leite. A fonte de 

alimentação principal para seus bodes é a própria caatinga, seja na pastagem de gramíneas 

(figura 16.1) ou com forragem nativa, chamada mandioca-purnunça, por exemplo. Eles 

comem até as folhas das árvores do nim (figura 16.2), mostrando uma alta adaptação à 

região semiárida. 

Figura 16 – Caprinocultura em Monte Alegre 

 
Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Como o Sr. Pedro gosta de falar, “Manoelzinho é muito esperto”. Ele desenvolveu um 

sistema para bombeamento da água da cisterna que não utiliza metal, ou seja, não enferruja 

(figura 17); além de ser bem mais barata que as outras bombas industrializadas. Após levar 

a ideia às organizações, hoje o modelo dele é o mais adotado. 

 

16.1 16.2 
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Figura 17 - Bomba de cisterna artesanal elaborada pelo Sr. Manoel 

 
Fonte: Samara Medeiros (2013). 
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3.2.3 Assentamento Mata Verde (Iguaraci, PE) 

 

O P.A. Mata Verde existe desde 30.10.2012, sendo a desapropriação do imóvel 

ocorrida em 19.12.2000, uma antiga fazenda. Estando a apenas quatro “serras” de distância 

de Monte Alegre, o assentamento pertence a Iguaraci e Tuparetama, estando a 51 km de 

distância do primeiro e a 38 km do segundo (ver figura 18). Parte da área do assentamento 

abrange inclusive uma pequena área na Paraíba (remeter à figura 5), estando a 15 km de 

Monteiro (PB). Isso leva a alguns problemas logísticos.  

 

Figura 18 - As duas localidades de Iguaraci (Monte Alegre e Mata Verde) 

 

Nota: Estão destacadas as principais cidades e rodovias da região. A cidade mais próxima é 
Monteiro (PB). Fonte: Google earth (2013). 

 
 
 Cada família possui uma das 41 parcelas de 20 a 28 ha (INCRA, 2003) existentes, 

alguns moram nela, outros só usam o lote para retirar madeira e/ou desenvolver algum tipo 

de agricultura e criação.  Foram realizadas 13 entrevistas, incluindo o presidente da 

associação, cujos dados foram analisados e postos a seguir. São 41 parcelas ao todo e 

poucos são os moradores fixos desde o início, como pode ser verificado na tabela 8. 
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Tabela 9 – Quando as famílias passaram a residir no assentamento 

Anos Nº de famílias 

2000 a 2003 2 

2004 a 2007 6 

2008 a 2011 5 

Nota: Os valores foram agrupados para cada intervalo de quatro anos. Fonte: Samara Medeiros 
(2013). 

 

 Um dos motivos alegados para o repasse das parcelas é a falta de infraestrutura. Os 

que não residem na parcela, possuem morada na agrovila, localizada na área de uso 

comum, que engloba açudes que se intercomunicam, ao redor do qual – ou no próprio leito 

seco – os moradores dividem-se nos cultivos (ver figura 19).  

 

Há uma pequena escola até a 4ª série, que funciona também como posto de 

atendimento médico e sede da associação local, a APROMAVE (Associação dos Produtores 

Rurais do Assentamento Mata Verde). Eles têm contato com a COOPAGEL (Cooperativa 

dos Profissionais em Atividades Gerais), com o Projeto Dom Helder Câmara e o IPA 

(Instituto Pernambucano das Águas). A associação tem, pelo menos, um associado por 

família e pareceu bem coesa. Segundo os moradores, por meio da associação, a 

comunidade já conseguiu: 

 Palma; 

 Sementes de milho e feijão doadas; 

 Aração da terra; 

 Estrada de acesso às parcelas;  

 Construção e reforma das casas (com recursos do INCRA);  

 Financiamento do PRONAF A;  

 Energia do programa Luz para Todos;  

 Cisternas (Programa 1 milhão de Cisternas que vem pelo Conselho de 

Desenvolvimento Municipal de Tuparetama e é executado pela Casa da 

Mulher do Nordeste);  

 Programa Terra Planta (distribuição de sementes); 

 Transporte dos alunos para escolas (fornecido pela Prefeitura). 



92 

 

 

Figura 19 - Planta geral do Assentamento Mata Verde 

 

 

Fonte: INCRA (2003). 
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A fonte ou nascente que alimenta o riacho Mulungú – que virá a se chamar Riacho 

da Volta – está localizada na área da Reserva Legal do assentamento, na Serra do Saco. O 

açude do Saco é o primeiro reservatório do Riacho Mulungu (figura 20). Esse açude se 

manteve com água mesmo na época mais seca, sendo usado para dessedentação de 

animais.  

 

Figura 20 - Açude do Saco, na área da Reserva legal do P.A. Mata Verde 

 

Fonte: Aluísio Ribeiro (mar. 2012). 

 

 

Afora a presença do gado, a reserva foi considerada em boas condições de 

preservação, apesar dos moradores informarem sobre a presença de caçadores na área 

(ver figura 21). Na imagem, pode-se constatar a preservação da área em torno dos açudes. 

A matriz marrom vista por entre os tons de cinza e verde da vegetação, condiz com uma 

caatinga mais rala e não com desmatamento. Algumas manchas brancas correspondem aos 

lajedos, tão comuns na região. 

Pode-se ver que o Açude do Saco apresenta maior lâmina d’água (mancha escura) 

que o visto no primeiro plano, estando a maior parte do leito coberta de gramíneas (em 

verde claro). A presença de mais água pode ser explicada pela maior proximidade do Açude 

do Saco da nascente – que estaria a noroeste da figura. 
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Figura 21 - Açudes na Reserva Legal do P.A. Mata Verde 

 

Fonte: Google Maps © (2013). 

 

 

A predominância das roças é de milho e feijão, seguido pelo cultivo de jerimum, 

melancia, capim e mamona (quadro 10). A agricultura é com pouco agrotóxico (gráfico 12), 

mas há uso de sementes selecionadas (modificadas). As roças podem ocorrer nas parcelas 

ou nas vazantes do açude, na chamada área coletiva, onde há a repartição de um hectare 

por família.  
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Quadro 10 – Plantas cultivadas no assentamento 

8) Agricultura Nº famílias que plantam Fonte de água: 

a) Feijão 13 Chuva 

b) Milho 13 Chuva 

c) Jerimum 7 Chuva 

d) Melancia 7 Chuva 

e) Capim 5 Rega: 1; Chuva:4 

f) Mamona 3 Chuva 

g) Pepino 2 Chuva 

h) Alface 1 Rega 

i) Batata doce 1 Chuva 

j) Beterraba 1 Rega 

k) Capim buffel 1 Chuva 

l) Capim-buxa 1 Chuva 

m) Cebolinha 1 Rega 

n) Cenoura 1 Rega 

o)Coco 1 Chuva 

p) Coentro 1 Rega 

q) Couve 1 Rega 

r) Fava 1 Chuva 

s) Macaxeira 1 Chuva 

t) Mamão 1 Chuva 

u) Manga 1 Chuva 

v) Palma 1 Chuva 
Nota: Cultivos por número decrescente de famílias que o adotam – e em caso de empate de Nº de 
famílias, dispostos em ordem alfabética. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

 

Gráfico 12 – Insumos usados na agricultura – Assentamento Mata Verde 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que responderam. Fonte: Samara 
Medeiros (2013). 

 

Apesar do baixo uso de agrotóxicos – apenas veneno para formiga – não há um 

cuidado com a reposição de nutrientes com adubação. Dos 13 entrevistados, 10 afirmaram 
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plantar sempre no mesmo local (ou seja, não há o pousio das áreas de plantio para 

recuperação do solo). Dos 22 tipos de cultivos declarados, apenas 7 usam algum tipo de 

irrigação. Segundo o presidente da associação, a semente da mamona é fornecida pelo IPA 

e a produção é vendida à Petrobrás. Em 2011, cerca de 20 parceleiros plantaram a 

oleaginosa. Em 2012, 42 iam plantar, mas faltou chuva e ele (o presidente da associação) 

disse que não compensa irrigar a mamona. Os modos de preparo do solo podem ser vistos 

no gráfico 13 abaixo. Além de capinar a terra, a queima ainda é presente. 

 

Gráfico 13 – Modo de preparo da terra no Assentamento M. Verde 

 

Nota: A porcentagem corresponde à quantidade de famílias que praticam os dados métodos (elas 
puderam escolher mais de uma categoria). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Apesar da queima parecer muito presente, alguns informaram que não realizam todo 

ano, só quando há a necessidade de “limpar” uma área nova. O desmatamento, apesar de 

parecer pequeno, não ocorre só para o plantio. Outras razões foram apontadas pelos 

moradores, como mostrado no gráfico 14 a seguir. 

 

Gráfico 14 – Razões pelas quais há corte de vegetação no Assent. Mata Verde 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que não necessariamente admitiram 
praticar, mas observam tais comportamentos na região. Fonte: Samara Medeiros (2013). 
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Esse corte não é sempre indiscriminado. Houve 4 casos de manejo relatados: 

 Agricultor(a) A disse que retira 10 m² de área a cada 15 dias, poupando 

algumas árvores; 

 Agricultor(a) B especificou que não corta baraúna e juazeiro; 

 Agricultor(a) C disse que usa Jurema e Marmeleiro para fazer carvão. 

 

Um(a) agricultor(a) disse ainda que o D. Helder tentou introduzir uma prática de  

manejo apropriado, o qual não foi acatado por uma questão cultural. Outras organizações 

que atuam no assentamento, segundo os moradores, são a Coopagel e o IPA. 

A mão de obra para a agricultura é familiar e praticamente toda manual, exceto 

quando há necessidade do uso do trator, que um dos moradores aluga e dirige para os 

demais, reduzindo a mão de obra em alguns casos (tabela 10). A tração animal também 

está presente. 

 

Tabela 10 – Tipo de arado utilizado na agricultura no Assent. M. Verde 

Arado: Nº de famílias que usam: 

Arado manual 9 

Arado de boi 3 

Trator 8 
Nota: Quantidade de famílias que utilizam cada método (elas puderam escolher mais de uma 
categoria). Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Parte da produção é vendida às Prefeituras de Iguaraci e Tuparetama, para consumo 

nas escolas (PAA – Programa de Aquisição de Alimentos) e ao IPA (mamona). O plantio na 

vazante do açude é uma boa estratégia, pois é uma área que naturalmente armazena água 

e nutrientes, permitindo que as plantas sobrevivam apesar da escassez de chuva e sem 

irrigação. Todos os entrevistados afirmam plantar para o autoconsumo. As vendas são 

poucas, predominando o milho e feijão (gráfico 15) – quando há chuvas regulares que 

permitam o desenvolvimento das culturas, o que não ocorreu nesse período de seca.  
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Gráfico 15 – Distribuição das vendas da agricultura no Assent. M. Verde 

 

Nota: Número de famílias que vendem cada cultivo. Pode ocorrer múltipla seleção. Fonte: Samara 
Medeiros (2013). 

 

Quando perguntados “Além da seca, o que lhe impede de ter um bom resultado na 

agricultura?”, muitos afirmaram a falta de recursos (externos e internos) e insumos 

(fertilizantes, pesticidas). O gráfico 16 mostra que, além dos fatores financeiros, outras 

categorias relacionam-se com a irrigação. 

 

Gráfico 16 – Razões (além da seca) que impedem uma melhor agricultura, segundo 

moradores do Assentamento Mata Verde  

 

Nota: Porcentagem das famílias que responderam cada categoria. Foi possível marcar/registrar mais 
de uma resposta. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

A ausência de luz elétrica em alguns casos e outras infraestruturas básicas apesar 

dos 12 anos de existência do assentamento mostram as dificuldades enfrentadas por essas 

famílias, que necessitam de muito mais além de terra e moradia. Isso faz pensar em 

quantos assentamentos estariam na mesma situação. Como pode ser revisto no quadro 10, 
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só 22% dos cultivos são regados. As fontes de água para a produção estão no gráfico 17 

abaixo.  

 

Gráfico 17 – Fonte de água para produção e criação no Assent. Mata Verde 

 

Nota: Os números correspondem à quantidade de famílias que utilizam cada tipo de fonte d’água. 
Mais de uma fonte pôde ser assinalada. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

 

Não foram detectadas cisternas de produção do tipo calçadão no assentamento, 

sendo usadas as cilíndricas do modelo do P1MC. O que deve ocorrer é tal como 

documentado no Sítio Monte Alegre, onde pequenas famílias dividem suas cisternas, 

ficando a cisterna da família A para uso doméstico e a cisterna da família B para produção. 

Estima-se que o açude utilizado seja o Açude do Saco, da Reserva Legal, que se manteve 

com água durante todo o período de estudo. 

Quanto à criação animal, a maior parte de famílias tem gado (de leite e/ou de corte), 

mas o maior número é de galinhas. Dos 13 entrevistados, só 3 criavam caprinos, mas estes 

corresponderam à maior média de animais por família, como pode ser visto no quadro 11 a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

Quadro 11 - Criação de animais no Assentamento Mata Verde 

14) Criação 
Qtos 
criam 

Nº cabeças/ 
família Total 

Média/ 
família 

Soltos/Semi-
conf./Confinados Alimento: Finalidade: 

Gado 9 

01, 02, 05, 
07, 08, 08, 
09, 20, 05 65 7 

Soltos: 8 
Semi-Conf.: 1 
Confinados: 1 

Capim (4), 
pasto(6), 
palma(2), 
farelo (1) 

Uso/Consumo 
próprio (7); 
Venda (5) 

Galinha 8 

04, 05, 07, 
08, 10, 15, 
25, 35 109 13-14 

Soltos: 6 
Semi-Conf.: 2 
Confinados: 0 

Milho (6), 
forragem (1), 
restos de 
comida (1) 

Consumo 
próprio (7) 

Cavalo 3 01, 01, 05 7 1* Todos soltos 

Capim (1), 
pasto (1), 
ração (1) 

Uso próprio 
(3); Venda (1) 

Caprino 
(bode) 3 12, 14, 27 53 17-18 Todos soltos Caatinga (3) 

Consumo 
próprio (3); 
Venda (2) 

Peru 2 04, 08 12 6 Todos soltos Milho (2) 
Uso próprio 
(1) 

Ovelha 2 03, 20 23 11 Todos soltos 
Capim (1), 
caatinga (1) 

Consumo 
próprio (1); 
Venda (1) 

Jegue 2 01, 01 2 1 
Soltos: 0 / Semi-
Conf.: 1 / Conf.: 1 

Capim (1), 
caatinga (1) 

Uso próprio 
(2) 

Jumento 1 1 1 
 

Solto Capim (1) 
Uso próprio 
(1) 

Pato 1 16 16 
 

Soltos Milho (1) 
Uso próprio 
(1) 

Mula 1 2 2 
 

Semi-confinadas Caatinga (1) 
Uso próprio 
(1) 

Porco 1 ? ? 
 

? 
Soro e milho 
(1) Venda (1) 

Nota: *O valor de 05 cavalos não entrou na média por se tratar de um caso particular, onde a família 
trabalha com comércio de cavalos, o que é atípico. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

O estrume dos animais é às vezes usado na adubação, um dos moradores, inclusive, 

já cogitou implantar um biodigestor, com o apoio do Dom Helder. Houve um caso de 

fabricação e venda de queijos entre os entrevistados. Os produtos da agricultura e criação 

têm destinos diferentes, conforme mostra a tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 – Destino dos produtos da agricultura e criação de Mata Verde 

16) Onde vende 
os produtos? 

Não 
vende* 

No 
assentamento Monteiro Tuparetama Atravessador IPA 

Da agricultura: x5 x1 x7 x1 
 

x1 

Da criação: x4 x2 x8 x3 x1 
 Nota: (*) Essa categoria também abrange os casos de “não informado” e “não tem destino certo”. 

Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Os moradores usam estratégias diferentes para a comercialização dos seus 

produtos. Apesar do aparente isolamento geográfico, caminhões e os chamados “carros de 



101 

 

 

linha”19 passam na estrada que dá para o assentamento e são utilizados por alguns. Outros 

usam meios próprios, como moto e carroça (charrete). Quando o caso é a venda de grandes 

animais, alguns vão até a cavalo, pastoreando (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Transporte dos produtos da agricultura e criação do Assent. M. Verde 

Tipo de transporte de produtos Nº de famílias 

Caminhão coletivo 4 

Moto 2 

Pastoreando 2 

Carro de linha 1 

Charrete (a burro) 1 

Marchante 1 

Nota: A tabela exclui os casos em que não há venda - logo, não há transporte. Fonte: Samara 
Medeiros (2013). 

 

O solo é considerado pobre e salinizado, uma das razões é atribuída ao fato de o 

proprietário anterior da fazenda plantar algaroba. Em época de seca, alguns moradores 

recorrem à palma para os animais, um morador inclusive planta palma consorciada com a 

caatinga. Alguns soltam os caprinos em áreas de vegetação. A maioria deixa uma área 

reservada já roçada, à espera do plantio. Aqui há uma família que também faz vassouras 

das folhas da palmeira catolé, retiradas das plantas na Serra do Saco. A faixa de renda de 

cada família está na tabela 13 a seguir.  

 

Tabela 13 – Valores da renda familiar e tamanho das famílias no Assent. M. Verde 

Nº de famílias Renda: (SM=R$622 em 2012) P/ qtas pessoas: Média de pessoas: 

9 De 1/2 a 1 salário 5, 2, 4, 6, 8, 4, 6, 

4, 4 

4,7 

4 De 1 a 2 salários 8, 5, 2, 9 6 

Nota: Não foi possível fazer uma renda per capita devido aos valores inexatos de renda. Fonte: 
Samara Medeiros (2013). 

 

A estrutura (fontes) da renda familiar é como mostrada no gráfico 18. Quanto ao 

trabalho assalariado, dois entrevistados disseram trabalhar em outra propriedade, o Sítio 

São João. As outras atividades relatadas foram: Fazendo faxina, lavando roupa, fazendo 

tijolo (em Monteiro), motorista de trator e pedreiro. 

                                                           
19

 São carros maiores que são uma forma de transporte coletivo, geralmente uma Saveiro, sem ponto ou preço 
fixo, esse depende da distância a percorrer. 
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Gráfico 18 – Estrutura da renda familiar no Assent. Mata Verde 

 

Nota: A porcentagem corresponde ao Nº de famílias que informaram tais fontes de renda. Mais de 
uma fonte de renda pôde ser assinalada por família. Fonte: Samara Medeiros (2013). 

 

Algumas famílias possuem filhos que saíram de casa, uns ajudam na renda da 

família, outros não. Além de saírem por motivo de casamento, os filhos saíram para 

trabalhar: em Pizzaria, como autônomo, caminhoneiro, empreiteiro em SP e como 

enfermeira. Houve apenas um caso de filho que saiu para trabalhar também como agricultor. 

Em relação à saúde dos moradores do Assentamento Mata Verde, não foi 

encontrada uma relação com contaminação de água ou agrotóxicos. Quando perguntados 

“Quais as doenças mais frequentes na família?”, as respostas foram tais como estão no 

gráfico 19. 

 

Gráfico 19 – Enfermidades mais frequentes no Assent. Mata Verde 

 

Nota: Os números correspondem ao Nº de famílias que relataram cada doença. Foi possível relatar 
mais de uma doença. As doenças relatadas apenas uma vez, foram: alergia, asma, cansaço, 
diabetes, dor de cabeça, de garganta, epilepsia, gastrite, reumatismo e sinusite. Fonte: Samara 
Medeiros (2013). 

 

Um exemplo de quem se dedica às atividades da agricultura o é Sr. Ivan, que vive 

com sua família no assentamento. Um esquema de sua propriedade encontra-se na figura 
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22 a seguir, na qual podemos verificar como são manejadas as unidades do 

agroecossistema. 

 

Figura 22 - Esquema da parcela do Sr. Ivan, em Mata Verde (Iguaraci/PE) 

 

Fonte: Samara Medeiros (2013). 
 

 Sua parcela é mais desenvolvida que a maioria, pois ele tem acesso à água para 

irrigação, apesar de ela ser salobra, limitando o crescimento dos vegetais – como o coentro 

– e salinizando o solo. O Sr. Ivan e sua família possuem um quintal com várias árvores 

nativas, como angico, baraúna, canafístula, juá e umburana. De fruteiras, só um pé de 

mamão, que recebe a água que escorre da cozinha. Eles cultivam palma para 

complementar a alimentação das ovelhas e do gado. Há também a criação de galinhas no 

quintal. Ainda no quintal, está o curral dos bovinos, mas esses passam a maior parte do 

tempo nas pastagens naturais que crescem no leito úmido dos açudes. Há também uma 

espécie de cisterna para armazenar forragem20.  

Além do quintal, há as hortas, divididas em duas partes: uma numa área de baixio – 

com maior propensão ao acúmulo de água – e outra junto ao poço, semi-sombreada por um 

juazeiro, do outro lado da estrada. A terra usada nos canteiros das hortas é bem escura, 

                                                           
20

 No momento da visita, a cisterna de forragens estava vazia; mas havia bastante forragem armazenada na 
dita “Oficina”, um cômodo de taipa. O agricultor chama de cisterna e não silo provavelmente porque se tratava 
de uma construção de alvenaria cavada no solo. 
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indicando a presença de muita matéria orgânica. Na região do poço, há também o plantio de 

capim-elefante, usado para forragem. As ovelhas possuem um abrigo, onde os agricultores 

colocam alimento complementar para os animais, já que as ovelhas podem alimentar-se da 

área de caatinga adjacente que, segundo o Sr. Ivan, possui uns 20 anos (figura 23). 

Figura 23 - Caatinga e propriedade do Sr. Ivan, Mata Verde 

 
Fonte: Samara Medeiros (mar. 2013). 

 

3.3 – Conhecimento local 

 

Hoje há a revalorização do conhecimento tradicional para a produção rural, como 

fonte segura e específica de conhecimento de populações que experimentaram e 

adaptaram-se a uma região, tirando proveito das particularidades dela, em vez de negá-las 

com uma agricultura simplificada. Cada vez mais vêm aumentando os grupos de 

agroecologia pelo mundo, que conseguiram recentemente conquistar uma política pública 

que fomente a agroecologia no Brasil. Esta depende muito do estudo do conhecimento 

ancestral ou tradicional, acumulado ao longo de gerações. O seu estudo pode ser 

denominado de etnoecologia. 

Toledo (2009) discorre sobre a etnoecologia como uma disciplina híbrida, que une a 

ciência moderna à experiência tradicional, com a tarefa de decifrar a memória biocultural de 

nossa espécie, revalorizando quem a mantém. O contexto do que o autor coloca é que 

muito do conhecimento científico é apenas apropriado ou sistematizado pelos 

pesquisadores, sendo a descoberta, teste e consolidação de métodos ou fármacos, por 
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exemplo, previamente feitos pelas populações tradicionais. A etnoecologia vem então fazer 

uma ponte entre o científico e o popular, dando credibilidade e importância a um 

conhecimento talvez apenas não polido. 

Assim como a ecologia ensina que os animais isolados em ilhas tendem a se 

especializarem, o mesmo ocorre com uma comunidade de pessoas mais distantes da 

cidade. Ela é estimulada a desenvolver e manter suas próprias estratégias de vida, como a 

medicina natural baseada na caatinga, como aferido por Aluísio Ribeiro na sua dissertação 

“Estado de conservação de nascentes do alto trecho do rio Pajeú, Pernambuco” (a ser 

defendida em 2014), onde ele estuda os usos das espécies vegetais da caatinga pelas 

comunidades nas áreas de estudo do projeto.  

A falta de tecnologias próprias para um ambiente desafiador, como o sertão, leva as 

pessoas a inventarem suas próprias, como o caso do Sr. Manoel, do Sítio Monte Alegre, que 

criou uma bomba de sucção de água mais barata e duradoura para o uso em cisternas. E 

como as onze famílias que sobrevivem da extração das folhas da palmeira catolé e do uso 

da palha para a confecção de vassouras artesanais (SOUTO, RIBEIRO; RODRIGUES, 

2013). 

Toledo (2009) coloca também que o retorno às “outras ecologias” se deu na década 

de 1980, movido pela consciência crescente em torno da crise ecológica no planeta, bem 

como pela crescente acumulação de evidências empíricas, que mostram a incapacidade dos 

sistemas produtivos modernos para realizar o uso adequado dos recursos naturais.  

 

Intercâmbios 

Refletiremos a riqueza do conhecimento tradicional com base nas oficinas (Maio de 

2013), nas quais ocorreram intercâmbios entre agricultores, técnicos agrícolas, membros de 

organizações, alunos e professores da UFPE. Para tanto, serão tomados como base os 

registros orais gravados durante os dois dias, mostrando a riqueza de conhecimento que 

brota dos agricultores sobre técnicas de cultivo, criação e convívio com o semiárido, 

indicando a necessidade apenas de vias de compartilhamento. 

A comunhão dos agricultores entre si é a base do conhecimento agroecológico. 

Pessoas que têm desafios em comum com o ambiente e aprenderam com ele. A 

universidade e os técnicos chegam em segundo lugar, para ajudar a sistematizar o que é 

dito, expandir ainda mais esse círculo de conhecimento e conectá-lo com outros, como 

ocorreu nesse encontro, com a presença de um técnico que dividiu várias ideias adquiridas 

anteriormente. 
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Os agricultores se mostraram solidários. Quando compartilham de uma mesma fonte 

de água, têm a noção de não tirar demais para não faltar para o outro. Compartilham 

também mudas entre si. O mais importante são esses momentos de aprendizado mútuo, um 

aprendizado prático. Seu Pedro, por exemplo, não só compartilhou o conhecimento sobre as 

forrageiras da caatinga, quando levou as pessoas pra mostrar a agrofloresta, ofereceu 

também para quem quisesse levar um pouco de cada vegetal pra replantar nos seus sítios. 

O Sr. Manoel e o Sr. Pedro detêm muito conhecimento a respeito de usos das 

espécies da caatinga, do que serve para quê, de como preparar. A experiência com o 

Centro Sabiá pode ter ajudado em parte, mas também a natureza criativa do Sr. Manoel, 

que gosta de realizar experimentos, de testar o que ele acha que pode dar certo. Ele trouxe 

outras espécies da caatinga que não cresciam originalmente no seu sítio, como a favela. 

 

Desafios: 

Lixo: Alguns agricultores admitem que queimam o lixo. Mas se não há coleta pela 

prefeitura, o que deve ser feito? Foi debatido que alguns lixos a terra absorve e “outros 

passam 50 anos ali ainda”.  

A corrupção: Os grandes fazendeiros têm mais vantagens. A fiscalização faz vista 

grossa para o desmatamento, na distribuição de sementes tiram 200 sacas e o pequeno 

agricultor não consegue levar nem 3 sacas. Foi anunciado que os carros pipa do exército 

viriam, mas quando foram saber, foi dito que os carros só iriam com 30 dias – e nunca 

foram. 

Infraestruturas para a seca: Foi discutida a pouca eficiência do carro-pipa: “A cisterna 

é de 17.000 litros, mas o pipa abastece com 9, 10... [...] Se enchesse passava 3 meses, mas 

nunca encheu não”. Foi colocada a necessidade de coisas duradouras, como um poço 

profundo e uma barragem subterrânea para manter a água na terra. Em vez de carros-pipa, 

que se façam barragens e poços. Foi apresentada a situação em Mata Verde: 

Lá tá bom demais. Só quando Deus mandar chuva pra gente. Os açudes 
secando, tem um poço também. Eu sugiro às prefeituras e aos governos 
que em vez de carro-pipa, façam barragens e poços. Nós temos 10 pipas 
por dia e o povo passando sede e gastando muito. Mas se fizer poços, 
como em Iguaraci que tem um poço com 22mil litros de água por hora, na 
próxima seca não precisa de carro-pipa. 

Ao verificar a situação das localidades estudadas, podemos considerar os seguintes 

pontos: 
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Desmatamento: Foi posta a importância de não desmatar especialmente na beira do 

rio, “porque é aquele mato que deixa o rio vivo”. Um dos relatos conta que há duas gerações 

o rio tinha até correnteza e hoje está morrendo. Falou-se da importância de, ao retirar 

madeira, deixar uma parte. O carvão é colocado como um vilão, pelo qual muito é 

desmatado.  

Animais silvestres: A caça diminuiu nos últimos tempos, menos gente possui 

espingarda em casa. Já se vê mais bichos do mato [como o gato do mato que há tempos 

não aparecia em Monte Alegre], papagaios em uma localidade, macacos em outra, mas a 

asa branca ainda é difícil de ver. O Sr. Pedro coloca capim para os juritis e jacus 

periodicamente no pé da serra, enquanto seu filho coloca xerém para os galos-de-campina 

que vem aos montes para o quintal de casa. Eles também deixam água para os animais em 

geral, uma tigela abaixo de uma torneira na frente de casa e outra abaixo de um cano 

pingando junto do poço. Na discussão foi frisado que, se matar a vegetação, os bichos vão 

embora. 

Usos da vegetação 

Foi debatida a importância de começar a plantar plantas da caatinga, como a 

maniçoba, imbira, jeijão brabo, olho de boi, palma, mandioca purnunça, algodão seda, 

e o umbuzeiro. 

O umbuzeiro é um professor, porque ensina a planejar. Como o mandacaru 
que é irrigador. Qualquer chuvinha que dê ele tá juntando água. Pra capim o 
criador só vai sofrer, porque tá tentando o que não dá, planta e daqui a 
pouco secou tudo. A mandioca-purnunça vai dar mandioca a vida toda, 

enquanto o capim se acaba logo. 

Esses conhecimentos sobre forrageiras da caatinga são extremamente importantes, 

visto que, como foi colocado, a questão da fome, nessa seca, não é muito das pessoas, é 

mais de natureza animal. Os programas de ajuda do Governo (como Bolsa Safra, B. 

Família, Chapéu de Palha) têm a maior parte dos recursos divididos entre a família e a 

alimentação dos animais. 

 Usos e preparos: Os agricultores vão ensinando o uso das plantas, ressaltando que 

deve ser feito um manejo para a retirada dos galhos, deixando sempre o suficiente para a 

planta continuar vivendo. Falou-se também que algumas plantas podem ser perigosas se 

não forem preparadas adequadamente para o consumo [assim como a goma de tapioca 

também requer um cuidado]. “Dizem que é coisa de doido [usar a caatinga], que tem que 

dar ração”. Diz-se que essas forragens são ricas em proteína e que servem tanto para vacas 

leiteiras como engordadeiras. As informações compartilhadas foram sistematizadas, 

conforme segue: 
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 Algodão-seda: Deixa secar de 6 a 8 dias e pode armazenar se quiser. A 

secagem pode ser feita sobre lonas pretas. 

 Maniçoba, salsa, feijão brabo: Corta folhas e galhos e coloca para secar por 3 

dias – “porque o que mata é a água”. Depois de seca, pode passar na forrageira 

e dar aos animais. Foi alertado que a maniçoba é forte, não devendo ser dada a 

vacas de 3kg a baixo. 

 Mandioca purnunça: Passa na forrageira galhos e folhas, deixa “fenar” (secar) 

por 3 dias. Para alimentação humana, é dito que a farinha feita da batata dela é 

muito boa, mas que não deve ser comida cozida. 

Foi apontado que outra “coisa de doido” antigamente era plantar mandacaru, mas 

que depois da seca muita gente está plantando porque é muito resistente. “Mandacaru é o 

último a resistir, vai a palma, vai tudo e ele fica. Vai a maniçoba, o mandacaru fica”. 

Foi colocada a importância da jurema preta: 

Da florada da jurema preta, a abelha faz o mel [...]. É uma lenha de 
excelente qualidade, uma estaca de primeira qualidade. E o fator mais 
importante da jurema preta: você corta ela embaixo, 40cm do chão, ela 
rebrota 10 a 15 galhos. E é rápida no crescimento. Então ela produz muita 
lenha, né? Muita massa em pouco tempo, ela tem uma produtividade 
grande. [...] Nesse momento em que lenha é caro, estaca é caro e que a 
gente quase não tem, a jurema preta vem para suprir essa necessidade. 

Foi falado da embira, que tem a vagem para alimentação animal, além da madeira, a 

folha, a flor e a casca. O pau-leite pode ser usado como planta pioneira, porque cresce e se 

decompõe rápido quando cortado, servindo de adubo. Outro uso é medicinal, inclusive para 

os animais. O preparo envolve “passar ele na máquina e dar uma abafadinha”. Falou-se 

também da catingueira, como sendo a primeira planta que brota depois da seca e tem uma 

madeira forte. Suas cinzas podem ser misturadas na água para regar plantas, como a 

bananeira, que irá produzir mais. A favela pode dar coceira nas pessoas, mas o bode come 

bem. O frei-jorge tem madeira de lei. O angico também tem madeira boa para móveis e da 

casca pode-se fazer um lambedor. Disseram haver do angico preto e do branco, sendo o 

preto melhor. O Jericó, uma planta rasteira da caatinga, também foi mencionado, assim 

como o marmeleiro, a burra-leiteira e o pau d’água (ipê), mas não ficou claro o seu uso. 21 

Cinzas [não necessariamente da catingueira] e cal virgem foram citadas para serem 

usadas contra fungos em plantas, como os que têm atacado as raízes das mangueiras e 

são comuns em pés de banana-maçã. Pode ser usado preventivamente quando fizer a cova 

                                                           
21

 Não se falou em ervas medicinais, mas em entrevista anterior em Brejinho, foram citados alguns 

tipos de chás: Erva cidreira; Capim santo; Casca do cajueiro; Malva rosa. 
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para a bananeira, ou no tratamento das mangueiras: “quando perceber-se que há um galho 

doente, que jogue cal a uns 5cm em torno do tronco numa covinha, ou cinza, que acaba 

com o fungo”. 

 Um tipo de prevenção contra pragas é justamente plantar em consórcio com 

espécies variadas, inclusive nativas. A presença da irmã de Carlos, o qual possui uma 

agrofloresta em Brejinho, foi importante para dividir a experiência a respeito de suas 

mangueiras e cajueiros que estão saudáveis, apesar da praga estar por toda parte na 

região. Quando perguntada por que ela acha que na terra de Carlos os cajueiros não 

apresentaram fungo, ela diz: “Eu acho que é porque é perto da mata, e o fungo acho que 

não se espalha. Aí pra parte da Batinga [outra sub-região de lá] tiraram tudo, deixaram 

somente o cajueiro”. Inclusive, na opinião do Sr. Pedro, manter a mata e tirar dela o sustento 

é uma questão de sobrevivência: “... o agricultor que for novo, ele tem que se preparar pra 

sobreviver com a seca do Nordeste. Plantar capim num adianta, desmatar não adianta, que 

tá prejudicando o meio ambiente, né? [...] Ou parte pra essas coisas ou o Nordeste não vai 

sair dessa crise nunca”. 

 Como plantar: Foi informado que o umbuzeiro, quando enxertado, cresce rápido. Já 

a maniçoba, umburana, aroeira e embira pode plantar o galho (manilha) diretamente. A 

melhor época para isso é em novembro. A maniçoba, juntamente com a umburana e a 

favela pode ser plantada também só a estaca. A mandioca-purnunça e o umbuzeiro 

podem ser plantados através da batata. O feijão-brabo, a jurema e o algodão seda são 

melhores de plantar as sementes – é uma opção também para a umburana. 

 

As vantagens da criação de bode 

Enquanto em algumas localidades, a criação de caprinos não se mostrou muito 

expressiva, as vantagens desses animais quanto à alimentação e o preço de venda foram 

elencadas: 

O agricultor se quiser criar um negócio que dizem que dá trabalho cria bode, 
porque não precisa desmatar, quanto mais da caatinga tiver melhor pro 
bode. Se passar 6 arames, bota uma estaca, de 10 em 10cm uma varinha e 
pronto, pode botar os bodes. Você vai vender hoje uma junta de boi, chega 
lá dá 90 dias de prazo. Leva 100 bodes por 200, que já sai com o dinheiro 
no bolso, e sai mais caro que o gado. 

Foi complementado que: “Quanto mais seco [a caatinga], mais ele [o bode] gosta [...]. 

A carne vale mais que a de gado”. 
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Conservação do solo 

Foi relatada uma experiência em Lagoa da Cruz a partir da ação de um técnico. Hoje 

há uma agrofloresta na localidade, cujo começo foi com a preparação do solo:  

Todas essas ações são importantes, de você plantar cultura, preocupado na 
subsistência do gado, pensando numa seca futura como vivenciamos em 
2012. Mas se a gente esquecer do solo, que é tão ou mais importante que 
as plantações, fica difícil. Há 20 anos quando começamos o projeto em 
Baixio de Lagoa da Cruz, [...] a gente trabalhava numa terra que é como 
dizem, "não segurava uma cadeira em pé". [...] E naquela época, a única 
cultura que se encontrava naquela região era feijão-brabo, era um pé de 
jurema preta aqui outro ali[...]. A gente começou a trabalhar num sistema de 
técnicas de melhoramento de solo, que foi de curva de nível, de leiramento 
de mato e pedra, contendo as águas que provocavam a erosão [...] e se o 
Sr. for lá hoje, tem 30 a 40 famílias em volta e tá todo mundo vivo vivendo 
daquela terra. 

 Um agricultor com quem o técnico trabalhou, o Sr. Bartolomeu, falou também que 

não desmatar e não capinar totalmente são outros cuidados que preservam o solo e, com 

isso, as plantas – bem como os animais que poderão vir a se alimentar delas:  

E outra, o criador tem que tentar preservar o meio de mata, que serve para 
os animais na época do verão. Não precisa descapinar a terra toda não, 
porque descapinando acaba o solo, né? E deixando a reserva de mata, 
você pode "escapar" [sobreviver] nessa reserva, como nós escapamos lá 
nessa seca, na mata que é da reserva do assentamento. Só nas folhas 
secas do chão, escapou até gado dentro. Complementamos com 
mandacaru e uma raçãozinha. 

 Ele contou também sobre uma agrofloresta que conheceu: 

É uma propriedade que eu vi lá perto de Santa Cruz da Baixa Verde. Lá tem 
tudo dentro, chama agrofloresta. Tem milho, fruteira, tudo... e não acaba a 
mata. Todo o mato que ele corta ele não queima, sai "pinicando" dentro e 
plantando os legumes dentro. Dá legume de primeira. A terra [antes] era 

toda degradada. [...]ele foi plantando [...] pau-leite [...] pra servir de adubo 

pra terra, né? Preservar o solo, que ele se acaba mais rápido no chão. 

 Ele também fala que a criação de galinhas e bodes é feita em outra parte do terreno 

e que o esterco é levado para adubar a agrofloresta. 

 

3.4 Reflexões a partir da pesquisa com agricultores do Pajeú  
 

O conhecimento tradicional tem um importante papel frente a uma compreensão 

mais holística do ambiente, assim como a agroecologia, que abrange a interligação de 

cultivo, criação, a natureza selvagem, aspectos físicos, cultura e seres humanos. Nos sítios 

já se tem e se pratica o hábito de pensar nos vários aspectos integrados, que dado aspecto 

depende e influencia o outro. Há uma imbricação entre as dimensões da natureza e da 
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cultura no conhecimento camponês, conforme bem ressalta Lima (2011): “A agrofloresta é a 

cópia do sítio. Por isso a mesma é natural, por isso aceitam [...]. De repente, percebemos 

que não estamos inovando nada, eles já fazem isso há muito tempo. Foi uma conquista, 

antes da terra, veio a lei do sítio. Cada um tinha o direito de plantar ao redor da casa”  

(LIMA, 2011, p.254). 

Apesar de a agroecologia provar que a agricultura mais eficaz a longo prazo é a que 

respeita as peculiaridades de um lugar e não um modelo universalizante (o agronegócio), 

muitos agricultores acham que ir contra a tendência do mercado “moderno”, padronizado “é 

coisa de doido”, como foi falado nas entrevistas. Para esses, parece loucura ter sucesso 

produtivo tendo menos trabalho ao não se “limpar” uma área de suas outras formas de vida 

para inserir o cultivo de uma espécie nova, parece desorganizado ou trabalho de 

preguiçoso. Retomamos como referência a simplicidade ancestral indígena, quando já 

haviam práticas de consorciação e manejo com base na unidade ecológica do ambiente. 

Foi mostrado que a criação e o cultivo em convivência com a mata levam a uma 

maior resiliência no período de estiagem, pois estão sendo alimentados e protegidos pelo 

ecossistema adaptado, forte. A mata oferece, por exemplo, a forragem (um conjunto de 

espécies arbustivas nativas) que suporta as condições de estiagem depois que o capim 

plantado secou. Um ecossistema em bom status de conservação oferece também nutrientes 

para as plantas, predadores naturais para controlar pragas, um melhor microclima (que 

diminui o ressecamento das plantas) e barraventos. A caatinga ensina que agricultura e 

criação são possíveis, ali, desde que respeitadas e conjugadas com o funcionamento do 

ambiente e respeitadas suas proporções. Por exemplo, se a biomassa vegetal produzida é 

menor em função da sazonalidade bem marcada, então as criações também o sejam, o que 

explica a melhor adaptação da pequena criação de caprinos à caatinga e não a de bovinos, 

culturalmente representativa na região. 

As organizações sociais do Pajeú têm um papel central na mobilização e educação 

social dos agricultores, na iniciativa de desenvolver um projeto próprio, de acordo com suas 

potencialidades e interesses, de forma a não ficar na dependência do Estado. As 

organizações sociais colaboram com os agricultores no sentido de poderem fazer demandas 

para políticas públicas mais qualificadas e não como o estado faz convencionalmente, 

gerando dependência e assistencialismo, quebrando a autonomia do agricultor e de suas 

organizações sociais, assim como o potencial e o papel da agricultura na atualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que ações baseadas nos pilares agroecológicos podem trazer resultados 

expressivos nas comunidades, tais como os casos aqui apresentados. As técnicas 

empregadas na agroecologia são relativamente baratas e podem trazer benefícios 

significativos. Além disso, levantamos como hipótese que a Agroecologia pode reduzir as 

consequências acumuladas em função de um subdesenvolvimento econômico-social, o 

recorrente uso dos agrotóxicos e a degradação de nascentes do rio Pajeú. 

Como visto nas entrevistas, apesar do uso de agrotóxicos não ser um grande 

problema nas comunidades estudadas no alto Sertão do Pajeú, muitas pessoas falavam 

que, para uma agricultura melhor, precisariam de insumos, investimento externo. Isso quer 

dizer que, se houvesse dinheiro, os agricultores investiriam em insumos. E se não usam os 

insumos naturais aos quais já têm acesso, seriam esses insumos de interesse os químicos? 

O “investimento externo” pode levar à possibilidade de uma abertura das comunidades tanto 

para projetos de cunho mais ecológico, como destrutivos, que pretendam explorar terras 

para lucrar com agrotóxicos, testar ou cultivar sementes transgênicas. Então há de se 

aproveitar o conhecimento tradicional, a presença de exemplos próximos de uma agricultura 

de sucesso através do emprego da agroecologia, aproveitar a abertura ao diálogo de 

saberes entre o conhecimento acadêmico e popular fruto de um processo histórico de 

organização social, conjugado ao espírito de comunidade que há nessas regiões para, 

assim, desenvolver o potencial dessas comunidades e promover a segurança alimentar. 

Para tal, é importante lidar com um dos principais problemas enfrentados, que é a 

gestão da água. Controlar e manejar a água, visto que a escassez hídrica é e será uma 

constante, porém pode-se conviver com ela, desde que integrando várias ações, cujas 

responsabilidades passam por tomadores de decisão (Estado), assim como por mobilização 

e organização local. O paradigma do combate à seca ainda é presente, estando as 

organizações sociais em constante enfrentamento e construção de estratégias com base na 

convivência com o semiárido (PONTES, 2014). Muitas estratégias para captação, 

armazenamento e uso econômico da água já existem e estão sendo dinamizadas. A 

população atualmente tem noção de estratégias estruturais como barragens subterrâneas e 

poços profundos, que seriam de responsabilidade do Governo, mas não parecem repensar 

hábitos para economizar água em casa e na agricultura e, muitas vezes, também não se 

promove um cuidado adequado com a qualidade da água. Alguns problemas encontrados 

na região foram o uso da água in natura pelas populações tanto em função do manejo 

inadequado da água armazenada nas cisternas quanto da obtenção da água no leito do rio 
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ou em cacimbas, na maioria das vezes, em trechos utilizados por animais onde esses 

depositam as suas fezes.  

A área do alto Sertão do Pajeú, desde o início dos anos 2000, encontra-se dentro de 

um projeto de desenvolvimento local a partir da instalação de Unidades de Combate à 

Desertificação no Semiárido do Estado de Pernambuco. Em 2003, o Governo de 

Pernambuco lançou um plano estratégico do Pajeú, onde foram traçadas as diretrizes 

fundamentais e apresentados alguns dados com relação ao desenvolvimento da área. 

Assim, a importância de ações desta natureza para a região é notória. Entretanto, é preciso 

conjugar mais as demandas das organizações sociais, que propõem outro paradigma para 

as ações de desenvolvimento com base na convivência com o semiárido, tal como o 

documento de 2013 intitulado “Diretrizes para a Convivência com o semiárido – uma 

contribuição da sociedade civil para a construção de políticas públicas” cujas reivindicações 

sinalizam para um plano nacional e planos estaduais de convivência com o semiárido. Tal 

proposta foi recentemente apresentada: “As perspectivas elencadas são o resultado de uma 

parceria entre os movimentos sociais e sindicais, organizações não governamentais e da 

Igreja Católica, junto com famílias rurais. A apresentação do documento ocorreu nesta 

quarta-feira (22), na Universidade Católica de Pernambuco” (ASA, 2013). 

Quanto ao objetivo principal do trabalho, foram encontrados diversos casos onde a 

agroecologia aumentou a resiliência da agricultura familiar, evitando o surgimento de 

pragas, conservando a capacidade de plantios sempre na mesma área, mantendo maior 

diversidade e segurança alimentar – inclusive para os animais, que é um grande desafio 

durante a seca. Uma agrofloresta repleta de plantas nativas fomenta sim a manutenção dos 

ecossistemas e a recuperação deles, como ocorreu com Carlos (Vidéu, Brejinho) e Manoel 

(Sítio Monte Alegre, Iguaraci), cujos cultivos cresceram junto com a caatinga. 

A seca recente afetou sim as experiências agroecológicas, mas não as extinguiu. 

Embora algumas plantas sejam mais afetadas, outras são menos e continuam produzindo 

mesmo com a escassa chuva, o que não ocorre se a roça é formada somente por um cultivo 

de inverno. 

A melhor forma de propor práticas agroecológicas adequadas à realidade das 

localidades em processo de estudo é observando as experiências agroecológicas na própria 

área de estudo e daí ir adequando, conforme a geografia do lugar, a disponibilidade de água 

e o que se quer plantar. Cada caso terá uma proposta diferente. 

O grande problema das políticas públicas estatais é que são aplicadas verticalmente, 

ou seja, de cima para baixo, hierarquicamente, com base no paradigma de combate à seca, 
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numa relação na qual se desconsideram a realidade dos agricultores e do ambiente 

semiárido. Quando nos referimos às políticas públicas não estatais, como é o caso das 

ações no âmbito da ASA, vemos que estas tem como estratégia central o envolvimento dos 

agricultores na execução das ações. Assim, é mais coerente que as políticas dialoguem com 

os agricultores e sejam concebidas conforme as necessidades locais horizontalmente, em 

uma ação na qual o conhecimento tradicional dos agricultores venha a ser valorizado e 

potencializado. As políticas ambientais não consideram a importância da agricultura de 

bases ecológicas, um diálogo mais que necessário e urgente. 

O intercâmbio entre agricultores é uma estratégia central que vem sendo realizada 

há décadas pelos movimentos sociais ligados à Igreja, na perspectiva da valorização do 

conhecimento dos agricultores. Podemos constatar que o intercâmbio realizado no presente 

estudo entre agricultores, universidade e técnicos foi muito satisfatório. A comparação de 

casos, de ideias, a união dos conhecimentos, a observação de uma experiência de sucesso 

de perto permitiram um olhar mais confiante em relação a outras concepções e formas de se 

fazer agricultura e criação por parte dos agricultores, pois viram resultados concretos (ao 

percorrerem a experiência da agrofloresta dos Srs. Pedro e Manoel em Monte Alegre) e 

relatos de agricultores próximos, aos quais eles podem ter acesso, orientação – o que pode 

levar a uma maior motivação para experimentar práticas agroecológicas, ao invés do 

contato apenas com ideias e propostas de um técnico. O agricultor de Quixaba foi um 

desses que recebeu a visita de um técnico e foi desencorajado pelo resto da comunidade, 

mas teve o interesse e a perseverança de experimentar e, com o tempo e o próprio sucesso 

das práticas, tornou-se exemplo para essas mesmas pessoas e para nós mesmos. 
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ANEXO: 
 

 

2 – Entrevista semi-estruturada aplicada às comunidades 

* Produzida em coletivo pelos professores do grupo do ‘Projeto Tecnologias sociais para 

gestão e recuperação de áreas degradas no alto trecho da bacia do Pajeú-

Pernambuco’. 
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PROJETO DE PESQUISA PRODEMA-UFPE/CNPq: TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA GESTÃO E 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE NASCENTE DEGRADADAS NO ALTO PAJEÚ-PE 

ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO EM SÍTIO, FAZENDA E PROJETO DE ASSENTAMENTO (PA) RURAL 

Entrevista N
o
 ____ 

I) Identificação do Produtor e do Imóvel 

1) Nome do Informante __________________________________ Telefone (    ) _______________. 

2) Nome do imóvel: _________________________   Lote: ___    Quadra: ____    Área: __________. 

3) Tempo de propriedade ou de posse do imóvel _________  Tamanho da família _______    N
o
 de 

pessoas  da família que trabalham no imóvel ______. 

4) Condição de ocupação do imóvel: (  )próprio   (  ) arrendado   (  ) cedido    (   ) outra ___________ 

5) Localização do imóvel: Município ______________________   Localidade ______________ 
Bacia do rio/riacho __________________   

Coordenadas da sede: _________________  e _________________. 
II) Características do Imóvel 

6) No e tipos de construções existentes no imóvel: ____ moradias de alvenaria ____ moradias  de 
taipa.    _____ galpões     _____ estábulos      _____ silos      _____ casa de farinha      

_____ cisterna.  Outras: ___________________________________________________________. 

7) Aspectos naturais (relevo, solo, vegetação nativa, tipo de caatinga; período chuvoso, olhos 
d’água, presença de erosão): 

 

 

 

 

 

 III) Atividades Praticadas pela Família e Renda Familiar 

8) Agricultura 

 

Cultura 

N
o
 de co-

lheitas/ano 
Téc. 

Irrigação e 
fonte de 

água 

Insumos 
Industriais 

ou 
Naturais 

Máquinas; 
Instrumentos, 
Arado Animal 

Mão-de-
obra 

familiar  
contrat. 

Finalidade 
autocons.  

vend. 

     G      G G      G 

     G      G G      G 

     G      G G      G 

     G      G G      G 

     G      G G      G 

     G      G G      G 
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9) Variação da produção nos últimos (   ) 5  ou  (   ) 10 anos: (   ) aumentou   (   ) diminuiu   (   ) 
não variou.  Se variou, a causa foi:  (   ) Seca    (   ) Chuva    (   ) Solo   (   ) Outra ________________. 

10) Como prepara a terra para plantar? (   ) desmata    (   ) limpa, capina ou roça   (   ) queima    (   ) 
outra/ qual?____________________________________________________________________. 

11) Planta sempre no mesmo terreno?  (   ) Sim    (   ) Não    Por que? ________________________. 

12)  Observa erosão ( ou desgaste) do solo? (   ) Não    (   ) em alguns lugares    (   ) em vários 
lugares do sítio  

 Se observa: 

    Onde ocorre?  ___________________________________________________________________. 

    O que causa a erosão? ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________. 

13) Na sua opinião, além da falta ou da diminuição da chuva, o que lhe impede de conseguir um bom 
resultado na agricultura? E o que tem colaborado para conseguir alcançar bom resultado na 
agricultura? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14) Criação   

Tipo de 
animal* 

N
o
 de 

cabeças 
Técnica manejo 

utilizada   
Confinado  Semi-

conf. Solto 

Forrageira ou 
Ração e/ou Pasto 

na Caatinga 

Mão-de-obra 
utiliz. familiar  
contratada 

Finalid. da 
criação 

autocons.   
Venda 

    G     G    G  G        G G        G 

    G     G    G  G        G G        G 

    G     G    G  G        G G        G 

    G     G    G  G        G G        G 

    G     G    G  G        G G        G 

    G     G    G  G        G G        G 

    G     G    G  G        G G        G 

(*)  Gado de corte; gado de leite;  búfalo; cavalo; caprino; ovino; suíno; frango de corte; galinha 

poideira; codorna; coelho; abelha; outro (especificar). 

15) Que produtos da criação são vendidos? (   ) Sempre ____________________________________ 

(   ) Eventualmente ______________________________________________________________. 

16) Onde vende os produtos da agricultura? ________________ e da criação? _________________. 

17) Que destino dá aos dejetos dos animais? (   ) Adubo para o solo  (   ) Geração de Energia – 
Biodigestor (   ) Disposição aleatória em solo (   ) Outros ________________________________. 
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18) Meios de transporte dos produtos agrícolas e da criação para o mercado: ___________________ 

 _____________________________________________________________________________. 

19) Nessa região, está havendo corte da vegetação para:  

a) plantar lavoura  (   ) Sim   (   ) Não 

b) plantar capim  (   ) Sim   (   ) Não 

c) vender a lenha  (   ) Sim   (   ) Não 

d) fazer carvão  (   ) Sim   (   ) Não 

e) outra  finalidade (   ) Sim.  Qual? _________________________________________________. 

 f) manejo (  ) Sim  Qual?_________________________________________________________. 

20) Estrutura da renda familiar: 
a) Fonte de renda principal da família: (  ) agricultura própria   (   ) trabalho assalariado (se for o caso, 

informar onde) _____________________________________________________________________ 

b) Outras fontes de rendimento da família:  (   ) aposentadoria    (   ) bolsa família    (   ) outra   

(informar)_________________________________________________________________________. 

c) Renda mensal da família em Salário Mínimo (SM=R$ 622,00): (   ) menos de ½ SM (   ) de ½ até 1 

SM     (   ) mais de 1 até 2 SM   (   ) mais de 2 até 3 SM   (   ) mais de 3 até 5 SM   (   ) mais de 5 SM. 

IV) Acesso a Infraestrutura e Serviços 

21) Escolas freqüentadas pelos filhos (nível de ensino e localização): _________________________   
_____________________________________________________________________________. 

22) Serviços médicos utilizados pela família (tipo e localização): ______________________________ 

    _______________________________________________________________________________. 

23) Doenças mais freqüentes na família: ________________________________________________. 

24) Fonte da água para consumo humano: (   ) cisterna (   ) poço ou cacimba na propriedade   (   ) 
poço ou cacimba fora da propriedade    (   ) açude ______________ localizado na Faz. 
____________________ 

 (   ) carro-pipa. Qualidade da água: do poço ________________ do açude ________________. 

                                                                             (Doce, salobra, salgada)       (Doce, salobra, salgada) 

25) Quanto ao manejo da água de cisternas: 

(   ) Água de chuvas (   ) Carro-pipa  (   ) Outros:     ___________ 

(   ) Desvio Manual das 1ªs águas (  ) Dispositivo para desvio automático de desvio das 1ªs 

águas (   ) Captação da água sem desvio.  (   ) Outros. 

OBS:.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

(   ) Dispositivo do tipo bomba (   ) Outro Dispositivo (    ) Balde exclusivo    

(   ) Qualquer recipiente  (   ) Outros. 
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OBS:.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Finalidade da água: (   ) Cozinhar e Beber.    (   ) Afazeres domésticos (Banho, lavar roupa, etc.). 

(   ) Outros. 

OBS:.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Duração da água armazenada na Cisterna: (   ) 6 meses    (   ) 1 ano        (   ) 1 ano e meio  

(   ) 2 anos.     (   ) Outra. 

Quantas pessoas fazem uso dessa água? _____________________________________________ 

OBS:.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Melhoria na saúde domiciliar: (   ) Diminuição de dor de barriga      (   ) Diminuição de diarréias   

(   ) Diminuição de enjôos e vômitos       (   ) Diminuição da ocorrência de Febre         (   ) Outra 

OBS:.____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

26) Trata a água para consumir? (   ) Não   (   ) Sim. Como: (   ) Aplicação de Hipoclorito    (   ) Uso de 
Filtro de Pano  (   ) Decantação  (   ) Outros__________________________________________ 

27) Fonte da água para produção: (   ) poço ou cacimba na propriedade   (  ) poço ou cacimba fora da 
propriedade    (  ) cisterna de produção (   ) açude ______________ localizado na Faz. 
_________________. Quais dessas fontes secam nos anos normais?______________________ 
______________________________________________________________________________ 

28) Destino do lixo: (  ) coletado pela prefeitura   (   ) queimado    (   ) enterrado   (   ) Disposição 
aleatória em solo (   )outro _______________________________________________ 

29) Esgotamento sanitário: (  ) Rede de esgoto   (   ) Fossa      (   ) Disposição em solo, rios, lagos ou 
açudes  (   ) Outros _______________________________________  

30)  Localidades onde compra: alimentos ________________________________________________  

medicamentos _______________________    roupa e calçados __________________________. 

V) Participação em Associação e/ou Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) e/ou alguma 

Articulação Regional e/ou outra Organização Social 

31) Associações de que participa: ____________________________________________________ 

      Principais conquistas da associação: ________________________________________________ 

     STR ao qual o produtor é filiado: ____________________________________________________ 

     Há alguma ONG atuando? O que faz? _______________________________________________ 

.....Articulação Regional? Qual?________________________________________________________ 

.....Outra Organização Social? Qual?____________________________________________________ 
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VI) Mobilidade da População 

32) Pessoas da família que saíram para trabalhar em outro estado: ___________________________ 

Quando saíram? _________________   Onde vivem agora? ___________________________ 

Em que trabalham? ______________________________   Como ajudam os que ficaram? 

_________________________________________________________________________________. 

VI) Outras Informações que Julga Importantes 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Pesquisador: _____________________    Data ____/ ____/ 2012. 
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