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  RESUMO 

“Pra não dizer que não falei das flores: um estudo sobre relações e biodiversidade no 
semiárido pernambucano” aborda a importância do trabalho desenvolvido pelas mulheres 
agricultoras no semiárido a partir de suas práticas, experiências e saberes no manejo e 
conservação da biodiversidade. Parte da constatação da existência de desigualdades de gênero 
construídas socialmente que negam e subvalorizam o papel reprodutivo e produtivo da 
mulher, em especial no meio rural, somado à necessidade de estudos e pesquisas que 
contribuam para a conservação da biodiversidade visando o enfrentamento da crise ambiental. 
Ao desafiar-se adentrar as fronteiras da interdisciplinaridade, entrecruzando essas duas 
temáticas, a pesquisa parte da desnaturalização da divisão sexual do trabalho e dos vínculos 
existentes entre as mulheres e o meio ambiente, configurando-se, enquanto estratégia social, 
na busca da construção de relações de gênero mais justas. Adota como referência para 
observação e análise, a área do quintal, ou “arredor de casa”, considerada socialmente como 
parte do espaço privado, doméstico, e, portanto, como de responsabilidade e cuidado das 
mulheres, e o conjunto de atividades desenvolvidas pelas mesmas no manejo dessas áreas e 
sua relação com a conservação da biodiversidade. Em seu processo de construção, a pesquisa 
adota um referencial metodológico pautado na triangulação de métodos, permitindo a 
articulação de múltiplas estratégias, aportes teóricos e técnicas de coleta de dados, numa 
abordagem de cunho quanti-qualitativa, visando captar elementos localizados em dimensões 
distintas, mas que se entrecruzam na análise. Nesse sentido, utiliza como instrumentais a 
técnica da observação participante, entrevistas e questionários, dentre outros. Do ponto de 
vista dos resultados, a pesquisa ratifica a existência de relações injustas entre homens e 
mulheres no campo, a partir do trabalho desenvolvido por ambos, da valorização e 
reconhecimento socialmente atribuídos de forma diferenciada. Por outro lado, constata a 
importância da área dos quintais, enquanto espaços extremamente diversificados em número e 
variedades de espécies de plantas e com múltiplos usos. Foram registradas 289 etnoespécies 
nas 46 áreas pesquisadas, havendo uma média de 37 etnoespécies por quintal, sendo que 35% 
dos quintais apresentaram mais de 40 etnoespécies. Cerca de 41% dessas plantas foram 
classificadas pelas famílias como de uso ornamental, 22% como de uso alimentício e 17% 
medicinal; demais 11% foram associadas ao uso madeireiro e 9% a outras formas de uso. 
Sendo áreas criadas e manejadas, via de regra, pelas mulheres, os quintais também se 
configuram enquanto importantes espaços de troca, construção e transmissão de saberes, 
aclimatação de espécies, estímulo às sociabilidades locais a partir das relações envolvendo 
doações e partilhas de sementes e mudas e um conjunto de outras contribuições do trabalho 
desempenhado pelas mulheres que, direta ou indiretamente, resultam em experiências 
positivas no manejo e conservação da biodiversidade.  

 

 

Palavras-chave: Relações de gênero; biodiversidade; semiárido; agricultura familiar. 
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ABSTRACT 

"For not to say that I didn't talk about the flowers: a study on relations and biodiversity in the 
semiarid of Pernambuco" approaches the importance of the work developed for the farmers 
women in the semiarid from their practices, experiences and acquirements in the handling and 
conservation of biodiversity. It presupposes the confirmation of the existence of inequalities 
of gender socially constructed that deny and give little value the reproductive and productive 
role of the woman, in special in the rural environment, added to the necessity of studies and 
researches that contributes for the conservation of biodiversity intending the confrontation of 
the ambient crisis. When challenge itself to enter into the limits of the interdisciplinarity, 
intercrossing these two thematics, the research presupposes the denaturalization of the sexual 
division of the work and of the links that exist between the women and the environment, 
having configured itself while social strategy in the search of construction of relations of 
gender more jousts. It adopts as reference for examination and analysis the area of the yard, or 
“house surroundings”, considered socially as part of the private, domestic space, and, 
therefore, as of responsibility and care of the women, and the set of activities developed for 
the women in the handling of these areas and its relation with the conservation of biodiversity. 
In its process of construction, the research adopts a methodological referential directed in the 
triangulation of methods, allowing the joint of multiple strategies, theoretical basis and 
techniques of collections of data, in a approach of quanti-qualitative matrix, intending to catch 
elements located in distinct dimensions, but that they are intercrossed in the analysis. Therein, 
it uses as instrumentals the technique of the participant examination, interviews and 
questionnaires, among others. From point of view of the results, the research ratifies the 
existence of unjust relations between men and women in the rural environment, from the work 
developed for both, from the valorization and recognition socially attributed of differentiated 
form. On the other hand, it evidences the importance of the area of the yards, while spaces 
extremely diversified in number and varieties of species of plants and with multiple uses. 289 
ethnospecies had been registered in the 46 searched areas, having a average of 37 
ethnospecies par yard, being that 35% of the yards presented more than 40 ethnospecies. 
About 41% of these plants had been classified by the families as of ornamental use, 22% as of 
nourishing use and 17% medicinal; others 11% had been associates to lumber use and 9% to 
other forms of use. Being areas produced and handled, usually, by the women, the yards also 
are configured while important spaces of exchange, construction and transmission of 
acquirements, acclimatization of species, stimulus to the local sociabilities from the relations 
with donations and divisions of seeds and scions, and a set of other contributions of the work 
developed for the women who direct or indirectly result in positive experiences in the 
handling and conservation of biodiversity. 

 

Keywords: Relations of gender; biodiversity; semiarid; small-scale agriculture. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Ao propor como tema de pesquisa junto ao Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA - uma interconexão entre os debates: 

relações de gênero e biodiversidade tinha-se ciência da amplitude do desafio que deveria ser 

enfrentado, em especial por se tratar de uma pauta que segue na contramão do paradigma 

econômico hegemônico e por compelir ao exercício de um trabalho interdisciplinar, prática 

ainda distante na doutrina acadêmica atual. 

Não obstante a essa certeza, a provocação foi posta, partindo da constatação de duas 

problemáticas atuais: a existência de desigualdades de gênero construídas socialmente, que 

negam e subvalorizam o papel reprodutivo e produtivo da mulher, e a complexidade da crise 

ambiental evidenciada a partir de 1960, que pautou o imperativo debate sobre a conservação 

da biodiversidade, exigindo, enquanto uma das estratégias para sua compreensão e superação, 

a construção de um novo saber com a interação entre conhecimentos, incluindo os saberes 

construídos e acumulados pelas mulheres. 

É um tema, pois, que se insere em um contexto de questionamento do termo 

“desenvolvimento sustentável” que, há alguns, anos vem conquistando peso nos espaços de 

discussão sobre questões ambientais e estratégias de sustentabilidade. Nesse sentido, a título 

de introdução, é mister contextualizar e apresentar o tipo de “desenvolvimento” que se está 

tratando. 

A corrente econômica hegemônica, de forma geral, trabalha com o termo 

desenvolvimento associado à noção de “progresso” e crescimento econômico, ancorada no 

estilo e padrão de vida e de consumo das sociedades ocidentais industrializadas. 

Sob essa ótica do “progresso” e do “desenvolvimento”, o final do século XX foi 

marcado por inúmeras transformações na agricultura, especialmente no pós Segunda Guerra 

Mundial. À luz da “modernização tecnológica”, emerge a conhecida “Revolução Verde”, sob 

a égide de combater a fome e a miséria do mundo. A partir da imposição de um conjunto de 

técnicas, implementos e práticas agrícolas, como a utilização de insumos industriais, 

máquinas sofisticadas, agrotóxicos, adubos químicos e sementes modificadas, dentre outros, a 

“Revolução Verde” modificou a estrutura da agricultura brasileira, visando a produção em 

larga escala para a exportação, e isso trouxe inúmeros prejuízos relacionados à degradação 

ambiental e sócio-cultural das famílias agricultoras sem, no entanto, solucionar o problema da 

fome e da miséria: 
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Essa nova lógica de produção, aumentou os custos, principalmente, com insumos e 
máquinas, sendo que a rentabilidade quase sempre significou perdas para as 
famílias rurais [...] com o passar do tempo e a intensificação do processo de 
modernização, os problemas foram aumentando, principalmente devido aos seus 
impactos ambientais, sociais e econômicos, principalmente nos países 
subdesenvolvidos, relacionados ao aumento da pobreza no campo e o consequente 
êxodo rural (PASTORE, 2005, p. 4). 
 

A partir do final dos anos 1960 e início de 1970, o mundo começa a perceber que os 

resultados da difusão de tais tecnologias e técnicas produtivas seriam insuficientes para 

resolver os problemas da oferta de alimentos e das desigualdades, além de provocar efeitos 

catastróficos sobre a natureza, de forma acelerada.  

A crise ambiental evidenciada pautou a discussão sobre o modelo de desenvolvimento 

econômico mundial e a questão da finitude dos recursos naturais, incitando a preocupação 

com a biodiversidade e sustentabilidade dos ecossistemas como elemento de destaque. 

Nesse sentido, o questionamento desse modelo de “desenvolvimento”, passa pela 

perspectiva da valorização de alternativas sustentáveis, na relação que homens e mulheres 

estabelecem entre si e com a natureza nos diferentes contextos e regiões. A idéia de 

sustentabilidade deve, portanto, estar ancorada numa abordagem multidimensional, 

considerando a complexidade dos elementos que compõem a realidade, envolvendo os 

aspectos econômicos, ecológicos, políticos, sociais, culturais e éticos. 

Nessa linha, considera-se que tanto os debates sobre a sustentabilidade e conservação 

da biodiversidade, como sobre as relações sociais de gênero, configuram-se como 

contraposição às concepções produtivistas e economicistas que são norteadas pela lógica do 

capital e do mercado. 

Reconhecer que as práticas de desigualdades econômicas, ambientais e sociais 

também se configuram nas relações injustas entre os sexos, é pressuposto básico para a 

inserção das discussões sobre gênero no debate sobre as estratégias de sustentabilidade e 

conservação da biodiversidade. 

Ao falar em relações sociais de gênero, faz-se referência a um conceito usado para 

explicar a construção social do ser mulher e do ser homem na sociedade que, conforme Nobre 

(1998), possui não apenas uma base ideológica, mas também uma base material que se 

expressa na divisão sexual do trabalho e, como toda construção, se refere a algo mutável. 

Assim, as análises acerca das relações sociais de gênero devem estar associadas a um contexto 

histórico e sócio-cultural e estão interligadas a outras relações sociais como classe, etnia e 

entre gerações.  
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É mister, pois, reconhecer o papel que as mulheres desempenharam historicamente a 

partir da observação da natureza, das práticas, dos símbolos e saberes acumulados, ressaltando 

que esse processo não deve ser analisado sob uma ótica essencialista, a partir de vínculos 

naturais ou biológicos, mas enquanto processo sócio-cultural construído historicamente. 

Essa relação estabelecida pelas mulheres com o meio-ambiente, em muitos lugares, é, 

conforme Siliprandi (2005), de grande importância para a manutenção da biodiversidade, pelo 

desenvolvimento de práticas, no cultivo de hortas, lavouras e pequenos animais, como a 

seleção e o armazenamento de sementes, aclimatação de novas espécies, construção e 

transmissão de saberes sobre a utilização de determinados produtos, contribuindo para que 

esses materiais e saberes não se percam. 

Responsáveis, em grande parte, pela segurança alimentar das famílias, as mulheres 

acabam por desempenhar múltiplas atividades, sendo uma delas o cuidado com a área do 

quintal, ou espaço ao redor de casa, caracterizado pela diversidade, consistindo também em 

espaço de geração de renda, segurança alimentar e saúde, além de campo de experimentação e 

aclimatação de espécies para posterior utilização em maiores escalas.  

Isso corrobora para destacar o papel das mulheres na construção e transmissão de 

saberes sobre as variedades de plantas e sementes, sua utilização, e a importância de suas 

práticas e experiências para a aclimatação de espécies e a conservação da biodiversidade: 
 
Em muitos lugares o trabalho que as mulheres realizam tem uma importância muito 
grande para a manutenção da biodiversidade, pois ao fazerem a horta, os pequenos 
cultivos, ao cuidarem dos animais domésticos, das plantas medicinais, elas estão 
contribuindo para que esses produtos não se percam (porque guardam sementes, 
aclimatam novas espécies, transmitem os conhecimentos sobre como utilizar cada 
produto) (SILIPRANDI, 2005, p.16). 
 

Nessa perspectiva, com o objetivo de estudar as práticas, experiências e saberes das 

mulheres agricultoras numa região semi-árida e sua relação com a conservação da 

biodiversidade, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e de campo, aqui sistematizada, 

junto às famílias agricultoras da comunidade Alagoinha, no município de Triunfo, localizado 

na microrregião Vale do Pajeú, Sertão pernambucano.  

A presente pesquisa fora norteada pela seguinte questão central: As práticas, 

experiências e saberes das mulheres agricultoras do semiárido no município de Triunfo, 

Pernambuco, contribuem para a conservação da biodiversidade? De que forma? 

O processo de desenvolvimento do estudo visou o resgate e valorização das ações 

desenvolvidas pelas mulheres no meio rural para a conservação da biodiversidade, 

possibilitando a discussão sobre relações de gênero e biodiversidade. 
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Para tanto, além do cotidiano das famílias e da área comunitária, adotou-se como 

espaço central de observação em cada família, uma das áreas que, pela divisão social do 

trabalho, é reconhecida e legitimada como de responsabilidade e cuidado das mulheres: a área 

do quintal ou “arredor de casa”, destacando suas práticas, experiências e saberes no manejo e 

conservação da biodiversidade, além de um conjunto de outras contribuições do trabalho 

desenvolvido pelas mesmas. 

A presente dissertação está organizada em três capítulos principais. O primeiro 

capítulo situa teoricamente os conceitos e categorias adotadas para efeito da pesquisa, 

compreendendo: noções teóricas e históricas sobre o debate de gênero, sobre as origens das 

desigualdades entre os sexos, e uma crítica à teoria ecofeminista; o debate acerca do conceito 

de biodiversidade enquanto estudo amplo; e o conceito de agricultura familiar a partir da 

teoria do campesinato, apresentando um breve contexto das mulheres no meio rural brasileiro. 

O segundo capítulo descreve a área de estudo e a metodologia adotada na pesquisa. 

Caracteriza o município de Triunfo em suas especificidades climáticas, geográficas, 

ambientais, econômicas e sócio-políticas, bem como a comunidade Alagoinha, sua 

composição, aspectos históricos, demográficos, econômicos, culturais e sociais. Além disso, 

apresenta a estrutura metodológica de desenvolvimento da pesquisa, fundada no sistema de 

“Triangulação de Métodos”, com base em Minayo (2005), a partir da combinação de 

abordagens qualitativa e quantitativa, e descreve o conjunto dos instrumentais adotados para 

coleta e análise dos dados. 

O capitulo final apresenta o conjunto das análises e resultados obtidos com a pesquisa. 

Aponta as principais constatações acerca da rotina de trabalho e das relações de gênero na 

comunidade; as práticas das mulheres no manejo dos quintais e a relação com a 

sustentabilidade; e as contribuições das mulheres para a biodiversidade nos quintais, 

destacando a diversidade de plantas ornamentais e a importância dos jardins, as alimentares e 

medicinais e sua contribuição para saúde e alimentação familiar e comunitária, além das 

madeireiras e demais usos das plantas dos quintais, com destaque para a importância dos 

saberes construídos e acumulados pelas mulheres para a conservação da biodiversidade. 
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2. RELAÇÕES DE GÊNERO, BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE 
NO CAMPO: INTERFACES DE UM DEBATE TEÓRICO 

 

Conforme Mariano (2008), é bem verdade que tanto a Sociologia Clássica como a 

Moderna, embora em graus diferenciados, convergem em resistir à incorporação das 

contribuições feministas em seus debates teóricos, sendo a tendência em isolar os estudos de 

gênero, um outro problema. Esse isolamento dos estudos de gênero no campo predominante 

da produção dos estudos feministas, segundo a autora, contribui para a construção de uma 

compreensão do gênero como área temática específica, que pode aparecer como “adendo” ou 

“ressalva”, mas não como categoria analítica que contribuiria para uma reflexão mais ampla 

acerca de várias questões sociais e não apenas do estudo sobre as mulheres. 

No intuito de romper com essa lógica a presente disputa foi aqui travada, pautando o 

debate de gênero para além de um tema específico, ou como “coisa de mulher”, mas 

incorporando-o ao atual contexto de questionamento do modelo de desenvolvimento, debate 

sobre sustentabilidade e sobre a crise ambiental, contexto esse em que as desigualdades de 

gênero também se expressam e devem, portanto, ser pautadas, refletidas e questionadas. 

Este trabalho não pretendeu partir de uma oposição binária: “homem x mulher”, 

reproduzindo um essencialismo ultrapassado que justifica ações, comportamentos e situações 

a partir de determinantes biológicos e sexuais.  

Ao trabalhar a conservação da biodiversidade a partir das ações desempenhadas pelas 

mulheres não buscou-se formular essa oposição, no sentido de que elas “cuidam” e 

“preservam”, enquanto eles “se apropriam” e “destroem”. Ao contrário, ao fazer uma reflexão 

histórica e social, partiu-se da rejeição a esse pensamento que reforça a idéia de perpetuidade, 

auto-reprodução e imutabilidade nas relações entre os sexos. 

Defender que as mulheres contribuem para a conservação e manejo da biodiversidade 

não deve ser usado como argumento para atribuir-lhes mais uma responsabilidade 

direcionando a elas a tarefa de “salvar o planeta”, mas reconhecer esse papel desempenhado, 

no sentido de valorizar suas práticas, reconhecendo a importância de seu trabalho, 

incorporando essas ações às políticas sociais de gênero e favorecendo a geração de ações e 

políticas públicas de promoção e apoio dessas práticas, no sentido da construção de mudanças 

reais e mais justas nas relações entre homens e mulheres.  
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2.1 - SITUANDO-SE NAS TEORIAS DE GÊNERO 
 

2.1.1 - O nascimento do termo Gênero 
 

O debate acerca da condição da mulher, ou sobre relações de gênero, como todo 

debate político que envolve tomada de consciência e posição, é pautado a partir de múltiplas 

perspectivas e sob diferentes olhares. Essas distinções, conforme já falara Collin (1993), não 

podem e nem devem ser vistas e vividas apenas como algo negativo. 

Assim, pois, também ocorre dentro do feminismo, articulando-se de várias maneiras, 

conforme as conjunturas, a partir de determinadas correntes de pensamento. Para Collin 

(1993) a construção desses diferentes projetos não é evidente e nem se dá de antemão, mas 

está diretamente articulada aos distintos contextos e necessidades, como também às diferentes 

imagens que se faz acerca do ser homem, do ser mulher e da sociedade como um todo. 

A fim de embasar o debate travado ao longo deste trabalho, inicialmente propõe-se um 

recorte temporal, resgatando as principais contribuições do movimento feminista a partir de 

1965, quando do surgimento do chamado “novo feminismo” (BICALHO, 2003), pontuando 

algumas das principais correntes do feminismo contemporâneo, no intuito de fundamentar 

uma reflexão teórica sobre o que se compreende por relações sociais de gênero1 . 

Saffioti (2004) apresenta que foi um homem, Robert Stoller, psicanalista americano, o 

primeiro a mencionar e conceituar gênero, publicando em 1968 o livro “Sexo e Gênero”, 

porém o debate só conquista espaço, de fato, após 1975, com o artigo de Gayle Rubim, 

antropóloga, intitulado: “O Tráfico de Mulheres: notas sobre a Economia Política do Sexo”, o 

qual favoreceu os “estudos de gênero”.  

No entanto, Saffioti (1999) defende que, apesar de não ter utilizado o termo Gênero, 

Simone de Beauvoir em “O segundo Sexo” apresenta, em 1949, os fundamentos do conceito 

                                                            

1 Anterior a esse momento, Bicalho (2003) apud Gomariz (1992), periodiza os estudos de gênero em fases. A 
primeira, durante os séculos XVII e XVIII, em que as mulheres se posicionam politicamente durante a 
Revolução Francesa, e exigem seu lugar na cidade, pautando o debate sobre os seus direitos civis e políticos, em 
especial ao voto e à participação feminina nas revoluções políticas. A segunda fase, no século XIX, em que as 
feministas reivindicam o direito ao trabalho e educação, e as mulheres se apresentam no movimento operário e 
nas lutas políticas. Característica forte nesse momento é o “feminismo da mulher trabalhadora” apoiado pelo 
marxismo e pela defesa de Engels do fim da propriedade privada e do casamento como condições para libertação 
da mulher da situação de opressão. O “sufragismo” e o movimento operário são as palavras chaves da Terceira 
fase, entre 1880 e 1940, seguida pela fase do “feminismo clássico”, que vai até 1965, com os debates sobre os 
papéis sexuais e o parentesco. 
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de gênero ao explicar a famosa frase: “ninguém nasce mulher, mas se torna mulher”, sendo 

considerada, pela referida autora, a precursora do conceito de gênero. 

Enquanto categoria de análise, o termo gênero foi explicitamente apresentado ao 

mundo acadêmico na década de 1970, via estudos teóricos das universidades dos EUA e 

Europa. Nesse período, segundo Bicalho (2003), as idéias fortes são: sexualidade e poder, a 

biologia e os instintos. É aqui que nasce o chamado “Feminismo da diferença”, no qual o 

Ecofeminismo se inspira, e que será aprofundado adiante. 

A partir de então, em especial nos anos 1980, desenvolvem-se as teorias de gênero, 

num período tido como de crise no movimento feminista, em que se formam blocos de teorias 

ou correntes feministas. 

 Bicalho (2003), referindo-se a Ritzer, aponta pelo menos três blocos de teorias 

feministas contemporâneas: O primeiro, refere-se às “teorias das diferenças de gênero”, em 

que as diferenças entre mulheres e homens são explicadas a partir do ponto de vista biológico, 

institucional e sociopsicológico; o segundo bloco é do grupo das “teorias das desigualdades 

entre os gêneros”, que se subdivide em “feminismo liberal”, em que a desigualdade seria 

superada politicamente por meio do direito à educação e ao voto, e “feminismo marxista”, em 

que a superação da sociedade de classes seria a condição para a superação das desigualdades 

de gênero; e o terceiro, o bloco das “teorias da opressão de gênero”, que entende as diferenças 

e desigualdades de gênero como subprodutos do patriarcado, havendo diferentes 

posicionamentos frente à opressão explicados por diferentes correntes como a “teoria 

feminista psicanalítica”, o “feminismo radical”, o “feminismo socialista” e o “feminismo da 

terceira onda”. 

Nesse processo, o pioneirismo das reflexões acerca do termo gênero enquanto 

categoria é devido ao clássico de Joan Scott: Gênero: uma categoria útil para análise 

histórica, publicado em 1986. Conforme a autora, o termo gênero, referindo-se às relações 

sociais entre mulheres e homens, que só começou a ser utilizado pelos/as estudiosos/as 

enquanto categoria de análise apenas no final do século XX, dá-se em meio a um contexto de 

“efervescência epistemológica” nas ciências sociais. Até então, enfatiza, era visível a 

dificuldade das feministas em integrar o conceito de gênero às construções teóricas 

preexistentes, algumas teorias centraram-se na lógica de oposição “masculino x feminino”, 

outras o adotaram enquanto “questão feminina”, e outras buscaram trabalhar a construção da 

“identidade sexual subjetiva”. 
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Scott (1991) resgata que, inicialmente, o conceito de gênero, ou “gender” distinto de 

“sex”, passou a ser utilizado pelas feministas americanas, numa forma de rejeição ao 

determinismo biológico, defendendo o caráter fundamentalmente social das relações entre os 

sexos, introduzindo, assim, uma noção relacional entre os estudos e análises. 

Algumas teóricas faziam relação entre as desigualdades de poder, contendo gênero, 

raça e classe, numa forma de incluir a fala dos oprimidos. Scott (1991) critica essa associação, 

segundo ela, devido à existência de uma paridade entre os três termos e por não haver 

unanimidade sobre os conceitos e teorias a respeito dessas categorias, e defende uma 

redefinição e reestruturação do conceito de gênero, em conjunto com uma visão de igualdade 

política e social, que inclui, além do sexo, a classe e a raça. 

Scott (1991) também denuncia o fato de, historicamente, gênero ter sido tratado 

apenas descritivamente, por grande parte dos/as historiadores/as feministas, a partir de 

“formulações teóricas utilizáveis”, limitadas e que não questionam os conceitos hegemônicos, 

contribuindo para a particularização da história das mulheres. Aponta ainda um outro 

elemento: o fato de nos anos 1980, gênero ser utilizado como sinônimo de mulheres, enquanto 

estratégia de busca de uma “legitimidade acadêmica” pelos estudos feministas, por possuir 

uma conotação mais objetiva e neutra do que o termo “mulheres”, e integrar-se à terminologia 

científica das ciências sociais, dissociando-se da política e do feminismo.  

No sentido referido acima, critica Scott (1991), gênero, enquanto novo campo de 

estudos e pesquisas históricas, limitou-se à descrição, conceito associado aos estudos das 

coisas relativas às mulheres, não questionando e não modificando os paradigmas existentes, e 

não implicando, necessariamente a tomada de posição sobre a desigualdade e sobre o poder. 

A mesma autora resume as abordagens teóricas em gênero dos/as historiadores/as 

feministas em três posições teóricas distintas. A primeira refere-se à teoria do patriarcado, 

centrada na subordinação das mulheres, originada na reprodução para uns, em que a 

dominação masculina é explicada a partir do desejo de transcender sua privação dos meios de 

reprodução da espécie (pertencentes às mulheres com sua capacidade reprodutiva) 

subordinando as mulheres, e na sexualidade para outros. E faz a crítica de que sua análise se 

baseia na diferença física, universal e imutável, e o fato de propor uma análise interna ao 

sistema de gênero, não relacionando a desigualdade de gênero com o conjunto de outras 

desigualdades. 

A segunda teoria é a que nasce da Tradição Marxista, guiada por uma teoria da 

história, em que se busca uma explicação “material” para o gênero, ora centrada no debate 
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marxista ortodoxo sobre o modo de produção, ora articulando patriarcado e capitalismo, como 

sistemas separados, mas em interação, em que, ao final, a causalidade econômica é prioritária 

e determinante. Scott (1991) critica essa teoria, pois ao centrar numa explicação “material” 

para o gênero atrasou o desenvolvimento de novas análises, o conceito de gênero foi durante 

muito tempo tratado como sub-produto das estruturas econômicas sem seu estatuto próprio de 

análise. 

E a terceira teoria pontuada entre o pós-estruturalismo francês e as teorias anglo-

americanas das relações de objeto, trata da construção da identidade de gênero, a partir dos 

estudos das etapas iniciais de desenvolvimento da criança, e do papel da linguagem. A crítica 

de Scott (1991) é pelo fato de essa teoria limitar o conceito de gênero à esfera da família, 

colocando como dimensão principal do gênero, o antagonismo subjetivo entre homens e 

mulheres. 

Segundo a referida autora, é a partir do debate e crítica acerca da ciência positivista, ao 

empiricismo e o humanismo, que as feministas começam e encontrar uma via teórica própria, 

teorizar sobre suas práticas e desenvolver o conceito de gênero como categoria de análise. 

Essa via teórica, se aproxima do pós-estruturalismo e do conceito foucaultiano de poder, 

considerando as relações dispersas e descentralizadas de poder. 

E, define gênero enquanto “[...] um elemento constitutivo de relações sociais baseado 

nas diferenças percebidas entre os sexos [...] e uma forma primeira de significar as relações de 

poder”. (SCOTT, 1991, p.14). 

Para a autora, o conceito de gênero inclui quatro elementos inter-relacionados, que 

são: os símbolos e suas representações, construídos culturalmente; os conceitos normativos, 

expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas e jurídicas; a noção de 

político; e a identidade subjetiva. 

No sentido das constatações de Saffioti (2004) gênero pode ser compreendido para 

além de categoria de análise, mas enquanto categoria histórica, concebido em várias 

instâncias, em que cada feminista enfatiza determinado aspecto, havendo, diante das múltiplas 

abordagens, um consenso de gênero enquanto construção social do masculino e do feminino. 

Para Araújo (2000) uma importância fundamental diante desse processo de debate 

acerca do conceito de gênero, foi a compreensão de que o mesmo só existe em função da 

relação com o outro, ampliando politicamente o olhar sobre os/as envolvidos/as, deixando de 

ser um problema de mulher, demandando alterações nos lugares, práticas, valores do conjunto 
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da sociedade. Isso, ressalta a autora, contribuiu para incorporar na agenda feminista a luta no 

plano da cultura e da ideologia. 

Nessa perspectiva, a título de aplainamento neste estudo, entende-se o conceito de 

relações de gênero, ou simplesmente gênero, partindo das relações sociais entre os sexos, 

entendidas aqui enquanto produtos da cultura, sendo, portanto, uma construção social, que 

deve, necessariamente, considerar as diversidades culturais e os diferentes tempos históricos e 

espaços em que são construídas. 

Além disso, o conceito de gênero não se limita à experiência da família, e ao universo 

doméstico, embora seja um espaço importante de manifestação dessas relações, que estão 

articuladas a outros sistemas sociais, culturais, econômicos, políticos e de poder no conjunto 

da sociedade. 

 

2.1.2 - Contribuições sobre a origem das desigualdades de gênero 
 

O que explicaria as desigualdades de gênero? Essas e outras questões estiveram 

presentes nas reflexões feministas, e motivaram, dentre muitos estudos, os de Rosaldo (1979), 

que considera a desigualdade sexual como um fato universal nas sociedades, e busca 

compreender as razões desse fato. A mesma, posiciona-se criticamente em relação às 

explicações universais e necessárias; para ela essa desigualdade é produto de diferentes 

fatores, não centrados diretamente na biologia, como pretendem alguns, mas na experiência 

humana, defende.  

Assim, a autora trava um debate centrado na diferenciação entre as esferas 

“doméstica” e “pública”, para explicar essa desigualdade em termos psicológicos, culturais, 

sociais e econômicos. Segundo a mesma, essa oposição sustenta uma identificação das 

mulheres com a vida doméstica, justificada pelo papel de mãe e pelas responsabilidades no 

cuidado com os/as filhos/as, conduzindo a uma compreensão da posição social da mulher a 

partir da orientação doméstica.  

Rosaldo (1979) propõe uma revisão dos papéis sexuais em nível das atividades 

domésticas: para a autora, quanto maior a diferenciação entre as esferas de atividades 

“doméstica” e “pública”, mais baixo será o status feminino, e portanto, uma sociedade com 

características mais igualitárias seria possível na medida em que os homens assumissem os 

papéis domésticos. 
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No mesmo sentido, Ortner (1979) considera o status secundário atribuído às mulheres 

como um fato “pan-cultural” e uma verdade universal, apesar das diversas concepções 

culturais e simbolizações da mulher.  

Contudo, para a Ortner (1979), essa constatação implica reconhecer que não é apenas 

reclassificando tarefas e papéis no sistema social, ou mesmo reorganizando a estrutura 

econômica que se pode desenraizar a situação da profunda subordinação feminina. 

Para a autora, a inferioridade feminina em cada cultura pode ser salientada a partir de 

três elementos: A “ideologia cultural”, e sua desvalorização explícita das mulheres, seus 

papéis, atribuições, atividades; os “esquemas simbólicos”; e as “classificações sócio-

culturais”. Assim, é a estrutura de sistemas de valores definidos pela cultura, ou as tradições 

culturais herdadas, que atribuem significados a certos dados e diferenças. 

Araújo (2000) reconhece a importância de se incorporar as dimensões subjetivas e 

simbólicas aos estudos de gênero conduzindo-os para além das fronteiras materiais e 

biológicas, numa tentativa de compreender as múltiplas manifestações da dominação 

masculina.  

No entanto, ressalta Araújo (2000), considera-se um problema a ênfase dada, nas 

análises pós-estruturalistas, às dimensões subjetivas e às relações de poder, desvinculados das 

bases materiais, deixando gênero de ser um conceito meio, para ser um conceito totalizador, 

centrado na construção de significados e símbolos das identidades masculinas e femininas. 

Essa base material nos estudos de gênero deve grande parte de seus esforços às 

contribuições do marxismo. Não obstante a todos os limites dessa abordagem, já 

historicamente criticados, Araújo (2000) resgata algumas de suas contribuições, em que o 

enfoque histórico e material da teoria marxista contribuiu para a desnaturalização da 

subordinação da mulher, fugindo dos enfoques essencialistas, ao situar, na construção das 

relações sociais, nos diferentes contextos socioeconômicos, a origem desse processo, que 

passa a ser percebido como algo passível de transformação. Um outro aspecto, também 

comentado pela autora, é o fato de permitir a leitura de que, como parte de um único processo 

as esferas da produção e da reprodução não estão seccionadas, mas conformam uma 

totalidade na reprodução social da vida material. 

Sacks (1979), resgatando a teoria materialista de Engels, analisa a posição feminina 

variando nas sociedades e épocas conforme as relações econômicas e políticas existentes, em 

que na ausência de propriedade privada, as atividades “produtivas” dos homens eram 
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valorizadas igualmente ao trabalho “reprodutivo” das mulheres, e a produção de ambos visava 

o consumo.  

Engels (1963), em continuidade aos trabalhos iniciados por Marx, parte dos estudos de 

Morgan, Bachofen, e Mac Lennan para demonstrar que nas sociedades primitivas havia uma 

espécie de “direito materno”, em que no estágio de “sevalgeria” as sociedades se organizavam 

naquilo que chamou de “matrimônio por grupos”, as relações sexuais eram livres, tanto para 

os homens quanto para as mulheres, e a contagem da descendência era realizada pela 

linhagem feminina, assegurando às matriarcas uma posição social mais elevada diante da dos 

homens.  

Sem entrar no mérito da antiga discussão sobre a existência ou não das sociedades 

matriarcais, importa-se da discussão gerada por Engels a explicação de que o advento da 

propriedade privada, entre estágios médio e superior da “barbárie”, e a construção das 

relações monogâmicas, foram abolindo o “direto materno” que aos poucos passa a ser 

substituído pelo “direito hereditário paterno”, momento que passa a ser considerado “a grande 

derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo” (ENGELS,1963, p. 48), e condição para 

a subordinação das mulheres. 

Para Engels, a base de transformação da mulher em “esposa subordinada” está no 

desenvolvimento dos recursos produtivos e na propriedade privada, iniciada com a 

domesticação de animais de grande porte e com a agricultura, a partir do desenvolvimento 

tecnológico. Ou seja, as relações políticas e econômicas na sociedade foram modificadas, 

modificando também as relações entre homens e mulheres na família, conforme afirma: 

“Dessa forma, pois, as riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um lado, ao 

homem uma posição mais importante que a da mulher na família [...]” (ENGELS, 1963, p.47). 

Outro elemento importante na teoria de Engels é a importância dada à construção da 

família monogâmica nesse contexto, e os sinais do nascimento da civilização, baseando-se na 

predominância do homem, com a finalidade expressa de procriação dos filhos com 

paternidade certa, visando à posse herdada dos bens, a monogamia fora, então: “[...] a 

primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, mas econômicas, e 

concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva, 

originada espontaneamente” (ENGELS, 1963, p. 54). 

Mais tarde, com o desenvolvimento do Capitalismo Industrial, a produção sai do nível 

do consumo, e passa a ser quase exclusivamente social, destinada ao comércio, e o trabalho 
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feminino é voltado para a família, enquanto o homem trabalha para a sociedade. Esse 

conjunto torna o homem o proprietário, dirigente da família. 

Araújo (2000) avalia que mesmo considerando os limites antropológicos da obra de 

Engels, em especial à suposição de um padrão universal de família e a simplificação no modo 

de conceber a origem da divisão sexual do trabalho, A origem da família, da propriedade e do 

Estado, permanece uma obra de referência para o pensar da relação entre as condições 

materiais, a origem da propriedade privada e das instituições e a opressão das mulheres. Para 

a autora, a principal contribuição da obra fora a desnaturalização da condição e do lugar social 

da mulher. 

Sacks (1979) separa dois grupos de idéias diante da teoria de Engels, um que trata das 

bases materiais do status feminino, em que a posse de propriedades privadas pelo homem 

estabelece o domínio sobre as mulheres, e o outro que trata do aspecto evolutivo, em que com 

a sociedade de classes o status feminino torna-se exclusivamente subordinado e doméstico. E 

concorda com a teoria que a propriedade privada e a produção de troca conduziram à 

domesticidade e à subordinação das mulheres.  

Contudo, a autora faz uma crítica à teoria de Engels, mostrando que mesmo em 

sociedades sem classes, desprovidas de propriedades, as mulheres não são completamente 

iguais aos homens. Não é a posse da propriedade pelo homem a base para sua supremacia nas 

sociedades de classes, visto que, nem todos os homens são proprietários, e em muitas 

sociedades, tanto homens quanto mulheres, possuem propriedades produtivas, mesmo em 

sociedades de forte domínio masculino. 

Uma outra crítica à teoria marxista, resgatada por Araújo (2000), é a subestimação do 

doméstico em sua análise sobre o processo de produção capitalista, visto que o centro de sua 

reflexão é o “trabalho produtivo”. No entanto, salienta a autora, uma leitura mais atenta da 

teoria permitiria perceber uma relação constante entre as esferas produtiva e reprodutiva, 

fornecendo as bases para a crítica do valor do trabalho não-pago, incluindo o doméstico, no 

ciclo de produção/reprodução, cruzando os caminhos entre a exploração de classe e a 

opressão de gênero. 

Para Sacks (1979) é a dicotomia entre as esferas “doméstica” e “social”, que permite 

criar as bases para negar a autonomia das mulheres, tutelando-as aos homens: “Uma vez feita 

esta dicotomia – mulheres em trabalhos domésticos para o consumo familiar e homens em 

produção social para troca – haverá uma base organizacional para uma política sexual 

dividida e regrada” (SACKS, 1979, p.201). 
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É, portanto, a divisão sexual do trabalho a base material sob a qual se expressa uma 

desigualdade de gênero, ou, conforme Sacks (1979), por meio de seus trabalhos, os homens 

são considerados “adultos sociais” e as mulheres “tuteladas domésticas”.  

Pensamento que se aproxima das afirmações de Engels (1963), ao enfatizar que a 

monogamia surge como forma de escravidão de um sexo pelo outro e representou a “primeira 

opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino”, e que “a primeira 

divisão do trabalho é que se faz entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos” 

(ENGELS, 1963, p.55). Não obstante às criticas já mencionadas, era exatamente da divisão 

sexual do trabalho que estavam tratando. 

Sacks (1979) defende o fim da dicotomia entre as esferas “social” ou “pública” e 

“doméstica” ou “privada”, alicerce para a construção de relações sociais justas entre os 

gêneros, em que o trabalho dos homens e das mulheres deveria estar sob a mesma base: “os 

valores de produção social de consumo”, e a família e a sociedade deveriam estar na mesma 

esfera econômica da vida. O reconhecimento e valorização do trabalho desempenhado pelas 

mulheres são, pois fatores importantes neste processo, em que: “[...] o que é agora um 

trabalho familiar individual, deve transformar-se em trabalho público para que as mulheres se 

tornem adultos sociais plenos” (SACKS, 1979, p. 204). 

Mesmo ciente de que o reconhecimento e valorização das atividades desempenhadas 

pelas mulheres não finda a busca por relações de gênero mais justas, compreende-se ser esta 

uma estratégia muito importante no processo de construção de mudanças reais na divisão 

sexual do trabalho. É fundamentado nesta perspectiva que o desenvolvimento do presente 

estudo se apóia, no sentido de visibilizar a contribuição das mulheres, tanto no aspecto 

produtivo como reprodutivo e contribuindo para a desnaturalização a divisão sexual do 

trabalho. 

 

2.1.3 - Para além de debate dicotômico “natureza x cultura”: uma critica ao 
ecofeminismo 

 

Enquanto escola de pensamento que busca relacionar a dominação das mulheres e a 

dominação da natureza, o ecofeminismo surge no final dos anos 1970, sendo o termo utilizado 

pela primeira vez por D´Eaubonne (1980).  

O ecofeminismo compreende que o pensamento patriarcal construiu uma oposição 

entre a natureza e a cultura, que coloca esta como não apenas distinta, mas superior àquela, 
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como associada aos homens, sendo as mulheres identificadas com a natureza, e, portanto, 

inferiores aos homens.  

Esse pensamento é associado a estudos como os de Ortner (1979), que considera que 

“as mulheres estão mais próximas da natureza”, e isso é justificado a partir de sua biologia, 

tendo em vista a ligação entre o corpo das mulheres e suas funções reprodutivas. O seu corpo, 

coloca às mulheres determinadas atribuições e papéis sociais, em geral considerados 

inferiores aos dos homens, ou seja os produtos da criação dos homens são “relativamente 

duradouros”, “eternos” e transcendentes”, em contraposição à criação “perecível” de seres 

humanos das mulheres, esse conjunto lhe garante a constituição de uma estrutura psíquica 

diferente, mais próxima à natureza. 

Nesse mesma linha, o ecofeminismo reproduz uma relação de simbolismo feminino de 

transcendência que perpetua a mulher como mais próxima à natureza, polarizando, aquilo que 

Ortner (1979) chamou de “ambiguidade”, em que culturalmente ora a mulher é associada a 

símbolos destrutivos, como bruxarias, contaminação menstrual e mau olhado, ora como 

símbolos de transcendência, como divindade materna, caridade, salvação. A polarização dessa 

ambiguidade, mencionada por Ortner (1979), coloca a mulher em posições de exaltação e 

aviltação, mas sempre distantes de categorização das possibilidades normais humanas. 

Segundo essa visão, o fato de as mulheres serem simbolicamente associadas à natureza 

reflete sua caracterização de ordem biológica e natural, como a fertilidade, maternidade e 

menstruação, sendo características consideradas ameaçadoras à ordem social, sendo 

necessário seu controle, sua subordinação à cultura, o que justifica a dominação das mulheres 

pelo pensamento patriarcal. 

Ortner (1979) e outros/as estudiosos/as dessa linha de pensamento, ao se apoiarem na 

biologia como raiz para explicar o vínculo entre mulheres e natureza, são duramente 

criticados/as pela antropologia social, em especial pelo de fato de aderirem a uma forma de 

essencialismo, enquanto “noção de uma essência feminina imutável e irredutível” (GARCIA, 

1992, p. 164), e pelo tratamento universal atribuído a essa dicotomia, pois: “[...] a dicotomia 

cultura/natureza não é universal, e que nem há uma uniformidade de significados atribuídos à 

natureza, à cultura, ao masculino e ao feminino” (GARCIA, 1992, p. 164). 

No caminho das críticas elaboradas e em sentido oposto à explicação biologista, 

compreende-se que os conceitos de gênero, cultura e natureza refletem uma construção 

histórica e social, variando conforme os diferentes espaços, tempos e culturas. Isso quer dizer 
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que as explicações não se findam sob o ponto de vista ideológico, mas devem considerar as 

bases materiais e concretas que a constroem as distintas realidades nos diferentes contextos. 

Concordando com Garcia (1992), o ecofeminismo, ao relacionar a opressão das 

mulheres e da natureza, explica essa conexão sob uma base puramente ideológica, 

negligenciando as expressões materiais dessa opressão, refletindo muito pouco sobre as 

estruturas políticas, sociais e econômicas dentro das quais essas estruturas de dominação são 

construídas e transformadas: 
 
No entanto, precisamos ir mais adiante e examinar criticamente as bases materiais 
que são subjacentes a essas construções, ou seja, analisar o trabalho que a mulher e 
o homem produzem, a divisão sexual da propriedade e do poder, e a realidade 
material das mulheres das diferentes raças, classes e castas (no caso da Índia), 
pressupondo que essas diferentes inserções sociais, devem afetar de forma 
diferenciada a vida dessas mulheres, possibilitando diversas respostas à degradação 
do meio ambiente (GARCIA, 1992, p. 165). 
 

De forma mais refletida, Vandana Shiva, uma das mais importantes representantes do 

ecofeminismo na atualidade, fez avançar o debate, colocando em pauta, além dos elementos 

ideológicos, as bases materiais que refletem a dupla violência, contra as mulheres e contra a 

natureza, dentro do contexto indiano. 

Não obstante a todas as críticas, em relação à sua base teórica essencialista, na defesa 

do que chamou de “princípio feminino”2, não se pode furtar em reconhecer a importante 

contribuição de Shiva, ao proporcionar uma reflexão mais política nesse debate, indo além do 

traçado pela maioria das ecofeministas ocidentais, pautando a crítica ao modelo de 

desenvolvimento, e as discussões sobre a produção para a sustentabilidade, a biopirataria, o 

atropelamento das culturas e saberes tradicionais, o debate sobre as sementes, dentre outros. 

Mies e Shiva (1993) partem de uma compreensão básica do ecofeminismo a qual 

denominam “perspectiva de subsistência”, em que a produção para subsistência e as 

necessidades fundamentais da vida são a base material de sua posição ecofeminista, e 

consideram que as mulheres, em especial as dos países do Sul, estão mais próximas dessa 

perspectiva que os homens. 

Assim, as autoras fazem uma dura crítica ao capitalismo e a seus projetos de 

desenvolvimento, baseando-se no argumento de que estes quebram os laços entre as pessoas e 

a terra, considerada como “mãe” sagrada, como o ventre da reprodução da vida biológica, 

cultural e espiritual.  
                                                            

2  Mies e Shiva (1993) valorizam o que chamam de dimensão espiritual da vida, em que essa espiritualidade é 
definida como uma deusa, considerada como o “princípio feminino”, cuja importância é redescoberta do aspecto 
sagrado da vida. 
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No entanto, algumas críticas podem ser observadas em relação à sua obra. Garcia 

(1992) enumera pelo menos três grandes questões. Primeiro o fato de Shiva generalizar a 

experiência das mulheres rurais da Índia ao conjunto das mulheres do Terceiro Mundo, 

colocando-as num mesmo nível de relação com a natureza, um tipo de essencialismo, 

desconsiderando um conjunto de especificidades, considerando diferenças de classe, castas, 

etnia e grupos, por exemplo.  

Segundo, o fato de a autora desconsiderar as diversidades inerentes ao próprio 

contexto indiano, sem atentar ao fato de que o “princípio feminino”, ou “prakriti” (força 

criadora), não refere-se a todas as crenças religiosas indianas, mas ao hinduísmo somente. 

Garcia (1992) enfatiza aqui o fato de Shiva não indicar os processos e instituições mudariam 

as construções ideológicas, ou em que momento o conceito de “princípio feminino” afetaria 

as relações gênero, ou entre as pessoas e a natureza. 

E por último, a atribuição ao colonialismo do Terceiro Mundo, e à imposição de um 

modelo de desenvolvimento e da ciência ocidental, as causas e formas de destruição da 

natureza e opressão das mulheres, desconsiderando as bases pré-existentes a esses processos, 

e suas desigualdades econômicas, sociais e de gênero. 

Nesta mesma perspectiva, Siliprandi (2000) reforça a crítica à Shiva, em especial ao 

essencialismo presente em suas explicações do ponto de vista teórico sobre o porquê da 

separação entre homens, mulheres e natureza no pensamento contemporâneo, somado ao fato 

de a mesma desconsiderar as situações de opressão e discriminação entre os sexos existentes 

nas relações tradicionais que tanto enfatiza. 

Há, contudo outros elementos dessa corrente de pensamento que precisam ser 

reavaliados. Embora não seja uma constante, em determinados momentos do debate 

ecofeminista e suas generalizações, Mies e Shiva (1993) oferecem uma leitura bipolar, no 

sentido de por em oposição mulheres versus homens, ao sobrevalorizar o feminino, enquanto 

divino, natural e perfeito, reforçando as idéias de cuidado e amor, como inerentes a uma 

natureza da mulher, em contraposição ao dominador e diabólico homem, sem considerar as 

especificidades locais, regionais, de classe, raça, grupos e outras. Por exemplo, ao resgatar 

depoimentos de mulheres sobre o acontecimento de Chernobyl, Mies e Shiva (1993) 

apresentam uma idéia um tanto quanto “sexista” (no sentido literal da palavra), pondo 

mulheres e homens em oposição, como se este fosse o centro do debate: 
 
Os homens parecem ser peritos em tecnologia, as mulheres na vida; os homens 
fazem a guerra, as mulheres são supostas de restaurar a vida depois das 
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guerras. Pode esta divisão do trabalho manter-se de pé após Chernobyl? (MIES; 
SHIVA, 1993, p. 124. Grifo nosso). 
 

As autoras, portanto, naturalizam os “dons” femininos, do cuidado e da atenção com a 

vida, como se fossem parte de uma essência das mulheres, em oposição ao caráter destruidor 

“inerente” ao homem, e essa é uma outra crítica elaborada sobre sua abordagem.  

Tal compreensão conduz a uma posição que justifica a polarização entre os sexos, 

como se o mundo “misto”, como trata Collin (1993), não existisse a não ser sob a forma do 

“inimigo”. A autora complementa, que, na prática, mesmo as mais radicais das feministas, as 

que fazem a separação sexual e afetiva, vivem seu cotidiano a partir de uma cultura herdada 

do “misto”, e fechar-se numa “pseudo-virgindade cultural e científica” seria, para ela, cair 

numa velha armadilha patriarcal: 
 
[...] permanecemos situadas também num mundo misto, a dominante masculina; 
ignorá-lo ou fingir ignorá-lo, numa prática de gueto, é deixá-lo assumir uma 
importância unilateral que não é proveitosa para a libertação das mulheres. O 
enfrentamento crítico é mais frutífero que a política da avestruz (COLLIN, 
1993, p.07. Grifo nosso). 
 

Nessa perspectiva, a leitura e o enfrentamento da questão de gênero devem ser 

pautados a partir das relações cotidianas estabelecidas entre mulheres e homens, na 

coletividade, no mundo “misto” construído, de forma que, a geração de novos valores e 

relações mais justas de gênero seja dada a partir desse espaço e com envolvimento de todas e 

todos.  

Ao mesmo tempo e em sentido diverso, Mies e Shiva (1993) reconhecem em suas 

análises o processo material, concreto e histórico que gerou a divisão sexual do trabalho, no 

sentido da desvalorização do trabalho feminino e responsabilização das mulheres pelo 

trabalho doméstico, como uma construção dada pelas exigências do capitalismo, e não como 

algo natural, visto que: “A conversão em donas de casa não é resultado de qualquer sadismo 

masculino inato, mas é necessário para uma economia que tem como objetivo o crescimento 

ilimitado” (MIES; SHIVA, 1993, p.161). 

E complementam tratando do “ideal de mulher”, sentimental, romântica e bondosa, 

construído durante o século XVIII, apoiada grandemente pelos filósofos iluministas e seus 

extensivos discursos sobre a natureza da mulher, personificando o carinho humano, a 

maternidade e a proximidade à natureza, transformando a feminilidade no “princípio 

feminino”.  
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As autoras deixam evidente que a teoria e as posições adotadas dentro da corrente 

ecofeminista fazem parte de uma determinada lógica de pensamento marcadamente diversa de 

outras correntes feministas, e evidenciam suas criticas a determinados campos do feminismo. 

Para Mies e Shiva (1993) as chamadas políticas de “igualização” entre homens e 

mulheres e de descriminação positiva contribuem apenas para consagrar um “modelo” 

masculino e partilhar dos que chamam de “privilégios dos vencedores”. Para as autoras, a 

saída está na construção de uma outra lógica de relação com o mundo, em questionar o 

modelo de mundo designado pelo patriarcado capitalista, reconstruindo os ciclos ecológicos 

naturais, ligando a produção à reprodução, criando possibilidades de “olhar o mundo como 

um sujeito ativo, não meramente para ser manipulado e apropriado” (MIES; SHIVA, 1993, 

p.51). 

As mesmas associam a crítica que os Partidos Verdes começaram a sofrer no seio da 

esquerda alemã, acusados de pró-facistas, ao tentar focar a atenção pública para temas como a 

terra, a natureza, as mães e crianças, à crítica que o ecofeminismo recebe no seio do 

movimento feminista: 
 
No mundo anglófono, particularmente nos Estados Unidos da América e na Grã-
Bretanha, as ecofeministas são acusadas, não de tendências facistas, mas de 
essencialismo. Esta crítica provém principalmente da esquerda que considera que 
não só o mundo social mas também a natureza é socialmente construída, seguindo a 
escola de pensamento construtivista (MIES; SHIVA, 1993, p.208). 
 

Mies e Shiva (1993) põem de forma evidente o cerne do debate e das divergências 

teóricas entre a visão ecofeminista e a visão histórico-materialista, e consideram que essa 

controvérsia entre visões teóricas deve ser superada, no sentido de valorizar o que é da 

natureza, considerada “nossa mãe”. Para as autoras, a ação de reconexão entre mente e corpo, 

reconexão das pessoas com a natureza representa uma alternativa à atual política fragmentada, 

raiz do colapso ecológico. 

Assim, para Shiva (2001), a proposta ecofeminista não deve ser taxada de 

essencialista, pois ao propor essa transformação radical na cultura e na natureza, as mulheres 

atuam de forma a recuperar sua atividade e criatividade: “Não existe nada de essencialista 

nessa política porque ela está, na verdade, baseada na negação da definição patriarcal de 

passividade como a essência da mulher e da natureza” (SHIVA, 2001, p.90). 

A defesa árdua que faz acerca do ecofeminismo e das saídas apontadas por essa 

corrente, apenas engrandecem a importância dos estudos de Shiva, ciente de seus princípios e 

de suas defesas na teoria e em sua prática militante. Contudo, respeitadas as especificidades 

entre os olhares, e os referencias da tradição hindu na qual a autora se sustenta, considera-se 
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anacrônico fazer essa reflexão sob a ótica apresentada pelo ecofeminismo, em especial sob os 

aspectos e críticas já mencionados. Certamente, fazer tal defesa representa um retrocesso na 

história do feminismo e dos estudos de gênero, ao reafirmar o pensamento sob uma ótica que 

naturaliza a condição da mulher, perpetuando sua situação de subordinação e opressão, a 

partir de uma explicação marcadamente biologista, visão, pra nós, já superada. 

Questiona-se, pois, deliberadamente sua posição, ao considerar, de forma diferente do 

que preconiza o ecofeminismo, que a feminilidade não é e nunca foi “uma relação humana 

com o nosso corpo orgânico” (MIES; SHIVA, 1993, p.209), mas parte de processos sociais, 

históricos e culturais, que a modelam e remodelam em diferentes espaços e tempos.  

Ao mesmo tempo, reconhece-se que o que Shiva e o ecofeminismo nos trazem são um 

conjunto de contribuições importantes para o debate de gênero, ao pautar elementos novos, 

contribuindo para o questionamento do “status quo”, a crítica à ciência contemporânea e ao 

modelo produtivista de desenvolvimento, trazendo uma visão sobre a defesa da 

biodiversidade, a questão das sementes, dentre outras contribuições que serão inclusive 

resgatadas no curso deste trabalho. 

 

2.2 - A SUSTENTABILIDADE NUMA OUTRA BIODIVERSIDADE 
 

A preocupação com a diversidade biológica ou com a biodiversidade é algo bem 

recente em nossa sociedade, e está diretamente relacionada ao debate travado pelo 

movimento ambientalista em torno da superação da crise sócio-ambiental no planeta. 

Intensificado nas décadas de 60 e 70, esse debate veio por em cheque o “modelo de 

desenvolvimento”, incitando as discussões a respeito das estratégias de desenvolvimento 

sustentável3. 

Não obstante às diversas correntes de pensamento desenvolvidas em relação às 

estratégias de desenvolvimento, crescimento econômico e sustentabilidade, parte-se de uma 

posição pautada em alguns elementos daquilo que alguns chamaram de “ecossocioeconomia” 

e sua proposta de conciliação entre crescimento econômico, social e proteção ambiental. 

Tendo como um de seus principais pensadores o economista Ignacy Sachs, a 

ecossocioeconomia se propõe e fugir dos reducionismos econômicos e ecológicos, 
                                                            

3 Em 1972 foi realizada primeira grande discussão internacional sobre a temática do desenvolvimento 
sustentável: a Conferência de Estocolmo. A partir de então, muitos outros documentos foram sendo elaborados 
com diferentes contribuições sobre o desenvolvimento e o meio ambiente, como a Declaração de Cocoyok 
(1974), o Relatório Dg-Hammarskjöd (1975) e o relatório de Brundtland (1987). 
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compreendendo que não é o crescimento em si o que deve ser questionado, mas o seu caráter 

selvagem.  

Segundo Sachs (2007), uma proposta de desenvolvimento sustentável, ou 

“ecodesenvolvimento”, é entendida como aquela que atenda às dimensões social (equidade), 

econômica, ecológica (capacidade de carga, consumo, resíduos, pesquisa e normas de 

proteção ambiental), espacial (rural e urbana) e cultural (pluralismo). 

Nessa perspectiva, na contramão do paradigma econômico hegemônico que trabalha a 

noção de desenvolvimento associado à noção de “progresso” e crescimento econômico, em 

que o parâmetro definidor se ancora no padrão de vida e de consumo das sociedades 

ocidentais industrializadas, a idéia de desenvolvimento sustentável é pensada aqui sob uma 

outra lógica, a partir da crítica à visão produtivista e economicista, e ancorada nas dimensões 

da sustentabilidade. 

Partindo dessa visão, que pretensiosamente se busca holística, a biodiversidade é tida 

aqui em seu sentido amplo, para além daquilo que se denomina “riqueza” ou “abundância 

relativa” de espécies, mas articulada a outras riquezas, ancoradas nas diversidades de modos, 

formas, jeitos e sentidos de vida. 

Etimologicamente a palavra biodiversidade vem do grego bios, que quer dizer vida. 

Diversidade, refere-se a diferentes formas ou tipos. Assim, o termo biodiversidade refere-se à 

diversidade de formas de vida. Em 1986, pela primeira vez se usou o termo biodiversidade4; 

E. O. Wilson, um entomologista, o fez num relatório durante o primeiro Fórum Americano 

sobre diversidade biológica, organizado pela “National Research Council”- NRC 5. Daí então 

o conceito passou a ser usado sob várias abordagens com enfoques distintos. 

Conforme Primack (2001), o termo “diversidade biológica” possui muitos 

significados, e em seu sentido mais simples, tem sido definido tecnicamente a partir da 

“riqueza de espécies”, ou seja, a partir do número de espécies encontradas em uma 

comunidade. Para o autor, a diversidade biológica não se finda na diversidade de espécies, 

mas inclui a variação genética e a variação de ecossistemas e comunidades. 

Essa leitura alimenta o desenvolvimento dos famosos índices matemáticos de 

biodiversidade para descrição das espécies em diferente escalas. Primack (2001) apresenta 

pelo menos três tipos de índices: a “diversidade alfa”, que descreve o número de espécies em 

uma única comunidade; a “diversidade beta”, que reflete, ao longo de uma variação 

                                                            

4  O termo diversidade biológica já existira, sendo criado em 1980 por Thomas Lovejoy.  
5  Conselho Nacional de Pesquisas dos EUA. 
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ambiental, o grau de mudança na formação de espécies; e a “diversidade gama”, aplicada em 

escalas geográficas maiores. 

Não obstante à sua importância técnica, essas definições meramente quantitativas da 

biodiversidade não contemplam sua complexidade e não abrangem as outras dimensões que a 

compõem, constituindo-se apenas parte de um conceito: “Essas definições quantitativas de 

biodiversidade são usadas basicamente na literatura técnica ecológica e contêm apenas parte 

da definição ampla de diversidade biológica utilizada por biólogos conservacionistas” 

(PRIMACK, 2001, p. 26). 

Mies e Shiva (1993) nos apresentam uma contribuição muito importante nesse debate 

sobre a o conceito de biodiversidade e conservação (não obstante à todas as críticas já 

mencionadas em torno da escola de pensamento ecofeminista), ao incorporar a idéia da 

compreensão sistêmica, complexa e interdependente entre os elementos que compõem a 

biodiversidade, numa crítica às leituras reducionistas e fragmentadas da ciência moderna. 

Para as referidas autoras, biodiversidade “é uma categoria relacional não reducionista 

– um conceito contextual não atomizado” (MIES; SHIVA, 1993, p. 222), sua conservação 

pressupõe, por conseguinte, a conservação de um todo relacional, não de fragmentos, 

envolvendo a noção de sagrado e de inviolabilidade.  

As mesmas contrapõem-se ao que chamam de “mundovisão dominante”, que 

considera a biodiversidade apenas em termos numéricos e aritméticos, e defendem que a 

sustentabilidade está ancorada numa dimensão mais complexa: 
 
Em situações do Terceiro Mundo, a sustentabilidade deve, então, ser realizada a 
dois níveis simultaneamente: a sustentabilidade dos recursos naturais e a 
sustentabilidade dos modos de vida. Por conseguinte, a conservação da 
biodiversidade deve estar associada à conservação dos modos de vida derivados 
da biodiversidade (MIES; SHIVA, 1993, p.217. Grifo nosso). 
 

Nesse sentido, de forma ampla, o termo biodiversidade deve partir da compreensão 

que vai além dos elementos biológicos da vida, como o nome sugere à primeira vista, mas 

incluir as relações e interações estabelecidas entre os seres vivos, possibilitando uma visão 

mais ampla e sistêmica nas relações estabelecidas na natureza. 

A convenção sobre a diversidade biológica define: 
 
Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas (BRASIL, 2000a, p. 9). 
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Na Convenção sobre Diversidade Biológica, a Oitava Conferência das Partes (COP8) 

e Terceira Reunião das Partes (MOP3) do Protocolo de Cartagena, realizada em Curitiba em 

2006, o glossário de Termos apresenta o conceito de biodiversidade incluindo também “as 

relações entre os seres vivos e o seu meio ambiente”, bem como “os serviços ambientais 

responsáveis pela manutenção da vida na Terra, pela interação entre os seres vivos e pela 

oferta de bens e serviços que sustentam as sociedades humanas e suas economias” (CDB, 

2006, p. 03). 

Nesse sentido, o estudo da biodiversidade deve compreender, além do levantamento 

das espécies dos organismos nos diversos ecossistemas, o conjunto das relações estabelecidas 

entre os seres e o meio ambiente, num entrelaçado que envolve as diversidades biológicas e 

culturais: 
 
O estudo da biodiversidade não deveria estar limitado a um inventário de espécies e 
genes, por dois motivos: primeiro, porque o conceito de biodiversidade envolve 
também os ecossistemas e as paisagens; segundo porque a biodiversidade e a 
diversidade cultural estão entrelaçados no processo histórico de co-evolução 
(SACHS, 2002, p. 31. Grifo nosso). 
 

Apesar dos recentes esforços de especialistas na descrição e classificação das espécies 

vivas na Terra, Wilson (1997) reconhece que até hoje não se sabe ao certo o número de 

espécies existentes e não sequer um número aproximado de sua magnitude, podendo-se 

estimar, com base na fauna e na flora descritas e em discussões entre especialistas, um 

número entre 5 e 30 milhões de espécies de organismos vivos6. 

Essa diversidade não se distribui uniformemente nas diferentes regiões do mundo. 

Conforme salienta Ricklefs (2003), levantamentos globais realizados principalmente a partir 

do século XIX apontam para a existência de uma diversidade maior de espécies nos trópicos, 

ou seja, quanto mais próximo da linha do equador, a diversidade de espécies é ampliada. 

Razão pela qual as florestas tropicais, por exemplo, representam apenas 7% da superfície da 

Terra, mas contém, sozinhas, mais de 50% do total de espécies vivas (PRIMACK, 2001). 

Entre as tentativas de explicações para esse fato, há pelo menos duas visões distintas 

do ponto de vista dos ecólogos sobre a diversidade. A primeira defende a idéia de que a 

diversidade aumenta ilimitadamente ao longo do tempo; sendo os habitats tropicais os mais 

antigos, acarretam, numa proporcionalidade direta, em maior diversidade de espécies que os 

habitats temperados e árticos. A segunda perspectiva, mais aceita entre os ecólogos 

atualmente, considera a diversidade como um estado de equilíbrio, em que “os fatores que 
                                                            

6  Atualmente existem, apenas descritas, cerca de 1,4 milhões de espécies (Primack, 2001). 
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removem espécies de um sistema se contrapõem àqueles que acrescentam espécies” 

(RICKLEFS, 2003, p. 406). 

Além disso, segundo Primack (2001), outros fatores como variações locais na 

topografia, clima, meio ambiente e fatores históricos são também apontados como indicadores 

de variações na riqueza das espécies. 

Algumas circunstâncias elencadas por Wilson (1997), são apontadas como razões da 

imperatividade do debate sobre a diversidade biológica nas sociedades atuais, sendo: o 

crescimento populacional, em especial nos países tropicais, que tem acelerado o desgaste 

ambiental; as novas descobertas da ciência, no sentido das mais variadas utilizações da 

diversidade biológica; e as perdas irreversíveis da diversidade, via extinção gerada pela 

destruição dos hábitats naturais. 

Inicialmente é importante se ter que a extinção de espécies em si não é algo novo, mas 

faz parte do processo natural de vida na Terra. Primack (2001), enfatiza que a diversidade de 

espécies na Terra segue um processo natural em que aumenta, passa por períodos de 

especiação, seguidos por períodos de mudança mínima e de extinção em massa7. Contudo, o 

que se revela como fato novo e ao mesmo tempo alarmante são as atuais taxas relativas de 

extinção e especiação. 

Estima-se que a partir do ano 1600, cerca de 85 espécies de mamíferos e 113 de 

pássaros tornaram-se extintos, e atualmente cerca de 11% das espécies de aves e 11% de 

mamíferos que ainda resistem estão ameaçados de extinção. Enquanto isso, a cada ano são 

perdidos 180.00 km² de florestas tropicais no mundo, implicando numa perda de 34 hectares a 

cada minuto (PRIMACK, 2001). 

As maiores ameaças à diversidade biológica que resultam da atividade humana, para 

Primack (2001), são: a destruição, fragmentação, degradação do habitat, superexploração das 

espécies para uso humano, introdução de espécies exóticas e o aumento da ocorrência de 

doenças.  

Mas esse processo não se dá uniformemente entre os seres humanos, há alguns países, 

regiões, grupos e pessoas que contribuem mais drasticamente para esses processos em 

detrimento da grande maioria da população. 

O autor argumenta que o uso ineficiente e desigual dos recursos naturais são também 

grandes motivadores para a perda da biodiversidade, em muitos casos gerada por atividades 

                                                            

7  Primack (2001) cita a maior extinção em massa já ocorrida na história, há 250 milhões de anos, estimando-se 
entre 77 e 96% de extinção de espécies de animais marítimos. 
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comerciais em grande escala, associadas a uma economia global, como a mineração, criação 

de gado, pesca comercial, grandes lavouras, represas, dentre outras.  

Nesse sentido, diferentes situações de uso desigual dos recursos naturais exigem 

também soluções diferenciadas no campo das ações para sua manutenção. Isso pressupõe que 

aos grupos, populações e comunidades tradicionais, a exemplo da agricultura familiar, 

trabalhados adiante, as saídas devem perpassar o campo do resgate e valorização de suas 

práticas, experiências e saberes, ao contrário de uma ação impositiva de atropelamento de 

suas culturas. 

Tendo em vista o entrecruzamento das diversidades biológica e cultural, a proteção da 

vida precisa ser pensada também em suas varias dimensões e manifestações, conforme 

Primack: “A proteção dessas áreas culturais tradicionais dentro de seu ambiente natural dá 

oportunidade para se alcançar o duplo objetivo de proteger a diversidade biológica e preservar 

a diversidade cultural” (PRIMACK, 2001, p. 281). 

Esse respeito ao ambiente natural, às formas de vida e cultura próprios dos povos e das 

famílias agricultoras inclui o reconhecimento do papel desempenhado pelas mulheres e sua 

relação com a conservação da biodiversidade. Relação essa, construída a partir de um 

conjunto de relações sociais, estabelecidas a partir de lugares, espaços e tarefas atribuídos às 

mulheres, como reconhece Mies e Shiva (1993): “O trabalho e o conhecimento das mulheres é 

central para a conservação e utilização da biodiversidade, quer porque elas trabalham entre 

setores, quer porque desempenham tarefas múltiplas” (MIES; SHIVA, 1993, p. 217). 

A sustentabilidade numa noção ampla exige, portanto reconhecimento das populações 

tradicionais, em especial das mulheres, enquanto protetores da biodiversidade e “guardiãs do 

patrimônio biológico deste planeta” (SHIVA, 2001, p. 105), necessitando terem seus diretos 

fortalecidos para a construção de uma sustentabilidade fundada nas várias bio-diversidades, 

posto que: “Na perspectiva das mulheres, a sustentabilidade sem justiça ambiental é 

impossível e a justiça ambiental é impossível sem justiça entre sexos e gerações” (MIES; 

SHIVA, 1993, p.114). 

Isso pressupõe reconhecer que as desigualdades econômicas, ambientais e sociais 

também se traduzem em relações injustas entre os sexos, o seu enfrentamento, é pois, 

fundamental no debate sobre as estratégias de sustentabilidade. 
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2.3 - A AGRICULTURA FAMILIAR E AS MULHERES NO CAMPO 
 

2.3.1 - Qual agricultura familiar? 
 

A princípio, é mister localizar o conceito de agricultura familiar adotado a título deste 

trabalho, não sendo uma categoria nova, com  diria Wanderley (1996), mas cuja abrangência e 

significado que os estudos têm lhe atribuído recentemente apresentam ares de novidade. É 

uma discussão, pois que remonta ao resgate da teoria do campesinato. 

Não se pretende, pois elaborar nenhuma análise evolucionista do processo de 

construção dos conceitos, visto que não é entendido sob essa perspectiva, mas concordando 

com Moraes (1998), perceber que tais análises se constituem ferramentas importantes para se 

perceber a importância do trabalho e das relações estabelecidas nas famílias rurais em nosso 

país. 

No Brasil, o estudo sobre campesinato ganha importância a partir da década de 1950, 

conforme resgata Moraes (1998) num contexto em que, atrelado ao debate sobre 

desenvolvimento do país, o meio rural emerge enquanto questão política, e a idéia de 

campesinato é pautada enquanto conceito que marca a construção de uma identidade que vai 

unificar uma diversidade de relações de trabalho e de acesso à terra, identidade essa fundada 

na oposição ao latifúndio: 
 
Assim, tanto na dimensão político-social, quanto na dimensão político-ideológica o 
conceito síntese que traduzia a identidade que informava tanto as análises quanto as 
lutas políticas (vide Ligas camponesas), era o de camponês em oposição ao de 
latifúndio (MORAES, 1998, p. 123). 
 

A partir da década de 1960, resgata a autora, o campesinato é analisado no Brasil sob 

três perspectivas: A primeira, com enfoque marxista, se preocupa mais com aspectos do 

desenvolvimento do capitalismo no campo; a segunda inspirada nas teorias funcionalistas de 

Redfield e sua noção de Part society, propondo uma análise do camponês como integrado a 

um sistema social mais amplo; e a terceira tendo Chayanov e sua teoria dos sistemas 

econômicos não capitalistas como base8. 

Diante de um contexto de modernização conservadora adotada enquanto estratégia 

desenvolvimentista no país, durante a década de 1970 rapidamente foi ganhando espaço a 

                                                            

8  Uma abordagem mais detalhada pode ser encontrada em Woortmann (1995). 
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expressão “pequena produção”, em contraposição ao grande negócio estimulado pelo capital 

nacional. Moraes (1998) salienta que no contexto de desarticulação de vários movimentos de 

base camponesa, os camponeses ganham expressão enquanto “produtores da baixa renda” ou 

“pequena produção”, reforçado nos próprios mecanismos institucionais estatais de 

classificação dos produtores rurais em pequenos, médios e grandes, despolitizando o tema. 

Opostamente eram desenvolvidos, de um lado estudos de caso que focavam na análise 

de uma lógica camponesa não capitalista, a partir da pequena produção, e do outro, os que 

integravam à lógica do mercado, pautando não mais o questionamento sobre a existência ou 

não do campesinato no Brasil, mas sua funcionalidade, enquanto pequena produção em 

relação ao capital, a sua subordinação em relação ao capital, ou até mesmo a questão da 

inclusão/exclusão da pequena produção aos complexos agro-industriais, como resgata Moraes 

(1998). 

A autora complementa, que com o processo de redemocratização do país, no curso dos 

anos 1980, observa-se uma fragmentação “perda relativa de autonomia” os conceitos de 

campesinato e pequena produção, tendendo a se inserir a um conjunto de outras temáticas, 

como os barrageiros, sem terra, assentados, etc. Só se aponta uma nova perspectiva a partir do 

final da década de 1980, quando o termo “agricultura familiar” aparece como uma “nova 

síntese teórica” capaz de recolocar o campesinato como objeto autônomo de reflexão e 

análise. 

É diante dessa perspectiva que o termo agricultura familiar é adotado aqui, enquanto 

terminologia possível de “retomar o caráter sintético de que o conceito de camponês fora 

portador” (MORAES, 1998, p. 128). É uma terminologia tida como possível de contribuir 

com a reconstrução de uma identidade política marcada pela diversidade, a partir da 

agricultura familiar. 

A não homogeneidade é uma de suas características centrais, já elencadas por 

Lamarche (1993, p.14), em que "a agricultura familiar não é um elemento da diversidade, mas 

contém, nela mesma, toda a diversidade". Possui dinâmicas complexas e distintas que 

precisam ser explicitadas. Essa diversidade inerente à agricultura familiar pode ser associada a 

vários elementos que permeiam um processo de formação histórico, o que inclui a 

constituição de grupos diversos ligados a heranças e matrizes culturais variadas, passando 

pelas várias necessidades e experiências acumuladas, pela disponibilidade e acesso 

diferenciados aos recursos naturais e produtivos, às variadas caracterizações naturais das 
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paisagens, climas, solos, e diversos contextos econômico-produtivos, até o acesso 

diferenciado às políticas públicas como crédito, reforma agrária e assistência técnica.  

Wanderley (1996) enfatiza que a agricultura familiar, enquanto categoria genérica, ao 

associar propriedade, trabalho e família, incorpora diversas situações específicas e 

particulares, sendo a agricultura camponesa tradicional considerada como uma das diversas 

formas sociais da agricultura familiar, resguardadas suas particularidades. 

Assim, o conceito de agricultura familiar aqui adotado agrega além dos elementos que 

compõem a lógica da produção e do consumo, situada no grupo doméstico, os valores 

construídos em seu seio. Tendo como base os estudos de Woortmann (1995), compreende-se 

que para além da organização para produção econômica a agricultura familiar, ou a família 

camponesa, como a autora trata, é caracterizada por uma organização para produção social, 

estando imbuída de valores e sentidos culturalmente construídos. 

O estudo das relações estabelecidas entre homens e mulheres e o papel social atribuído 

às mulheres no meio rural, deve pois ser tomado a partir desse contexto, considerando os 

elementos simbólicos, culturais e subjetivos que são construídos no seio da agricultura 

familiar.  

Uma crítica às análises puramente economicistas pode ser observada em Woortmann 

(1995) ao se confrontar com a teoria de Tepicht. Este, ao tratar do estudo da viabilidade 

econômica de algumas atividades desenvolvidas no campesinato, faz uma distinção entre 

“forças plenas”, representados pelos homens em “idade produtiva”, e “forças marginais”, 

representadas pelo trabalho a meio tempo de mulheres, crianças e idosos consideradas “não-

transferíveis”.  

Para a autora, o considerado “tempo parcial” de trabalho das mulheres no campo deve 

ser analisado sob a lógica da divisão sexual do trabalho engendrada ideologicamente, que lhes 

atribui as responsabilidades domésticas consideradas não-trabalho, segundo a mesma, “parece 

tratar-se aqui da mesma oposição ideológica entre roçado e a casa, entre trabalho e ajuda, nas 

representações do campesinato brasileiro” (WOORTMANN, 1995. p. 35). 

E defende que, se não são consideradas produtivas, as atividades reprodutivas são 

centrais para a reprodução do grupo doméstico e do próprio trabalho, e se são consideradas 

“não-transferíveis” isso é devido à uma construção ideológica atribuída socialmente às 

mulheres, e não um dado “objetivo”: 
 
O que está em questão é a realidade do subjetivo, pois essa divisão de trabalho 
entre forças plenas e marginais é, no que se refere à mulher, derivado do 
“sentimento subjetivo presumido do camponês”. Trata-se do papel social atribuído 
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à mulher em grupos camponeses, papel esse fundamentalmente ligado às 
concepções de troca matrimonial (WOORTMANN, 1995. p. 36). 
 

Para Wanderley (1996), a “policultura-pecuária” que é o sistema de produção 

tradicional camponês, é fruto de um aperfeiçoamento construído ao longo do tempo a partir da 

combinação de diferentes técnicas, culminando num ponto de equilíbrio entre a diversidade de 

culturas e a criação animal. Esse processo tem centralidade nas relações estabelecidas no 

interior da família, e sua organização para o trabalho na propriedade, visando além da garantia 

da sobrevivência imediata, a reprodução das gerações futuras, construindo um saber 

tradicional: 
 
Para enfrentar o presente e preparar o futuro, o agricultor camponês recorre ao 
passado, que lhe permite construir um saber tradicional, transmissível aos filhos e 
justificar as decisões referentes à alocação dos recursos, especialmente do trabalho 
familiar, bem como a maneira como deverá diferir no tempo, o consumo da família. 
O campesinato tem, pois, uma cultura própria, que se refere a uma tradição, 
inspiradora, entre outras, das regras de parentesco, de herança e das formas de vida 
local etc. (WANDERLEY, 1996, p. 4). 
 

A agricultura familiar, segundo Wanderley (1996), guarda muitos traços da agricultura 

tradicional camponesa, sendo a luta pelo enfrentamento de velhos problemas uma constante, 

que reforça mais uma de suas características: a resistência.  

Não obstante à construção histórica de uma representação social negativa de tudo que 

se relaciona ao campo, ao meio rural, que, erroneamente, esteve sempre associado à pobreza, 

ao atraso, oposto à civilização, à cultura e à modernização encontrados no espaço urbano, a 

agricultura familiar é responsável por inúmeras contribuições nos aspectos sociais, 

econômicos, ambientais, dentre outros. 

Nessa perspectiva uma análise marcadamente econômica, ou sob a lógica do mercado, 

é incapaz de fazer a leitura das múltiplas expressões, serviços e valores que a agricultura 

familiar agrega.  

 Longe de situar a agricultura familiar no campo da produção primária, esta é 

compreendida naquilo que Soares (2001) chama de multifuncionalidade. Para o autor há pelo 

menos quatro funções-chave da agricultura que precisam ser reconhecidas, sendo: a 

contribuição à segurança alimentar, a função ambiental, a econômica e a social. 

A agricultura familiar brasileira tem sido responsável por grande parte da produção de 

alimentos que abastece o país, com destaque para a produção de mandioca, com 84% do 

Valor Bruto da Produção – VPB; de feijão, com 67% do VBP; de milho, com 49% do VBP; 

de cebola, com 72% do VBP; de fumo com 97% do VBP; e de trigo, com 46% do VBP; além 
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da pecuária de corte, com 54% do VBP; da pecuária leiteira, com 58% do VBP; e de 40% do 

Valor Bruto da Produção de aves e ovos (BRASIL, 2000b). 

Somando-se a contribuição da Agricultura Familiar à segurança alimentar e 

nutricional, apresenta-se um conjunto de aspectos de cunho sócio-econômico-produtivo. 

Conforme o Censo de Agropecuário (IBGE, 2006) existem no Brasil 5.204.130 

estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 354,8 milhões de hectares, gerando mais de 

16,4 milhões de ocupações no campo. Conforme dados do INCRA/FAO (BRASIL, 2000b), 

em 1996 eram 4.859.732 estabelecimentos rurais, sendo a grande maioria, 85,2% (4.139.369) 

destes, da agricultura familiar, ocupando apenas 30% das áreas agrícolas (pouco mais de 107 

milhões de hectares), enquanto 11% de estabelecimentos patronais existentes no Brasil em 

1996, dispunham de mais de 67% das áreas (mais de 240 milhões de hectares). Ainda que 

ocupando parcela significativamente menor de áreas, reflexo de um modelo agrário 

concentrador de terras, a agricultura familiar era responsável por 37,9% do Valor Bruto da 

Produção Agropecuária Nacional, apesar de ter disponível apenas 25,3% do financiamento 

destinado à agricultura. 

Em 2003, o PIB das cadeias produtivas da agricultura familiar cresceu 9,37% em 

relação ao ano anterior, um crescimento superior ao da agricultura patronal (5,13%) e ao do 

PIB nacional (0,5%). O PIB total da produção agropecuária equivale a 9,3% da economia do 

país, sendo 3,6% destes oriundos da produção familiar, representando uma ordem de R$ 55,6 

bilhões, valor superior ao PIB de setores como extração de petróleo, gás natural, carvão e 

outros combustíveis, que correspondem a 3,34% do PIB brasileiro (BRASIL, 2004). 

Essa importante participação da agricultura familiar no PIB nacional, bem como os 

indicadores da participação no Valor Bruto da Produção total, ratificam que esse segmento 

não se encontra voltado unicamente para si, na produção exclusiva de produtos básicos 

voltados para a subsistência, mas revelam sua importância econômica para o país, mesmo 

ocupando menor proporção de terras e tendo um percentual de financiamentos quase três 

vezes inferior em relação à agricultura patronal. 

 

2.3.2 - O contexto das mulheres no campo  
 

É mister afirmar que o trabalho desenvolvido pelas mulheres sempre foi socialmente 

secundarizado e considerado como ajuda, e que isso se relaciona com os valores construídos 

pela ideologia dominante, que naturaliza a divisão sexual do trabalho e as atividades 
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consideradas produtivas (masculinas) e as improdutivas (femininas), valorizando 

diferentemente atividades desenvolvidas por homens e por mulheres, ainda que sejam as 

mesmas atividades e realizadas nos mesmos espaços.  

Segundo dados do DIEESE/NEAD (BRASIL, 2008), as mulheres que moram no 

campo representam 47,8% da população rural, e significativa parcela do seu trabalho não é 

remunerado, pois representam 80,7% das ocupações sem rendimento na atividade agrícola.  

Quando ocupam situações remuneradas, em geral, seu rendimento médio mensal é 

extremamente inferior ao dos homens; a referida pesquisa revela que as mulheres rurais no 

Brasil recebem apenas o equivalente a 46,3% do rendimento médio mensal dos homens. 

A mesma pesquisa aponta uma única atividade em que as mulheres apresentam maior 

rendimento que os homens no meio rural: a pecuária, onde as mulheres apresentam um 

rendimento médio mensal 39% superior ao dos homens. Em contraposição, nos demais nove 

setores classificados pela pesquisa, o rendimento dos homens supera o das mulheres de forma 

alarmante; apenas no setor de produção mista, que inclui lavoura e pecuária, a diferença entre 

os rendimentos chega a ser de quase 69% em favor dos homens. Fazendo um comparativo, as 

atividades mais rentáveis para as mulheres são: os serviços (atividades e serviços relacionados 

com a agricultura e a pecuária), a lavoura permanente e a horticultura/floricultura9, enquanto 

que as mais rentáveis para os homens são: produção mista (lavoura e pecuária), criação de 

aves, pecuária e apicultura/sericultura10. 

As atividades menos rentáveis para as mulheres são: apicultura/ sericultura, 

silvicultura/exploração florestal, pesca e aquicultura e criação de aves11. Para os homens, as 

atividades da agropecuária com menor rentabilidade média mensal são: a pesca/aquicultura, 

serviços (atividades e serviços relacionados com a agricultura e a pecuária), 

silvicultura/exploração florestal, e horticultura/ floricultura12. A diferença entre a atividade 

menos rentável das mulheres e a dos homens chega a ser de mais de 70%. 

Além da situação da renda, que reflete a não valorização do trabalho, as mulheres no 

meio rural não são consideradas socialmente e nem pelas estatísticas oficiais como chefes de 

família, em nome de uma identidade social construída de valorização e em favor dos homens. 

Conforme DIEESE/NEAD (BRASIL, 2008) apenas 14,2% das mulheres ocupadas na 

                                                            

9  Nessas atividades, a renda média mensal das mulheres é respectivamente: R$ 869,00, R$ 369,00, R$ 320,00, e R$ 290,00. 
10  Para os homens as atividades mais rentáveis apresentam rendimentos médio mensal, respectivamente de R$ 883,00, R$ 
770,00, R$ 625,00 e R$ 603,00. 
11  O rendimento médio mensal nessas atividades é respectivamente: R$ 88,00, R$ 127,00, R$ 153,00 e R$ 210,00. 
12  O rendimento médio mensal nessas atividades é respectivamente: R$ 297,00, R$ 485,00, R$ 518,00 e R$ 526,00. 
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agropecuária são tidas como chefes de família; 66,4% são tidas como cônjuges; 15,1% são 

filhas e 4,3% outras. 

No Brasil, 85,4% dos homens são considerados responsáveis pelo domicílio, contra 

14,6% de mulheres (BRASIL, 2008). Essa situação reflete e é reflexo de uma histórica 

construção ideológica e social que atribui aos homens a condição de chefe de família, mesmo 

quando, em muitos casos as mulheres sejam responsáveis pela manutenção do lar. 

É o que revela a mesma pesquisa, ao demonstrar que, em 2006, 46,6% das mulheres 

ocupadas na agropecuária produzem para auto-consumo familiar, contra apenas 12% de 

homens desenvolvendo essa atividade. Esse dado informa uma quantidade significativamente 

maior de mulheres envolvidas nas atividades de subsistência, ou seja, grande parte delas 

assume um papel central, sendo responsáveis pela garantia da segurança alimentar da família, 

ou seja pela reprodução familiar e, mesmo assim, os considerados chefes continuam a ser os 

homens, a não ser nos casos onde as mulheres vivem sem os companheiros, salvo raras 

exceções. 

As mulheres também são os maiores alvos dos problemas relacionados à saúde. No 

meio rural um maior número de mulheres sofre proporcionalmente mais que os homens em 

relação a problemas como déficit e excesso de peso e obesidade. Entre 2002 e 2003, revela a 

pesquisa DIEESE/NEAD (BRASIL, 2008), na área rural brasileira, a proporção de mulheres 

com déficit de peso era de 6,1% contra 3,5% dos homens; somados aos 40,8% de mulheres 

com sobrepeso, contra 28,5%  de homens, e 12,7% de mulheres com obesidade, contra 5,2% 

de homens. 

Algumas explicações passa essa disparidade tendem a associar a uma tendência 

natural e biológica da mulher, que seriam mais suscetíveis a esses problemas que os homens. 

Particularmente, prefiro me orientar por explicações consideradas mais plausíveis, e referem-

se à uma construção social que associa a posição das mulheres enquanto cuidadoras do lar, 

direcionando os melhores alimentos às crianças, por serem indefesas, e aos homens, por 

serem os “chefes” e trabalharem fora, como destaca Siliprandi (2005): 
 
[...] as mulheres rurais são as mais afetadas pela fome e desnutrição.  Em uma 
situação de falta de alimento, a comida vai para os homens, pois se diz que eles têm 
que trabalhar fora e teoricamente trazem o sustento da família. (SILIPRANDI, 
2005, p. 16). 
 

Não obstante à essa dura realidade, os dados revelam que as mulheres tem se 

organizado nas estruturas formais. O número de mulheres rurais sócias em algum sindicato é 
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superior ao de homens, visto que em 2006 registra-se o equivalente a 30,6% de mulheres 

rurais são sócias em sindicatos, contra 24% dos homens (BRASIL, 2008). 

Contudo esse número de participação nos sindicatos não se traduz necessariamente na 

partilha do poder e tomada de decisões nas relações entre homens e mulheres nesses espaços, 

pois a faixa de participação das mulheres na diretoria dos sindicatos é, em geral inferior à dos 

homens, havendo ausência de participação das mulheres na diretoria em 33% dos Sindicatos 

Rurais. Quando há participação, essa participação se dá num restrito percentual das vagas, 

havendo em 35,9% dos Sindicatos uma participação de até 25% de mulheres na diretoria, 

contra uma maior participação, entre 51 a 75% de mulheres, em apenas 3,5% dos Sindicatos 

Rurais, e no mínimo de 0,6% dos sindicatos as mulheres possuem entre 76 e 100% de 

participação apenas (BRASIL, 2008). 

È diante desse contexto, que se apresenta a necessidade de se discutir uma proposta de 

sustentabilidade, que contemple o debate de gênero. A proposta aqui apresentada parte das 

práticas, experiências e saberes acumuladas pelas mulheres e suas estratégias de manejo e 

conservação da biodiversidade, por entender que o debate sobre sustentabilidade só está 

completo quando, se fato, incorporar o debate de gênero numa perspectiva mais justa. Esse 

processo passa, conforme Pacheco (2002), pelo empoderamento das mulheres e valorização 

de seu papel enquanto gestoras da biodiversidade e produtoras de bens e saberes. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DETALHAMENTO DA 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa de campo deste estudo foi realizada na comunidade rural Alagoinha, 

situada no município de Triunfo, no estado de Pernambuco. A opção por ser exatamente este, 

e não qualquer outro lugar, seguiu um processo lento inerente à investigação científica, o qual 

será detalhado. 

Inicialmente aspirava-se realizar a pesquisa numa região de semiárido, por considerar 

o conjunto de especificidades de seu povo e suas estratégias de convivência com o meio como 

elementos importantes e desejosos de mais atenção por parte da academia. Soma-se a isso a 

influência pessoal de uma experiência anterior de trabalho desenvolvida no semiárido 

piauiense junto a grupos de mulheres e suas ações nas áreas dos quintais, fato que rendeu 

precioso acúmulo e paixão pelas experiências desenvolvidas por aquelas mulheres. 

Diante de um critério inicial para área de estudo, cabia então conhecer os espaços, 

levantar dados e informações e definir os demais critérios. Foi então que por intermédio da 

equipe técnica do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, Organização Não 

Governamental- ONG, fundada em 1993, com atuação bem anterior junto às famílias 

agricultoras no estado de Pernambuco,  sendo uma referência no trabalho com Sistemas 

Agroflorestais- SAF´s, articulou-se uma primeira participação num encontro regional 

realizado semestralmente conhecido como Fórum das Comunidades. 

O referido evento promovido pelo Centro Sabiá e pela Associação de 

Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde-ADESSU, reuniu cerca de 50 

pessoas de seis municípios do sertão pernambucano, sendo: Triunfo, Santa Cruz da Baixa 

Verde, Calumbi, Flores, Sertânia e  Iguaraci. As observações registradas àquela ocasião no 

diário de campo em torno das informações coletadas sobre as distintas experiências de cada 

município permitiram concluir pela opção de Triunfo como área de estudo para a pesquisa, 

em especial ao obter a informação de haver no município uma feira semanal de produtos 

agroecológicos, à época coordenada apenas por mulheres. 

Ao final do evento, foram articuladas visitas exploratórias em três comunidades de 

Triunfo. Findo o mês e o período de visitas, a comunidade Alagoinha estava selecionada 

como espaço para o desenvolvimento da pesquisa de campo. Apesar da distância e 

dificuldades no acesso, uma pronta recepção e disponibilidade da comunidade, somadas a um 

depoimento profundo e verdadeiro de uma agricultora que mal me conhecera, foram os 
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principais elementos que conduziram a essa escolha. Afinal, para uma pesquisa do tipo que se 

propunha, os critérios da abertura e disponibilidade e confiança se constituíam como 

pressupostos básicos para uma boa pesquisa de campo. 

 

3.1 - TRIUNFO: UM OÁSIS NO SEMIÁRIDO? 
 

Triunfo ou Triunpho, como se redigia originalmente, era antes chamada de Serra da 

Baixa Verde, e seus primeiros habitantes foram os índios Cariris, cujas terras foram 

arrendadas a Domingos Pereira Pita no final do século XVIII. Nesse período, o Frei Vidal de 

Frescolero fixou residência ali, aldeando alguns índios no Sítio Baixa Verde, e mais tarde, em 

1803, foi substituído por outro missionário, Frei Ângelo Maurício Niza, que construiu uma 

capela para Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade até hoje, recebendo os foros de 

fundação de Triunfo, fora elevado à categoria de cidade em 1870. O nome do município 

remete à vitória obtida em uma batalha travada envolvendo as cidades vizinhas em 

contraposição à crescente produção, comercialização e exportação de cereais da Baixa Verde 

(IBGE, 2008b). 

O Município possui área 192 km², e uma população de 15.225 habitantes (IBGE, 

2007c), está localizado na microrregião Vale do Pajeú, sertão pernambucano, a 

aproximadamente 500 km Recife. Limita-se ao norte com o estado da Paraíba, ao sul com o 

município de Calumbi, a leste com o município de Flores e a Oeste com o município de Santa 

Cruz da Baixa Verde.  
 

 Figura 1- Mapa de localização do município de Triunfo/PE  Fonte: IBGE, 2008b. 
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Triunfo é, oficialmente, um entre os 122 municípios que compõem o semiárido 

Pernambucano. Essa caracterização, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, 

(BRASIL, 2005a) incorpora a junção de pelos menos três critérios técnicos, sendo: 

precipitação pluviométrica, índice de aridez e risco de seca. 

O semiárido brasileiro conta com uma área 969.589,4 km², e envolve 1.133 

municípios (BRASIL, 2005a). Diferente do que comumente se pensa, no Brasil essa região 

possui alta pluviosidade, variando de 268 a 800 milímetros de chuva ao ano, que o caracteriza 

como o semiárido mais chuvoso da Terra, considerando que a média na maioria das regiões 

semi-áridas do mundo é de 80 a 250 milímetros anuais. No entanto, possui alta taxa de 

evapotranspiração, o que, aliado à concentração das chuvas e sua variabilidade espacial e 

temporal, provoca o déficit hídrico da região. O acesso à água subterrânea é dificultado pelos 

solos cristalinos, e os solos rasos e pedregosos impedem a absorção da água da chuva pelo 

solo (SILVA, 2008). 

O bioma predominante no semiárido é a Caatinga, que, conforme Drumond (2000), 

ocupa uma área equivalente a 70% da área do Nordeste e 11% do Brasil. É o único “bioma” 

exclusivamente brasileiro, e esse patrimônio biológico é encontrado exclusivamente no 

Nordeste. Foi reconhecido como uma das 37 grandes regiões naturais do planeta, pelo estudo 

coordenado pela Conservation International. 

A Caatinga tem sua vegetação constituída, principalmente, de espécies lenhosas, 

cactáceas, bromeliáceas e pequenas herbáceas, geralmente com espinhos e caducifólias, ou 

seja, perdem suas folhas no início da estação seca, daí o nome “catinga” de origem Tupi-

Gurani, que significa floresta branca. Uma das principais características é sua 

heterogeneidade: pois o bioma inclui pelo menos uma centena de diferentes tipos de paisagens 

únicas, além disso, é rico em espécies. Conforme dados da UFPE (2003), até o momento 

foram registradas 932 espécies de plantas vasculares, sendo 380 endêmicas, e 20 gêneros, 

pertencentes a 42 famílias; além disso registra-se a existência de 185 espécies de peixes (57% 

de endemismo), 154 de répteis e anfíbios,  348 de aves (4,3% de endemismo),  e 148 espécies 

de mamíferos. 

No entanto, a caatinga é uma dos biomas mais alterados pelas atividades humanas, 

fruto principalmente da disseminação do modelo agrícola químico-mecanizado e de práticas 

agrícolas inapropriadas para obtenção de produtos agrícolas, madeiras e pastoril. Almeida, 

Petersen e Cordeiro (2001) comentam que atualmente mais de 80% da vegetação da caatinga 
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são sucessionais, aproximadamente 40% mantidos em estágio pioneiro de sucessão 

secundária, e cerca de 15% encontra-se em processo de desertificação. 

Não obstante se encontrar em pleno sertão nordestino, Triunfo apresenta uma situação 

peculiar, que reúne uma série de características e que Andrade e Lins (1964) denominaram de 

Brejos de Altitude, o que torna o município um verdadeiro “celeiro escondido”, como já 

dissera Gilberto Ozório de Andrade, que se destaca em meio à vasta área de caatinga 

predominante na região. 

Os Brejos de Altitude (ANDRADE; LINS, 1964) são “manchas”, ou “sub-unidades 

regionais” isoladas, ou “disjunções” em áreas subúmidas e semiáridas do Agreste e do Sertão. 

Distintos das Serras, são caracterizados não apenas pela altitude, mas, em especial, pela 

movimentação de suprimentos hídricos atmosféricos: 
 
Trata-se, então, de verdadeiros complexos de circunstâncias solidárias, cuja 
resultante se exprime em termos de exposição. Exposição ao fluxo de massas 
advectivas de ar úmido, ou à dilatação de massas convectivas nevoentas 
(ANDRADE; LINS, 1964, p. 24). 
 

A constituição dos brejos, está, pois, associada à combinação de pelo menos dois 

fatores, a altitude e a exposição às massas de ar úmido de diferentes origens, que geram 

condensações e precipitações13.  

Cavalcanti e Lima (1975) listaram pelo menos 27 brejos no estado de Pernambuco, 

entre eles o de Triunfo. Entre as principais características, o brejo de Triunfo possui o que 

Melo (1988) chamou de “mesoclima de altitude”, ou “unidade climática intermediária”, o que 

modifica o regime térmico, aumentando a nebulosidade, reduzindo a insolação e a 

temperatura, diminuindo a taxa de evapotranspiração potencial, além do aumento das 

precipitações pluviais, favorecendo a existência de um lençol freático e recursos hídricos de 

superfície. Esse conjunto de características, favorece à constituição de uma ocupação humana 

intensa e diversificada, visto que essas áreas com potencial de água mais elevado, em relação 

aos demais municípios do semiárido, apresentam pois, ocupação agrícola diferencia, voltada 

para a policultura na produção de alimentos, favorecendo assim, que “esses espaços ocupam 

um lugar de relativa importância dentro do contexto da economia local e regional” 

(COUTINHO, 1982, p. 38).  

Apesar dessa caracterização diferenciada, o fato de ser um Brejo não torna o 

município em si, uma abundância generalizada, ou um “oásis” no sertão, como muitos 

                                                            

13 Um maior aprofundamento desse assunto poderá ser encontrado em: Andrade e Lins (1964). 
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sugerem. O município apresenta muitas diferenciações internas, inclusive do ponto de vista 

natural. 

Melo (1988) apresenta, em relação ao fator edáfico, pelo menos três áreas com 

dominância diferenciada de solos, sendo: as encostas escarpadas, caracterizadas pela redução 

nas chuvas e elevação na temperatura à medida que a altitude diminui, relevo forte, ondulado 

e montanhoso, vegetação natural de caatinga hipoxerófila, e solos rasos e pouco 

desenvolvidos, arenosos, ácidos e pedregosos, conduzindo a uma fraca armazenagem de água 

e suscetibilidade à erosão.  

O segundo tipo de área são as pediplanadas, localizadas ao sul da região, em pleno 

semiárido, com estação seca prolongada, temperaturas mais elevadas, relevo ondulado, e 

vegetação hiperxerófila, com solos muito desenvolvidos, moderadamente profundos a rasos, 

arenosos na superfície e argilosos na sub-superfície, com boa armazenagem de água e 

suscetíveis à erosão. 

E a área serrana, conforme Melo (1988), localizada ao norte, e marcada pelas chuvas 

superiores à média do semiárido, temperaturas mais suaves, e relevo forte ondulado 

constituído por rochas Pré-Cambrianas e vegetação de floresta subcaducifólia. Esta possui 

ainda dois tipos de solos, um moderadamente desenvolvido, sendo profundos, barrentos na 

superfície e no subsolo, muito permeáveis, arejados, pouco ácidos e moderada falta de água; o 

segundo tipo de solo é pouco desenvolvido, pedregoso, argiloso, permeável, com 

suscetibilidade à erosão e impedimento à mecanização. 

Recente diagnóstico elaborado pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil (BRASIL, 

2005c) aponta que apesar de apresentar uma taxa pluviométrica de 1.222 mm anuais, Triunfo 

apresenta pelo menos sete meses secos, e temperatura média anual de 25º C. Já dados da 

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco apontam para uma média 

histórica anual de 894,8 mm (SARA, 2008).  A CPRM complementa que, situando-se na 

bacia hidrográfica do rio Pajeú, não existem, no município, açudes com capacidade igual ou 

superior a 100.000 m³ de água.  

O mesmo documento, aponta para a existência de 45 pontos d´água no município, 

sendo 16 poços escavados, 26 poços tubulares e três fontes naturais de água. Entre os poços, 

apenas 67% encontra-se em operação, 64% estão localizados em terrenos públicos, e cerca de 

51% dos mesmos são destinados ao abastecimento comunitário. Em relação à qualidade da 

água nessas fontes, cerca de 32% são salobras, 9% salinas e 59% de água doce (BRASIL, 

2005c). 
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Apesar de ser um brejo de altitude, no meio do Sertão, Triunfo possui áreas 

diferenciadas em relação à caracterização física e hidrológica e, consequentemente, muitas 

especificidades em relação ao acesso e disponibilidade de água.  

Menos da metade da população do município (49,75%) vive em domicílios com água 

encanada (PNUD, 2000), ou seja, são quase oito mil pessoas que diariamente necessitam 

buscar água nas diversas fontes, muitas delas distantes, para abastecimento familiar. Somado 

a isso o fato de que nos períodos mais críticos, a maioria das fontes reduz o nível de água, 

chegando até a secar, em virtude da intermitência (BRASIL, 2005c) característica dos cursos 

de água do município. 

Até o ano de 2007, a Articulação no Semiárido brasileiro- ASA, pelo Programa Um 

Milhão de Cisternas- P1MC, construiu 232 cisternas de placas14 para armazenamento de água 

de chuva para consumo humano no município (ASA, 2008). 

 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DE TRIUNFO 
 

De acordo com Censo Agropecuário (IBGE, 2006), o município possui 2.077 

estabelecimentos agropecuários, representando 0,67% do número de estabelecimentos 

agropecuários de Pernambuco, ocupando uma área de 41.487 hectares, sendo a maior parte 

desta, aproximadamente 42%, destinada à lavoura temporária, com 17.367 hectares. A 

agropecuária ocupa mais de 5.400 pessoas, sendo 80,5% delas com algum laço de parentesco 

com o produtor. 

Por ser brejo de altitude e somar uma série de características que repercutem no solo, 

clima e vegetação, o ambiente torna-se mais atraente. Esse conjunto possibilita um 

adensamento populacional, refletindo nas práticas agrícolas da região, possibilitando uma 

maior diversidade de cultivos, bem como na organização fundiária local e na organização 

sócio-econômica. 

Em relação à produção agrícola, o sistema cana-policultura tem sido historicamente, e 

ainda permanece, como a base de produção do município, à exceção do período áureo do café, 

durante a década de 1920.  De acordo com o IBGE (2007a), em 2006 a cana-de-açúcar e a 

goiaba foram os campeões em produção, possuindo também o maior rendimento médio entre 

                                                            

14 As cisternas de placas construídas pelo Programa suportam o armazenamento de até 16 mil litros de água de 
chuva, cada. A principal destinação dessa água é o atendimento às necessidades familiares básicas, como beber e 
cozinhar, durante os seis meses mais críticos de seca. 
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as culturas temporárias e permanentes15. O valor da produção anual chegou a 13,9% e 36,8%, 

respectivamente, em relação ao valor da produção agrícola total. 

Em seguida, destacam-se as culturas da banana, com 13,6% do valor da produção 

agrícola; do feijão, com 11,8% do valor da produção; do milho, com 8,8%; e do café 

beneficiado com 8,1% do valor da produção nas lavouras. Além dessas, outras culturas região, 

como o tomate, a mandioca, a mamona, a fava e a laranja, compõem o quadro dos principais 

produtos agrícolas do município (IBGE, 2007a). 

A pecuária no município é de pouco destaque, ao contrário do que ocorre na maior 

parte do Sertão. Conforme o IBGE (2007b), em 2007 o efetivo de rebanhos do município não 

passou das 5.200 cabeças bovinas, representando menos de 3% do efetivo da região do Pajeú, 

e apenas 0,23% do total de bovinos do Estado. O efetivo de caprinos e ovinos é de 2.000 

cabeças, somadas a 650 de suínos. Além disso, também há presença de uma modesta 

produção de aves, somando 23.700 cabeças, e 1.200 cabeças de vacas ordenhadas, que 

produziram 540 mil litros de leite em 2007, representando 2,3% da produção de leite do Vale 

do Pajeú. 

Em relação à estrutura fundiária, Triunfo apresenta uma situação um pouco melhor do 

que a média encontrada na região Nordeste, o índice Gini-Terra, que mede a concentração 

fundiária no município é igual à media do estado de Pernambuco, que é de 0,67, sendo que a 

média nordestina é de 0,69 (PNUD, 2000). 

A grande maioria dos estabelecimentos agropecuários do município são de 

proprietários, chegando, segundo IBGE (1996), a 77,6% do número de estabelecimentos, 

dispondo de 84,6% do total das áreas agrícolas; os demais são:  15% são ocupantes, detendo 

12% das áreas; 4,1% são parceiros, com 1,5% das áreas; e 3,3% são arrendatários, dispondo 

de 2% do total das áreas agrícolas. 

Em se tratando dos Indicadores de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, 

que combinam três os componentes básicos do desenvolvimento humano, de acordo com o 

PNUD: a educação, renda e longevidade, o município possui situação pouco melhor que a 

média da região Nordeste, a de pior IDH entre as regiões do Brasil (0,66), sendo a melhor 

situação na microrregião do Pajeú, apresentando IDH de 0,714 (PNUD, 2000). 

Merece destaque em relação aos demais municípios da microrregião do Pajeú, a 

situação da educação em Triunfo. O município possui 31 escolas de ensino fundamental, 24 

pré-escolas e cinco de ensino médio (BRASIL, 2007). E apresenta um IDH educação, que é 
                                                            

15 Em área plantada, o milho e o feijão são os campeões, embora com menor rendimento médio. 
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de 0,80, um índice bem acima da média encontrada na região Nordeste do Brasil, que é de 

0,75. Na microrregião do Pajeú é o município que apresenta menor percentual de 

analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais de idade, tendo 22,71% de não 

alfabetizados nesta faixa etária. A mesma lógica segue para a média de anos de estudo das 

pessoas com 25 anos ou mais de idade, que é de 4,38 anos, e para o número de crianças de 7 a 

14 anos fora da escola, que é de 4,16%, o menor percentual da região (PNUD, 2000). 

Em se tratando da saúde, Triunfo conta com uma total de 10 estabelecimentos de 

saúde, sendo sete estabelecimentos públicos, todos municipais, e três estabelecimentos 

privados (IBGE, 2008a). A esperança de vida ao nascer no município é a melhor dentre os 

municípios da microrregião do Pajeú, com um índice de 71,84%, onde no estado de 

Pernambuco esse índice chega a 67,32%. A taxa de mortalidade de crianças com até um ano 

de idade no município é de 30,67%, no estado de Pernambuco é de 47,31%, e a probabilidade 

de sobrevivência até os 60 anos de idade é de 82,95% no município de Triunfo, contra 75,31 

em Pernambuco, o que revela elemento para uma qualidade de vida. 

Em se tratando da renda, em comparação com os demais municípios da microrregião, 

Triunfo se encontra logo depois de Afogados da Ingazeira e de Serra Talhada, com uma renda 

per capta de R$ 113,13, índice bem abaixo da média encontrada no estado de Pernambuco, 

que é de R$ 183,76 per capta. O grau de concentração dessa renda reproduz a realidade 

encontrada no Nordeste do país, a segunda região brasileira com maior desigualdade na 

distribuição de renda entre os indivíduos, possuindo um índice de Gini-renda de 0,60. No 

município os 10% mais ricos detêm 47,16% da renda, contra os 30,03% de renda que se 

encontram com os 80% mais pobres. Outro fator de destaque, é que aproximadamente 27% da 

população do município possui mais de 50% de sua renda composta das transferências 

governamentais (PNUD, 2000). 

O município também conta com uma vasta área de espaços naturais e construídos 

destinados a atividades turísticas. Para citar algumas, em Triunfo está localizado o Pico do 

Papagaio, o segundo ponto mais alto do estado de Pernambuco, com uma altitude de 1.185m, 

de acordo com o IBGE (2008b). Outros pontos são o Açude J. Barbosa, a Cacimba João 

Neco, a Pedra do Letreiro, o Museu do Cangaço, o Cine Guarany, dentre outros.  

Em relação aos aspectos ambientais, de acordo com o Censo Agropecuário 2006, 

(IBGE, 2006), Triunfo possiui 596 estabelecimentos com pastagens naturais, numa área de 

3.198 hectares; além disso possui 306 estabelecimentos com matas e florestas, ocupando uma 

grande área de matas e florestas, de 13.435 hectares.  
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No entanto, a pressão antrópica sobre essas áreas tem constribuído para o 

desaparecimento dessas áreas. Segundo Santos e Tabarelli (2004), em Triunfo, o Índice de 

Pressão Antrópica- IPA é de 0,171, que significa uma pressão antrópica alta; os 

remanescentes de florestas no municípios são do tipo estacionais semi-deciduais, e não 

passam de 19,09 km², representando 2,01% da área toral de vegetação remanescente, é a 

segunda menor cobertura vegetal entre os brejos de altitude de Pernambuco. Assim, conforme 

dados oficiais (BRASIL, 2005b), o município é uma dentre as 90 áreas do semiárido 

pernambucano suceptíveis à desertificação. 

Nesse sentido, conforme Santos e Tabarelli (2004), o brejo de altitude de Triunfo é 

considerado como área prioritária para ações conservacionistas de altíssima prioridade, ou 

prioridade “A”, com uma área de 403,49 km² de polígono prioritário nessa situação. 

 

3.3 - SOBRE A COMUNIDADE ALAGOINHA 
 

Para efeito desta caracterização, a totalidade das informações aqui sintetizadas foram 

originadas por meio de coleta direta junto à comunidade, via oficinas participativas realizadas 

como parte dos estudos de campo da pesquisa. 

A comunidade conhecida como Alagoinha, mas que em registro oficial consta com o 

nome: Associação de Moradores do Sítio Águas Claras I e Sítios Vizinhos, nasce, conforme 

os relatos dos/as moradores, de uma reorganização da comunidade, que antes chamava-se 

apenas Águas Claras, a partir de algumas disputas e conflitos internos que aqui dispensam 

atenção. 

Considerando o sentimento de pertencimento e o nome de referência adotado pelas 

próprias famílias que habitam o local, reproduziu-se neste trabalho o nome pelo qual as 

pessoas do lugar se referem à comunidade: simplesmente Alagoinha, deixando de lado a 

denominação que consta nos registros oficiais da associação.  

Nesse sentido, as observações em campo permitiram contatar que a organização da 

comunidade Alagoinha não se dá por um referencial geográfico de distribuição dos sítios e 

das casas, mas pelo envolvimento e participação de determinadas famílias e grupos nas 

atividades coletivas, seja por meio da participação formal na associação (enquanto sócios), ou 

por uma representação e identidade com o grupo.  

Assim, situando-se nas fronteiras dos estados de Pernambuco e Paraíba, a comunidade, 

que dista aproximadamente 10 km da sede de Triunfo, envolve diretamente oito sítios 
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vizinhos, conforme as informações oferecidas pelas famílias nas oficinas, sendo:  Águas 

Claras, Alagoinha (antiga Alagoinha dos Negros), Santana, Tataíra, Livramento, Cajazeiras, 

Espírito Santo e Periperi. 

Parte de Alagoinha está, portanto, inserida entre as três comunidades Quilombolas 

existentes em Triunfo, sendo estas: Livramento, Sítio Novo e Lagoinha/Águas Claras. Uma 

dessas comunidades remasnescentes de Quilombo, Livramento, já foi inclusive estudada por 

Meneses (2007), que resgata a história de luta e a cultura negra das famílias da região. Este é 

um dado importante e reflete diretamente na forma de organização da comunidade, os 

costumes do seu povo, sua culinária, representações culturais, etc. 

No conjunto, a comunidade compreende um total de 57 famílias e uma população total 

de 252 pessoas, dividida igualmente entre homens e mulheres, sendo a maior parte jovem e 

adulta, conforme a tabela 1.  

Aproximadamente 30% da população encontra-se na faixa etária entre 30 e 59 anos de 

idade, somados aos 28,6% de pessoas com idade entre 18 e 29 anos. Os menores percentuais 

são de crianças, entre zero e seis anos (menos de 10%) e entre 7 e 11 anos, com apenas 6,4%. 

Os/as adolescentes (entre 12 e 17 anos) representam 15% da população da comunidade e os/as 

idosos/as, a partir de 60 anos, constituem 11% das pessoas residentes na comunidade. 

 

Tabela 1: População da comunidade Alagoinha por sexo e faixa etária, Triunfo/PE 
 

N.º TOTAL DE 
PESSOAS 

N.º 
HOMENS 

N.º 
MULHERES 

FAIXA ETÁRIA 

0-6 
Anos 

 

7-11 
Anos 

12-17 
Anos 

18-29 
Anos 

30- 59 
Anos 

60 + 
Anos 

TOTAL 
 
 
 

N.º de 
pessoas 

 

 
 
 

252 

 
 
 

126 

 
 
 

126 24 16 38 72 74 28 

% de 
pessoas 

100% 50% 50% 9,6% 6,4% 15% 28,6% 29,4% 11% 
 
 

Fonte: Pesquisa Direta durante oficina com comunidade. Data: 18/05/08. 

 

Os levantamentos feitos durante as oficinas constatam que aproximadamente 15% da 

população recebe algum tipo de pensão ou aposentadoria (tabela 2), esta é muitas vezes 

confundida com o Benefício de Prestação Continuada-BPC, considerada pelas famílias como 

uma aposentadoria. Nesse grupo, as mulheres são maioria, representando 62%, contra 28% de 
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homens beneficiados com aposentadorias ou pensões, sendo apresentados três casos de 

pessoas portadoras de necessidades especiais na comunidade. 

Metade (50,1%) das famílias recebe benefícios do Programa do Governo Federal, 

Bolsa Família, e pouco mais de 10%, que equivale a seis famílias, recebe auxílio da 

Cooperação Internacional Alemã, por meio de um programa que a comunidade denomina 

popularmente de “Feira Alemã”, com auxílio mensal equivalente a R$ 60,00 por família. 

 

Tabela 2: Aposentadoria e benefícios sociais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE 
 

 
APOSENTADORIA/PROGRAMAS E BENEFÍCIOS 

SOCIAIS 
 

 
APOSENTADOS

. / PPD 

 
BOLSA 
FAMILIA 

 
"FEIRA 

ALEMANHA” 

 
N.º DE PESSOAS 

 

% 

 
37 
 

14,7% 

 
29 
 

50,88% 

 
6 
 

10,52% 

Fonte: Pesquisa Direta durante oficina com comunidade. Data: 18/05/08. 

 

O abastecimento de água na comunidade é garantido principalmente pelas cisternas, 

cacimbas, poços, caldeirões e um olho d´água. Durante a oficina os/as participantes 

contabilizaram a existência de aproximadamente 10 cacimbas disponíveis, sendo que apenas 

aproximadamente a metade delas resiste aos períodos secos mantendo água; além de dois 

poços amazonas e aproximadamente seis caldeirões, sendo que todos secam nos períodos 

críticos.  

Grande parte (80,7 %) das famílias da comunidade dispõe de infra-estrutura hídrica de 

captação e armazenamento de água de chuva, denominadas cisternas. Construídas, em parte, 

por programas do Governo Estadual, com recursos do Banco Mundial como o Programa 

Renascer, atualmente denominado de Pro-Rural, sendo a maior parte das cisternas construídas 

por ações da sociedade civil organizada, a partir da experiência da Articulação no semiárido 

Brasileiro- ASA, com o Programa Um Milhão de Cisternas Rurais- P1MC.  

Não há sistema de abastecimento de água domiciliar na comunidade. Algumas 

famílias construíram sistemas simplificados de abastecimento por gravidade e outras 

adquiriram bombas para puxar água de algumas fontes. Nos períodos mais críticos a principal 

forma de acesso e transporte da água são os animais, boi e burro (figura 2), além de alguns 

carros, quando disponíveis. 
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Não há sistema público de saneamento básico e integrado que atenda à comunidade e 

as famílias realizam as necessidades fisiológicas ao ar livre, na mata. Conforme os resultados 

da oficina realizada, das 57 famílias existentes na comunidade, apenas seis dispõem de 

banheiros com fossa séptica, e, pelo Prorural, outras sete famílias deverão ser beneficiadas 

com banheiros ainda em 2008, havendo uma previsão de aproximadamente 30 banheiros para 

o ano de 2009, por meio da parceira do Projeto Dom Helder Câmara- PDHC com o Pro-rural. 

A totalidade das famílias é atendida com sistema de energia elétrica, atualmente 

gerenciada pela Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. 

Em relação à Educação formal, a comunidade dispõe de uma escola municipal para 

crianças de 1.ª a 4.ª séries. Esta é a escola Municipal Águas Claras, que ainda não dispõe de 

sistema de energia elétrica. Outras escolas que as crianças da comunidade frequentam são: 

Escola Municipal Antônio Ferreira Tenório e Escola Joaquim Severino de Lima, situadas na 

cidade de Princesa Isabel, no estado da Paraíba. 

Para atendimento de 5.ª a 8.ª séries a maioria dos/as estudantes da comunidade se 

desloca até a escola do Sítio Santa Maria, e grande parte dos estudantes do Ensino Médio se 

desloca até a sede do município de Triunfo. 

O transporte até essas escolas é bem precário, garantido pela prefeitura municipal, 

consiste em carros abertos, geralmente modelo Toyota ou caminhões (figura 3), alguns 

 Figura 2- Transporte de água na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: 0ut./08 
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cobertos com lona, outros não, onde se anexam tábuas de madeira para servir de bancos; as 

crianças acordam cedo e seguem amontoadas nos carros, geralmente lotados e muitas seguem 

em pé, correndo risco de vida. As estradas são revestidas com pedras, recurso abundante na 

região, caracterizada por muitas ladeiras, e o acesso não é fácil, dificultando ainda mais a 

incorporação de outro tipo de transporte coletivo que garanta o translado na região. 

 

 
 

 

Alguns jovens na comunidade freqüentam escolas de Ensino Superior, as principais 

localizadas no município de Serra Talhada, tendo um campos da Universidade Federal de 

Pernambuco-UFPE, e uma faculdade particular, além de uma outra faculdade particular 

situada no município de Princesa Isabel, na  Paraíba. 

A comunidade não dispõe de posto de saúde, tendo atendimento mensal e domiciliar, 

via Programa Saúde da Família, através de duas Agentes Comunitárias de Saúde, sendo uma 

contratada pelo estado de Pernambuco e outra pelo estado da Paraíba, em virtude da 

comunidade ser localizada em região fronteiriça. 

Os principais problemas de saúde que atingem a população, de acordo com o 

levantamento da comunidade na oficina, são diabetes, derrame, dor de cabeça, hipertensão, 

gastrite, reumatismo, gripe, coluna, doença de chagas, coração, além de cólicas e inflamações, 

Figura 3- Transporte escolar na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: abril/08. 
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no caso particular das mulheres. As crianças sofrem principalmente com pneumonia, febre, 

diarréia e dor de ouvido. 

As alternativas que a comunidade dispõe para resolver os problemas de saúde são os 

remédios caseiros, os/as rezadores/as ou curandeiros/as (figura 4), e os postos de saúde das 

sedes municipais mais próximas, como Triunfo, Jericó e Patos, na Paraíba, sendo, os casos 

mais graves, conduzidos ao município de Serra Talhada/PE. 

 

 
 

 

Nesse contexto, as ervas medicinais e a religiosidade negra possuem grande 

importância na comunidade. As dificuldades no acesso ao sistema de saúde municipal, ao 

tempo em que prejudica a população, reforça positivamente o conjunto de saberes e práticas 

oriundas da cultura negra, em muitos casos, a forma mais acessível no controle às doenças 

que atingem às famílias, que dispõem de cinco rezadores/as legitimados pela comunidade e 

bastante acessados/as. 

Aproximadamente 30% das famílias da comunidade são chefiadas unicamente pelas 

mulheres, seja porque moram sozinhas com os filhos, seja porque os homens (esposos e/ou 

companheiros) passam a maior parte do ano nas atividades de corte de cana-de-açúcar em São 

 Figura 4 - Curandeiro/rezador da comunidade Alagoinha, Triunfo/PE 
“tirando o sol” de criança. Foto: Rakuel Costa. Data: abril/08 
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Paulo. E essa é uma característica marcante, havendo muitos jovens, em especial os homens, 

que abandonam a comunidade em busca de melhores condições de vida, indo, quase sempre, 

trabalhar no corte de cana em São Paulo. 

Em relação aos aspectos político-organizativos, a associação comunitária foi 

legalmente fundada em 20 de março de 1994, e, atualmente, conta com mais de 50 pessoas 

associadas, sendo a atual diretoria formada exclusivamente por jovens mulheres. 

Conta com um Grupo de Jovens denominado: “Semeando vida para colher frutos”, 

que envolve as comunidades Alagoinha e Espírito Santo, e foi oficializado em novembro de 

2007, composto por uma média de 20 jovens. O número de jovens que participam ativamente 

do grupo varia muito, e em especial reduz nos períodos de corte de cana de açúcar, entre os 

meses de abril a dezembro, quando os jovens vão para São Paulo. Em 2008, o grupo foi 

beneficiado pelo projeto Guarda Chuva, para confecção de 800 mudas, por meio da atuação 

do Centro Sabiá. 

A comunidade conta também com um grupo informal de mulheres, que se encontra em 

fase de organização para produção de peças artesanais apoiado pelo Centro Sabiá. Além disso, 

há um grupo de pessoas que “pisam o coco”, dança oriunda da cultura negra, que ainda resiste 

na comunidade. 

Entre as organizações que atuam na comunidade tem-se o Centro de Desenvolvimento 

Agroecológico Sabiá, que atua a aproximadamente sete anos na comunidade, e realiza um 

trabalho na perspectiva da agroecologia16, sendo referência no trabalho com Sistemas 

Agroflorestais- SAF´s, e trabalhando a partir das seguintes linhas de ação: construção coletiva 

do conhecimento agroecológico, educação para a convivência no semiárido, fortalecimento 

das organizações dos agricultores, fortalecimento das articulações e parcerias, e 

desenvolvimento da economia popular e solidária e garantia da soberania alimentar e 

nutricional com ênfase em gênero e juventude. 

O “Grupo Mulher Maravilha”, via parceira com o projeto Dom Helder Câmara do 

Governo Federal- PDHC, realiza um trabalho com enfoque em gênero junto às comunidades 

remanescentes de Quilombos. Atua na comunidade desde o ano de 2003, envolvendo de 

forma mais direta três mulheres jovens da comunidade, via oficinas e realizando, em 2006, 

um curso que denominam “curso de promotoras”, que socializa informações sobre a defesa 

dos direitos da mulher, em parceria com o Ministério Público de Pernambuco. 
                                                            

16  A agroecologia é entendida aqui, segundo Weid (2001) enquanto ciência e modo de vida que articula uma 
melhor relação no manejo dos recursos naturais contando com a realização de atividades compatíveis com a 
preservação do meio-ambiente, a produção de alimentos saudáveis e a partir de relações sociais justas. 
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Do ponto de vista cultural das festas, a comunidade preserva ritos e práticas 

quilombolas, como a dança do coco, por exemplo, mas também desenvolve a quadrilha nas 

festas juninas, e participa de vaquejadas e festejos religiosos nas festas dos padroeiros dos 

sítios e comunidades vizinhas. 

 

3.4 - CRUZANDO REFERENCIAIS: CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA DA 
PESQUISA 

 

Ao se propor a entrecruzar o debate sobre relações de gênero e biodiversidade, 

teoricamente ligados a matrizes científicas diferentes, estando, uma das temáticas, mais 

associada às ciências humanas, e a outra, às ciências biológicas, conscientemente estava-se 

propondo um desafio não apenas no âmbito teórico, mas acima de tudo no âmbito 

metodológico. 

Visando a construção de um diálogo entre áreas distintas do conhecimento e o 

exercício da interdiscipliariedade, para a almejada superação da lógica cartesiana de pesquisa, 

a metodologia adotada aqui buscou inspiração na “Triangulação de Métodos”, trabalhada por 

Minayo (2005), enquanto estratégia metodológica que busca apreender os componentes 

objetivos e subjetivos da realidade, articulando e cruzando múltiplos pontos de vista, 

justificando e possibilitando a adoção de várias estratégias, aportes teóricos e diversas 

técnicas de coletas de dados. 

Para a autora, esse processo reflexivo permite ao pesquisador ir além do objetivismo 

puro, numa “superação dialética”, ao integrar elementos como a valorização dos sentidos e 

intencionalidade dos atos, relações e estruturas sociais: 
 
A postura dialética leva a compreender que dados subjetivos (significados, 
intencionalidade, interação, participação) e dados objetivos (indicadores, 
distribuição de frequência e outros) são inseparáveis e interdependentes. Ela permite 
criar um processo de dissolução de dicotomias: entre quantitativo e qualitativo; entre 
macro e micro; entre interior e exterior; entre sujeito e objeto (MINAYO, 2005, p. 
32). 
 

Nesse sentido, por meio da Triangulação de Métodos, optou-se pela combinação de 

múltiplas estratégias e instrumentais de pesquisa, numa abordagem de cunho quanti-

qualitativa, a fim de captar elementos localizados em dimensões distintas, mas que se 

entrecruzam na análise. 

Tecnicamente, pode-se dividir a execução metodológica desta pesquisa em pelo menos 

três fases: a primeira, a fase exploratória, de amadurecimento da proposta, marcada pelo 
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desenvolvimento da proposta de estudo e pesquisas bibliográficas; a segunda, marcada pelo 

trabalho de campo, que envolve a coleta de informações, observação e estudos de campo; e a 

terceira fase, a de análise e tratamento das informações colhidas.  

Contudo, essa divisão apresentada não se traduz numa estrutura rígida e fixa de etapas 

que se sucedem, visto que elas dialogam entre si e se retro-alimentam durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Na fase exploratória “o fio de Ariadne” condutor do momento foi a revisão 

bibliográfica em torno das categorias de estudo, bem como dos referenciais para delimitação 

do objeto de pesquisa e elaboração do projeto inicial. 

A pesquisa de campo foi ancorada principalmente no método da Observação 

Participante17, entendida, conforme Minayo (2007), como um processo onde o pesquisador se 

apresenta enquanto observador de uma determinada situação social, participando e 

vivenciando a realidade, visando à realização de uma investigação científica: 
 
O observador, no caso, fica em relação direta com seus interlocutores no espaço 
social da pesquisa, na medida do possível, participando da vida social deles, no seu 
cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da 
pesquisa (MINAYO, 2007, p. 70). 
 

Nesse sentido, a observação participante é entendida, conforme a referida autora, não 

apenas enquanto uma estratégia, mas enquanto método que permite, em si, a compreensão da 

realidade. Evidencia-se, pois, que, enquanto método, a observação participante não se situa de 

modo neutro na realidade estudada, visto que a proximidade da pesquisadora com os/as 

interocutores/as de várias formas interfere no contexto estudado, ao tempo, em que também a 

pessoa que observa é modificada pelo contexto. 

Ao mesmo tempo, como enfatiza Minayo (2007), essa prática possibilita à 

pesquisadora estar mais livre de pré-julgamentos, não estando presa a instrumentos rígidos de 

coletas de dados, e à medida em que convive com o grupo apreende outros aspectos, antes não 

notados. 

Nesse sentido, as visitas em campo consistiram em verdadeiras estadas, onde fora 

possível vivenciar um conjunto de atividades junto com as famílias, estando hospedada 

sempre junto com as mesmas, estando literalmente “do levantar ao deitar”, atenta aos 

mínimos movimentos desempenhados principalmente pelas mulheres nos manejo dos 

                                                            

17  Ressalta-se que o método da observação participante adotado diverge sensivelmente da chamada pesquisa 
participante ou da pesquisa ação, sobre esta, ver Haguette (2007). 
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quintais, sem deixar de registrar também outros elementos que compunham a dinâmica do seu 

cotidiano. 

Ao adotar essa estratégia metodológica, não se exitou, enquanto pesquisadora, em 

vivenciar novas experiências, como se emaranhar no meio da mata com as mulheres para 

catar lenha, pular cercas de pedra, participar das reuniões da associação comunitária, moer 

café recém torrado e colhido do quintal, viajar em “paus de arara” por ladeiras íngremes, 

acompanhando a comunidade em peregrinação à Nossa Senhora de Lurdes, além de degustar 

delícias como o mungunzá, alimento de origem negra, marca registrada na culinária dessa 

comunidade remanescente de quilombos, e a pamonha, vivenciando seu processo de produção 

coletivo em cozinhas cheias de trabalho e conversas, nos períodos de colheita do milho, para 

citar alguns dos momentos marcantes. 

Também foram coletadas informações do ponto de vista quantitativo, visto que o 

levantamento das espécies, formas de uso e manejo das plantas cultivadas pelas mulheres nas 

áreas dos quintais foi efetuado com o auxílio de questionários/formulários, instrumentais a 

serem descritos mais adiante. 

A opção pela área dos quintais para realização do levantamento, refere-se a um espaço 

de produção situado no arredor de casa, que historicamente teve e tem as mulheres como 

cuidadoras e responsáveis, em virtude de uma divisão sexual do trabalho, estabelecida 

socialmente em nossa cultura, que atribui às mulheres a responsabilidade pelo espaço privado, 

doméstico, o que inclui a área do quintal. 

Nesse sentido, sempre que for feita referência à área do quintal, estar-se-á falando de 

toda área ao redor do espaço de casa e intermediações, o que inclui jardins, canteiros, fundo 

da casa, entre outros, caracterizada geralmente por uma diversidade de cultivos, incluindo 

plantas ornamentais, frutíferas, medicinais, nativas e outras, tendo a mulher como principal 

responsável.  

Área esta que, conforme Castro (1995), se constitui em um espaço de produção 

complexo, que não pode ser compreendido isoladamente, por constituir-se num sistema 

integrado de produção diversificada e usos múltiplos, geralmente manejado pelas mulheres, 

que tem seu valor e importância, na maioria das vezes, negligenciados pelo poder público, 

pelas instituições oficiais de ensino, pesquisa e extensão, e pela sociedade em geral. 

Nesse sentido, a pesquisa também buscou inspiração em alguns elementos da 

Etnobotânica, entendida, em sua forma mais elementar, como “o estudo da inter-relação direta 

entre pessoas viventes e as plantas do seu meio” (ALBUQUERQUE, 2002, p.19), ou seja, 
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conforme o autor, uma abordagem que permite uma análise interativa entre o simbólico, o 

natural/botânico e o cultural, gerando uma maior compreensão e valorização do saber 

tradicional, e neste caso, o saber construído, acumulado, e transmitido pelas mulheres 

agricultoras. 

Enfatiza-se, pois, que a pesquisa não se pretendeu designar como um estudo 

“etnobotânico”, e nem teria os elementos suficientes para tal, mas resgata alguns elementos da 

etnobotânica. Reconhece-se, assim, que a mesma possui suas limitações e não incorpora todos 

os elementos necessários ao que alguns chamariam de uma completa contribuição à ciência, 

em se tratando de classificação de espécies vegetais, pois não fornece, e nenhum momento se 

propôs a fornecer, as informações taxonômicas das espécies das plantas registradas. 

Na descrição das espécies de plantas encontradas nos quintais optou-se, de forma 

consciente, por utilizar apenas a nomenclatura popular, ou as etnoespécies, tendo em vista a 

necessidade da valorização do conhecimento e formas de comunicação tradicionais da 

comunidade, e o fato de que a atribuição de nomes científicos ou mesmo a coleta de plantas 

para essa determinação exigiriam um determinado nível de qualificação que a priori apenas 

um/a especialista na área poderia dispor, considerando o risco de realizar um procedimento de 

forma equivocada, visto que: 
 
O acoplamento de um etnômio ou vernáculo a uma espécie qualquer e um conjunto 
de informações, que decodificadas expressam peculiaridades culturais ou 
biológicas, não pode ser conduzido de forma equivocada [...] Ocorre que uma 
mesma espécie pode receber diversas denominações populares, e um mesmo nome 
popular designar várias espécies, dependendo da região (ALBUQUERQUE, 2002, 
p. 26). 
 

Destacado este aspecto, apresenta-se o detalhamento dos instrumentais de coletas de 

informações adotados, que foram, além da revisão bibliográfica, já apontada: o diário de 

campo, as entrevistas semi-estruturadas, as oficinas temáticas de discussão e os 

questionários/formulários para levantamento das etnoespécies vegetais existentes nos quintais, 

suas formas de uso, origem, e manejo. A seguir o detalhamento: 

1- Diário de campo, utilizado para registro das informações coletadas durante o 

processo de observação. Minayo (2007) o define como o principal instrumental de trabalho 

em observação participante, que “nada mais é que um caderninho, uma caderneta, ou um 

arquivo eletrônico no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do material 

formal de entrevistas em suas várias modalidades” (MINAYO, 2007, p.71). 

O Diário fora utilizado durante toda a pesquisa de campo, durante 100% das visitas 

realizadas entre os meses de setembro de 2007 a outubro de 2008, com informações 
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registradas a punho e transcritas para meio digital em seguida, subsidiando as análises 

qualitativas. 

2- Entrevistas, entendidas conforme Haguete (2007), como um processo de interação 

social que envolve quatro elementos, sendo: o entrevistador, o entrevistado, a situação da 

entrevista e o instrumento de captação de dados ou o roteiro da entrevista. 

As entrevistas adotadas foram do tipo semi-estruturadas (MINAYO, 2007), a partir de 

roteiro (em anexo) que combinou perguntas fechadas e abertas, possibilitando discorrer sobre 

os temas, sem se prender necessariamente às questões formuladas.  

O objetivo das entrevistas fora coletar informações sobre o trabalho cotidiano 

desenvolvido por homens e por mulheres na comunidade, bem como as diferentes opiniões 

pessoais sobre as atividades realizadas e sua importância, além da relação das mesmas com a 

saúde, alimentação, conservação da natureza, transmissão de saberes e com o conjunto das 

reações sociais estabelecidas na comunidade. 

Ao todo foram aplicadas 12 entrevistas, representando uma amostra de 21% em 

relação ao universo pesquisado composto por 57 famílias.  

Os critérios adotados para aplicação das entrevistas, realizadas de forma aleatória, 

foram a acessibilidade e disponibilidade em participar das mesmas. As entrevistas visaram o 

envolvimento de homens e mulheres, compreendendo, conforme Araújo (2000) que o 

conceito de gênero é relacional, só existindo em relação com o outro. Do total da amostra, 

25% eram do sexo masculino, e a maioria, 75% do sexo feminino, em virtude principalmente 

dos critérios adotados, com disponibilidade e acessibilidade em participar. 

Para resguardar as identidades pessoais, cada entrevistado/a foi orientado/a a escolher 

o nome de uma planta que tenha afinidade ou lhe represente como referência para a 

identificação pessoal, nesse sentido, os nomes fictícios escolhidos pelos/as entrevistados/as 

foram: Maravilha; Rosa; Maria das Flores; Hortência; Abacate; Rosa Dália; Manga; 

Sempreviva; Margarida do Campo; Girassol; Roseira e Alecrim. 

3- Oficinas temáticas: realizadas enquanto momentos de encontros com pessoas da 

comunidade para discussão de temas pré-determinados. Esse instrumental foi considerado 

importante por possibilitar um certo nível de participação da comunidade na pesquisa, bem 

como provocar reflexões sobre os temas propostos.  

As oficinas foram pré-agendadas com representantes da associação comunitária, que 

mobilizaram a comunidade para participar voluntariamente, a partir de um convite amplo e 

irrestrito. Ao todo foram realizadas duas oficinas de discussão. 
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 A primeira teve como objetivo a realização de um pré-diagnóstico participativo da 

comunidade, e com base nessa oficina tornou-se possível a descrição da caracterização da 

comunidade apresentada neste estudo. 

A segunda oficina realizada teve como objetivos discutir sobre relações de gênero, 

percebendo a concepção de gênero dos/as participantes, provocando a reflexão sobre relações 

sociais de gênero e sobre a divisão sexual do trabalho. Todo processo foi mediado por meio 

da realização de dinâmicas de grupo (figura 5) com enfoque em gênero, além disso propiciou 

aos participantes a construção do mapa do sistema produtivo com enfoque em gênero, com 

base em Geilfus (1997), cujo objetivo fora conhecer as dinâmicas no manejo e gestão dos 

recursos produtivos em duas unidades produtivas, percebendo as diferentes atribuições 

assumidas pelas mulheres e pelos homens nos diferentes espaços. 
 

 
 
 

 

Com essa técnica foram constituídos dois sub-grupos, que analisaram duas áreas 

diferentes na comunidade, área “A” e a área “B”. Cada grupo, após visitar a área, construiu o 

mapa do sistema produtivo, identificando todas os espaços ou sub-sistemas de produção em 

que a família está envolvida, analisando em relação à mulher e ao homem, duas questões em 

cada um dos espaços: quem toma as decisões (D) e quem trabalha (T) em cada área. Ao final 

o grupo pode fazer suas reflexões sobre os espaços de trabalho e atividades desempenhadas 

por homens e mulheres na comunidade, bem como dos espaços de tomada de decisão de 

ambos. 

 Figura 5 - Trabalho de grupo durante oficina de gênero na comunidade Alagoinha, 
Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: out./08. 
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4- Aplicação de questionários/formulários mistos (modelo em anexo), utilizando 

perguntas abertas e fechadas. Pela definição de Albuquerque e Lucena (2004) o material 

utilizado se aproxima mais dos chamados formulários, visto que os dados coletados foram 

preenchidos não pelos entrevistados mas pelo/a entrevistador/a. Os objetivos do formulários 

foram coletar informações sobre as etnoespécies de plantas cultivadas nas áreas dos quintais, 

as formas de uso e outros dados sobre o manejo. Durante a aplicação dos formulários, foi 

realizada a listagem das etnoespécies existentes, suas formas de uso e informações sobre sua 

origem, por meio de Turnês-Guiadas (ALBUQUERQUE; LUCENA, 2004) realizadas nas 

áreas dos quintais com a presença dos/as entrevistados/as que assumiram o papel de 

“informantes”. Via de regra os “informantes” foram sempre as mulheres responsáveis pelos 

quintais. 

O objetivo fora de aplicar os formulários em 100% das famílias da comunidade, 

contudo, pelos critérios de acessibilidade e disponibilidade em participar os formulários foram 

aplicados em 80,7% das famílias da comunidade, traduzindo-se em 46 formulários aplicados. 

Para a aplicação dos formulários contou-se com o apoio de quatro jovens voluntárias 

da comunidade (figura 6) que receberam treinamento, em oficina de aplicação de formulários, 

e ajuda de custo para a realização de tal atividade. Ressalta-se que este foi o único momento 

da pesquisa em que o processo de coleta direta de informações contou com a participação de 

terceiros, considerando a estrutura objetiva e prática que o formulário permite para a obtenção 

de dados. 

 

 
 

 

Figura 6 - Aplicação de questionário por jovem da comunidade Alagoinha, 
Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: Out/08. 
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Embora o objetivo central do envolvimento das jovens na aplicação dos questionários 

tenha sido o de agilizar o processo de coleta de dados, esse processo também trouxe outras 

conquistas importantes, ao possibilitar às jovens um maior envolvimento na pesquisa, e uma 

reflexão sobre a diversidade de plantas cultivas pelas mulheres nos quintais e sobre 

informações importantes relativas à sua comunidade. 

Além desses instrumentais, para o registro de imagens, utilizou-se como instrumento 

uma máquina fotográfica, utilizada sempre com autorização do grupo e das pessoas 

fotografadas. 

A análise das informações coletadas buscou ir além da descrição dos elementos, mas 

procurou compreender os processos e a realidade em sua complexidade, as formas de 

conhecimento e experiências das mulheres no manejo e conservação da biodiversidade, a 

partir dos vários aspectos que se entrelaçam e as envolvem, das estratégias que criam e 

recriam cotidianamente, considerando os elementos produtivos, ambientais, sociais, políticos, 

econômicos e culturais. 

A análise de conteúdo foi adotada, nesse sentido, entendida enquanto estratégia que, 

conforme Minayo (2007), apresenta elementos que estão por trás dos conteúdos manifestos, 

indo além dos elementos aparentes na comunicação. A análise das entrevistas, por exemplo, 

não se fundou na contabilização da frequência das falas ou de palavras, mas buscou-se inferir 

interpretações mais aprofundadas que a observação em campo proporcionou. 

Nessa perspectiva, a análise dos conteúdos dos materiais da pesquisa seguiram aquilo 

que Minayo (2007), referindo-se aos estudos de Bardin, chamou de análise temática, seguindo 

as etapas não sequenciais, da categorização (que é a decomposição do material coletado em 

partes), inferência (realização da inferência dos resultados), descrição (a descrição dos 

resultados da categorização) e interpretação (interpretar os dados com base na fundamentação 

teórica). 

Para a análise do material colhido por meio dos formulários, as plantas registradas 

foram classificadas de acordo com as informações de cada informante, nas seguintes 

categorias de uso, inspirando-se no trabalho desenvolvido por Albuquerque, Araújo e 

Florentino (2007): alimentícia, ornamental, madeireira, medicinal e outros usos. 
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4. PRÁTICAS, EXPERIÊNCIAS E SABERES DAS MULHERES NO MANEJO 
E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

4.1 - ROTINAS DE TRABALHO E AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA COMUNIDADE 
 

A análise dos dados das entrevistas e observações18 em campo permite confirmar que 

há, na comunidade, uma explícita divisão do trabalho por sexo. Salvo raras exceções, a prática 

cotidiana e os conteúdos das falas reproduzem uma lógica em que, a princípio: “o lugar da 

mulher é na cozinha e do homem é na roça”, como retrata a fala de um dos entrevistados: 
 
[...] negócio das mulheres é lutar dentro de casa, e eu não, meu negócio é lutar numa 
roça, é dar de comer um bicho, ajeitar uma cerca... agora isso é tudo fora de casa, 
dentro de casa meu serviço, é a num ser assistir televisão ou tomar café, outra coisa eu 
não faço (Seu Manga – agricultor entrevistado). 
 

Segundo essa lógica, o trabalho desempenhado pelos homens seria sempre 

teoricamente o trabalho considerado “pesado”, “penoso” e o das mulheres, um trabalho mais 

“leve”: 
Dos homens é outra coisa, mais pesado... é trabalho de roça, de sítio... sempre o 
trabalho dos homens é mais pesado [...] das mulheres é o doméstico de dentro de 
casa... não é pesado... tem o dia que nós ajuda no serviço pesado, minha filha trabalha 
na roça.. num é diariamente, mas terá o dia de agente ajudar num mãozinha de obra 
(Sr.ª Maria das Flores – agricultora entrevistada) 
 

Os levantamentos durante as entrevistas e observações de campo sobre a rotina diária 

de trabalho desempenhada por homens e mulheres, permite validar duas constatações: 

primeiro que, na prática, as mulheres trabalham muito mais tempo e em um número muito 

maior de atividades que os homens; segundo, que este trabalho não é devidamente valorizado 

na família e na comunidade. 

Os homens trabalham no máximo nove horas por dia, nos períodos de maior demanda, 

em geral a partir das 16:00 horas estão liberados de quaisquer atividades laborativas, enquanto 

as mulheres trabalham em média 14 horas diariamente, tendo suas atividades encerradas entre 

19:00 e 20:00 horas. Em ambos os casos o início do dia é marcado às 5:00 horas da manhã, só 

que para as mulheres, isso se dá com uma atividade laborativa: o preparo do café; enquanto os 

                                                            

18  A totalidade das citações apresentadas neste item refere-se a dados coletados por meio de pesquisa direta. Os 
nomes de referência presentes nas citações referem-se a nomes fictícios, escolhidos pelas pessoas entrevistadas, 
a fim de preservar sua identidade e intimidade. 
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homens apenas aguardam para tomar o café e só então seguir para a roça. Quando os homens 

retornam para descansar, as mulheres ainda permanecem em suas atividades por horas a fio. 

O trabalho desenvolvido pelos homens inclui, geralmente, a roça e cuidados com 

animais de grande porte (embora em vários casos as mulheres também sejam responsáveis 

pelos cuidados com os animais de grande porte como bois e vacas), além de algumas 

atividades esporádicas como arrumar cercas, ou coletar lenha, em alguns casos: 
 
[...] quando dá cinco horas já tou à procura da roça, agora quando dá dez horas eu 
venho pra casa e naquele dia eu não vou mais [...] agora quando é época de inverno 
não, porque ai eu não venho almoçar em casa, ai eu almoçando na roça eu trabalho o 
dia todo [...] mas nessa época num tem quem vá levar almoço ai tenho que vim pra 
casa almoçar e dá de comer aos bichos... dou de comer, almoço, ai demora um 
pouquinho, pego uma foice e desabo... vou olhar uma reis, pego uma espingarda e 
vou caçar, pra num ta em casa, porque uma coisa que eu não gosto é de tá em casa... 
quando é quatro hora da tarde eu tô chegando, ou da roça, ou de viagem, ou do 
cercado, de qualquer um canto, quando é quatro hora eu to em casa ... eu vou tomar 
um banho, tomar uma xícara de café e assistir televisão, que num tem outra coisa a 
fazer (Seu Manga – agricultor entrevistado) 
 

As mulheres são responsáveis por todos os afazeres domésticos, incluindo preparo da 

alimentação, higiene da casa, cuidados com as crianças, manejo de plantas como hortaliças, 

fruteiras, jardins, cuidados com animais pequenos e grandes, coletar lenha, buscar água nas 

cacimbas (figura 7), além do trabalho que desenvolvem nas roças, em especial nos períodos 

de plantio, coleta e secagem: 
 
[...] levanto cinco da manhã, aí faço o café, tiro o leite, acendo o fogo de lenha, boto 
o feijão no fogo, dou de comer às galinhas, os porcos, lavo roupa, varro casa.. águo 
as plantas, varro o terreiro, águo as bananeiras, essa luta do dia a dia mesmo... meio-
dia o caba pára, vai assistir o jornal... de tarde já vai fazer a janta, logo num pára... 
termina umas seis sete horas, aí toma banho, janta, aí agente vai assistir um 
pouquinho as novelas o jornal, e depois vai dormir, umas oito, nove horas (Sr.ª 
Hortência – agricultora entrevistada). 
 
 

 
   Figura 7 – Agricultoras realizando trabalho rotineiro na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE.  

  Foto: Rakuel Costa. Data: Out./08. 
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Quando tratam de sua rotina de trabalho, em geral a sensação que se tem das falas das 

mulheres, é que se referem a algo cansativo, repetitivo e infindável. Esse sentimento está, em 

nossa observação, associado a pelo menos dois aspectos: primeiro à quantidade excessiva de 

trabalho que fica sob sua responsabilidade, considerando o fato de serem sempre as mesmas 

atividades, em geral sem alteração se quer na ordem de sua realização, o que torna a rotina 

bastante desgastante; e segundo, por ser um trabalho não reconhecido, não valorizado, sem 

produto concreto ou palpável, que possa ser visto ou considerado produtivo, é sempre um 

trabalho que se faz e se desfaz. 

Sua contribuição para a diversidade alimentar da família, para a saúde, para a geração 

de renda, para a biodiversidade e para a beleza e estética da casa e do jardim, fica, em geral, 

encoberta, não possuindo a merecida valorização pelos integrantes da casa e da comunidade. 

Quando questionadas sobre o reconhecimento e valorização do trabalho pela 

comunidade e pela família, a totalidade das entrevistadas diz que há sim um reconhecimento, 

porém todas associam essa resposta ao fato de não haver reclamações sobre o trabalho feito, 

ou ao fato de serem convocadas para ajudar em atividades coletivas, fazer um almoço, por 

exemplo em dia de reunião. 

Ou seja, o provável “reconhecimento” do trabalho desempenhado pelas mulheres seria 

proveniente ou de uma negativa, o fato de “ninguém reclamar do trabalho feito”, ou de uma 

necessidade em se utilizar sua força de trabalho, aumentado ainda mais sua carga, mas 

raramente proveniente de elogios ao trabalho, ou frases e gestos de elevação de sua auto-

estima e reconhecimento de sua importância, e muito menos de ações concretas para a 

redução de sua carga de trabalho, com ações de divisão de responsabilidades. 

Quando questionadas se o trabalho desempenhado pela família é dividido justamente, 

a maioria das mulheres diz, inicialmente, que sim, que há uma divisão justa. Contudo, os 

comentários seguintes referem-se com unanimidade à divisão do trabalho com as filhas 

mulheres, o que significa uma reprodução da responsabilização apenas das mulheres pelas 

tarefas domésticas.  

Com a continuidade dos questionamentos sobre o assunto, as mulheres em geral 

deixam transparecer que, na relação entre homens e mulheres, a divisão do trabalho doméstico 

não parece ser assim tão justa, havendo um certo conformismo das mulheres, que afirmam 

uma necessidade, e obrigatoriedade de que as tarefas sejam cumpridas por elas, com falas do 

tipo: “É... se agente não fizer, quem é que vem fazer?” (Sr.ª Maravilha  – agricultora 

entrevistada), ou essa, se referindo à pergunta sobre se a divisão do trabalho é justa: “[...] 
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agente num acha não, mas, fazer o quê? O jeito que tem é aguentar... de qualquer maneira tem 

que assumir mesmo, tem que fazer” (S.ª Rosa Dália – agricultora entrevistada). 

As mulheres demonstram consciência da pesada carga que lhes é imputada 

socialmente, mas ao mesmo tempo a percebem como algo imutável, como se fizesse 

naturalmente parte da mulher esse conjunto de atribuições, numa divisão injusta do trabalho, 

que se torna para ela fatigante, cansativa, que deve ser digerida mesmo que a duras penas. 

Contraditoriamente, outras falas vão sendo percebidas demonstrando um certo grau de 

reflexão e posicionamento crítico em relação à divisão das tarefas e sua imutabilidade: “[...] 

eu acho que ele devia ajudar, que agente ajuda ele na roça né?!... e eles num ajuda agente na 

cozinha” (Sr.ª Hortência – agricultora entrevistada). 

As mesmas falas que antes caracterizam o trabalho dos homens como “pesado” 

afirmam a presença das mulheres realizando as mesmas atividades, aos poucos vão surgindo 

falas mais refletidas entre as entrevistas: 
 
[...] o negócio deles é mais roça, né?!... é quase só um serviço só, e a mulher é 
vários, e quando acaba o serviço delas, inda vai fazer o dos homens, porque, 
assim negócio de bicho essas coisas eu acho que é mais dos homens, só eu não tenho 
paciência de ficar esperando, ai eu já faço [...] eu acho que a mulher trabalha mais, 
porque lá em casa mesmo, mesmo com meu esposo em casa, eu sou acostumada a 
lutar com os bichos, botar ração, essas coisas... que as vezes ele sai pra trabalhar fora 
e eu não vou ficar esperando ele chegar, quando ele chaga já ta tudo pronto... então 
eu acho que a rotina da mulher é mais pesada (Sr.ª Margarida do Campo – 
agricultora entrevistada. Grifo nosso.) 
 

Essas reflexões certamente não representam o pensamento geral apresentado na 

comunidade, mas constituem-se referencias para a avaliação de que há alguma presença de 

crítica do status quo estabelecido nas relações entre homens e mulheres, a partir do 

questionamento da divisão sexual do trabalho: 
 
Acho que é igual, porque às vezes eu ajudo ele nos bichos, né?! Ele vai levar os 
bichos pro cercado... eu levo, às vezes é eu que vou buscar [...] e em alguma coisa 
ele me ajuda, ele me ajuda com água, com lenha é ele que coloca, às vezes ele 
quebra vassoura... eu num digo assim que ele me ajuda totalmente, mas ele me ajuda 
(Sr.ª Girassol – agricultora entrevistada). 
 

Essa consciência crítica, ainda embrionária, pode estar associada a diversos elementos, 

geradores de uma maior auto-reflexão a partir da própria experiência vivenciada pelas 

mulheres. Esta pode ser oriunda, dentre outras explicações, de um maior acesso à informação, 

seja por meio da educação formal, como dos meios de comunicação de massa, que mesmo em 

geral reproduzindo as idéias dominantes, inclusive acerca das relações de gênero, hoje já é 
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possível verificar vários programas alternativos que transmitem a idéia do questionamento da 

divisão sexual do trabalho e da “condição” da mulher.  

Outros fatores que podem ter interferência direta nesse processo de reflexão e 

questionamento são as ações das organizações e movimentos que atuam na região, como o 

Centro Sabiá, que realiza um acompanhamento com enfoque nos Sistemas Agroflorestais- 

SAF´s com as famílias da comunidade, possuindo o enfoque de gênero em suas linhas de 

ação; a Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde- 

ADESSU  e o grupo Mulher Maravilha em parceria com o Projeto Dom Helder Câmara, e 

suas ações junto às comunidades quilombolas desenvolvendo trabalhos específicos com 

mulheres, dentre outros. 

Não obstante a existência de algumas falas pontuais que registram esse avanço na 

auto-consciência das mulheres, reconhece-se a necessidade de muitas outras ações, com o 

envolvimento de homens e mulheres, para a construção de relações mais justas entre os sexos 

na comunidade. Ciente, é necessário reconhecer, de que esse processo de rompimento com 

elementos que fazem parte de uma cultura arraigada historicamente não deve ser visto como 

algo simples, nem tão pouco de fácil resolução, mas está incluído num processo complexo de 

desconstrução e reconstrução, que exige compromisso ético-político, luta, organização e 

mobilização social. 

Ao tempo em que é cansativo, desgastante e obrigatório, o trabalho desempenhado 

pelas mulheres é visto por elas como algo importante, reafirmando uma ética do trabalho, em 

que a atividade física, a ocupação e distração mental são reconhecidas como ações necessárias 

para a vida e para a saúde. 

Essa ética do trabalho, partilhada pelas mulheres na comunidade, ao mesmo tempo 

impõe às mesmas, via reforço positivo, a obrigatoriedade de manter o ambiente doméstico 

sempre limpo. A importância do trabalho desenvolvido por elas na área da casa, no jardim, no 

quintal, na roça, nos mais variados espaços, é atribuída na medida em que são vistas como 

mulheres “trabalhadeiras”, “limpinhas”. 

Quando questionadas sobre a parte mais importante de seu trabalho, em geral as 

respostas permeiam as atividades domésticas, de preparo da alimentação, limpeza, cuidados 

com os animais e filhos. Enquanto os homens respondem, unanimemente, que a parte mais 

importante do trabalho é a roça. 



 

 

75

Ou seja, o que é considerado mais importante no trabalho, tanto para homens como 

para as mulheres, é exatamente aquilo que a sociedade impôs a cada um como “papel” e 

responsabilidade a desempenhar. 

No entanto, quanto questionadas sobre uma suposição para a escolha de um outro tipo 

de trabalho, qual seria escolhido, a maioria das entrevistadas sugeriu trabalhos relacionados 

ao artesanato, como pintura e bordado, ou a trabalhos no campo da saúde e da educação, 

refletindo um desejo concreto de estar inseridas em atividades diferentes das demandas 

rotineiras, que lhes garantiriam renda, e consequentemente, prazer, prestígio e 

reconhecimento social. Três entrevistas afirmaram a possibilidade de permanecer com 

trabalhos domésticos, e pequenos plantios, além da roça, reconhecendo que, por força do 

hábito ou costume, seriam as atividades que possuíam segurança pra fazer. 

A resposta dos homens variou bastante, havendo uma resposta bem geral apontando 

para qualquer emprego formalizado, outro para o trabalho com bar ou lanchonete por ser um 

divertimento e outro para permanecer nas atividades habituais de roça. 

Os momentos de descanso ou lazer para as mulheres são bastante raros, excetuando-se 

assistir aos programas de TV (os programas mais assistidos são: novelas, a missa e o terço), e 

as visitas aos parentes, em alguns casos, nos finais de semana, e algum rito como missas e 

casamentos, que ocorrem esporadicamente, elas participam das festas religiosas anuais dos 

santos padroeiros das comunidades vizinhas. Os homens participam das mesmas festas e ritos, 

e, alguns, durante o período normal, saem para tomar cerveja e conversar com os amigos. 

 

4.2 - MANEJO DOS QUINTAIS: SUSTENTABILIDADE ANCORADA NAS 
PRÁTICAS DAS MULHERES 

 

Os trabalhos de campo revelam os espaços dos quintais, ou arredor de casa, como 

espaços significativos no diz respeito à diversidade de plantas, sendo espaços, via de regra, 

criados e manejados pelas mulheres, o que garante elementos suficientes para o reforço da 

constatação da importância do trabalho das mulheres para a conservação da biodiversidade. 

Em geral, na comunidade Alagoinha, os quintais são constituídos em pequenas áreas, 

variando, em sua maioria, ou cerca de 76% deles, entre tamanhos inferiores a meio hectare até 

um hectare de área, conforme representado na figura 8. 
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Quanto à formação em sua origem, grande parte dos quintais fora constituída em área 

anteriormente caracterizada como área de pasto, que representa 48% dos casos. Em 30% dos 

casos, o quintal fora constituído em área de mata nativa; e em 17% deles havia outro tipo de 

formação, sendo a área anterior ou já um quintal com plantio diversificado, ou área de cultivo 

de cana-de-açúcar ou ainda área de lajeiro (tabela 3).  

 

Tabela 3: Área originária dos quintais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE 
O QUE HAVIA ANTES DO QUINTAL N.º DE QUINTAIS % 

PASTO 22 48% 
MATA NATIVA 14 30% 
OUTRO 8 17% 
SEM RESPOSTA 2 4% 
 TOTAL 46 100% 

 

 

A caracterização dos quintais como áreas diversificadas, pode ser percebida com o 

seguinte dado constatado: a aplicação dos questionários em 81% das famílias que compõem a 

comunidade apresenta que em 46 quintais pesquisados foram registrados mais de 289 

etnoespécies de plantas, partindo de um total de 1.682 plantas citadas, resultando numa média 

aproximada de 37 etnoespécies registradas por quintal. Em apenas 15% dos quintais foram 

registradas menos de 15 etnoespécies; e 35% deles possuem 40 ou mais etnoespécies de 

plantas; e cerca de 11% dos quintais apresentaram mais de 70 etnoespécies registradas, 

havendo áreas com 137 e até 149 etnoespécies. 

Figura 8 - Área média dos quintais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. 
Fonte: Pesquisa Direta via aplicação de questionários/formulários na 

id d / d

Fonte: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: set/out. de 2008. 
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Essa diversidade presente nos quintais é oriunda da ação humana, em especial das 

mulheres. Em 93% dos casos as plantas existentes nessas áreas foram cultivadas, dado que se 

soma a um percentual de 7% de plantas nativas ou outras que já existiam nas áreas.  

Em se tratando do manejo dos quintais, aproximadamente 90% deles conta com 

alguma forma de manejo regular, como serem regados, conforme representado na figura 9: 

 
 
 

Via de regra os quintais são manejados pelas mulheres. Atividades como regar, adubar 

e podar as plantas, e outras ações como cuidados com insetos são, na grande maioria dos 

casos, de responsabilidade das mulheres, havendo situações em que os demais integrantes da 

família colaboram.  
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Figura 10 - Manejo dos quintais por sexo na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. Fonte: Pesquisa direta via 
aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 

Figura 9: Manejo dos Quintais (principais atividades) na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. Fonte: 
Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 
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Conforme demonstrado na figura 10, a responsabilidade pela atividade de regar o 

quintal, por exemplo, é, em 76% dos casos, ação exclusiva das mulheres. Há na comunidade 

um único caso em que o homem é responsável por essa atividade, ainda assim, em virtude do 

fato de residir sozinho. E em 22% dos casos a atividade é de responsabilidade familiar, ou 

seja, é realizada com envolvimento de homens e mulheres. 

O mesmo ocorre em relação à atividade de adubar as plantas dos quintais. Cerca de 

74% das famílias informaram que realizam algum tipo de adubação nas plantas dos quintais. 

Em aproximadamente 60% dessas, a atividade é de responsabilidade das mulheres, e em 

apenas 15% dos casos os homens assumem a atividade. Em cerca de 25% dos casos, a família 

realiza a atividade, envolvendo homens e mulheres na atividade de adubação. 

Em relação à periodicidade da atividade de regar as plantas, na grande maioria dos 

quintais (76%) a isso só ocorre durante o período seco, apenas 10% das famílias informaram 

aguar o quintal durante o ano inteiro, e 15% das mesmas não responderam sobre a questão. 

Tendo em vista a dificuldade no acesso à água, em 59% dos casos o quintal é regado 

apenas uma vez ao dia, 24% das famílias informaram regar o quintal duas vezes ao dia, 5% 

regam três vezes ao dia, e 12% não responderam. 

Esse dado está diretamente associado à origem das fontes de água para a realização 

desta atividade, e ao fato de que 54% das famílias buscam água em cacimbas para regar o 

quintal, a maioria carrega a água em latas na cabeça, em animais, ou carros de boi; 26% delas 

utilizam água da cisterna para regar as plantas, que são reservatórios mais próximos aos 

quintais; e apenas 18% dispõem de água encanada para regar o quintal, a maioria por sistema 

simplificado que funciona por gravidade, cujas principais fontes são as cacimbas; e 2% 

buscam águas nos caldeirões para regar as plantas, conforme representado na figura 11: 

 

18%

26%54%

2%

ENCANADA CISTERNA CACIMBA CALDEIRÃO
 

 
Figura 11 - Principais fontes de água utilizadas no abastecimento dos quintais na 
comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. Fonte: Pesquisa Direta via aplicação de 
questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 
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Já em relação à adubação das plantas, a maioria das famílias (53%) que realizam a 

atividade o fazem pelo menos uma vez ao ano; 35% delas adubam as plantas dos quintais 

semestralmente; 3% o fazem esporadicamente, apenas quando a aparência da planta exige; e 

9% das famílias não responderam. 

A grande maioria das famílias utiliza insumos do próprio sistema produtivo para 

adubar suas plantas, o que garante maior sustentabilidade na prática adotada, por gerar menor 

dependência de produtos externos. Quanto ao tipo de produto utilizado para adubar as plantas, 

94% das famílias que adubam utilizam esterco de gado, e as demais utilizam terra do monturo 

(3%, ou 1 caso) ou adubo químico (3% ou 1 caso). Em 82% dos casos o esterco é extraído de 

curral ou chiqueiro próprio das famílias, 15% delas adquirem o esterco via doação, 

empréstimo ou troca entre vizinhos, havendo apenas um caso (que representa 3%) em que o 

adubo é adquirido no mercado. 

Em 72% dos quintais as famílias afirmam realizar a prática da poda em suas plantas, 

atividade assumida, via de regra pelas mulheres, que representam 64%, contra 34% de 

homens envolvidos na atividade. Em 58% dos casos, a poda é realizada ao menos uma vez 

por ano, somados aos 30% que a realizam semestralmente. 

Ações de prevenção e combate ao ataque de insetos ou doenças nas plantas dos 

quintais são praticadas por 78% das famílias. No entanto, raramente são adotadas ações 

preventivas, aproximadamente 90% das famílias o fazem no momento do aparecimento do 

problema, ou seja, quando a doença se manifesta; enquanto que, apenas 6% fazendo 

aplicações semestrais de forma preventiva.  

Em 75% dos casos há utilização de veneno ou remédio adquirido no mercado. No 

entanto, 14% das famílias utilizam defensivos naturais, extraídos das ervas dos próprios 

quintais, na prevenção ou trato de doenças ou outros problemas nos vegetais. 

A aplicação desses produtos nas plantas dos quintais, naturais ou químicos, é realizada 

em 61% dos casos pelas mulheres, em 25% deles pelos homens e em 8% pela família, 

envolvendo homens e mulheres. 

Além disso, aproximadamente 90% das famílias informaram desenvolver outras 

práticas de manejo nas plantas dos quintais. A maioria, 71% delas, utiliza barreiras de 

proteção contra o ataque de animais, como galinhas e porcos, com a utilização de pequenas 

cercas, galhos secos, espinhos e pedras. Outras famílias, capinam e utilizam cobertura 

orgânica na raiz das plantas para proteger do sol e servir como adubo e resfriar a área.  
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Excetuando-se a prática de aplicação de veneno, estimulada em grande parte, pelas 

práticas apelativas oriundas de um modelo de desenvolvimento de mercado, as atividades de 

manejo nos espaços dos quintais, registradas com a pesquisa, permitem observar que as 

mulheres desempenham inúmeras ações de modo sustentável, ou seja, com o aproveitamento 

dos insumos internos, como na atividade de adubação em que o principal produto utilizado é o 

esterco proveniente da criação animal dos próprios quintais, ou com as barreiras de proteção 

utilizando material existente na mata nativa ou no próprio quintal, ou a cobertura orgânica 

utilizada. 

Esse conjunto de práticas sustentáveis é proveninete de uma forma tradicional de 

manejo, da relação estabelecida entre as pessoas e a natureza, construídas paulatinamente 

pelas famílias agricultoras por meio de suas experiências vividas, acumuladas e transmitidas 

entre as gerações num processo educativo, e aqui também há um elemento muito importante 

no trabalho desenvolvido pelas mulheres que será retomado adiante. 

Outro fator importante de estímulo ao desenvolvimento dessas práticas sustentáveis 

que deve ser reconhecido é a atuação de Organizações Não Governamentais na comunidade, a 

exemplo do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, e sua proposta de trabalho 

ancorada na valorização dos saberes tradicionais, e do incentivo às praticas agroecológicas e 

aos Sistemas Agroflorestais.  

Espaços diversos e garantidos, via de regra, pela prática laborativas das mulheres, os 

quintais são área importantes para a biodiversidade local, não apenas pelo numero de espécies 

diferentes cultivadas e manejadas, permitindo a manutenção de outras formas de vida partir 

desse espaço, mas por proporcionar o exercício de um conjunto de práticas sustentáveis, 

ancoradas no plantio diversificado, utilização dos insumos locais disponíveis, e estímulo às 

sociabilidades locais baseadas não na lógica do mercado, mas numa lógica comunitária de 

partilha, doação e partilha de sementes e mudas, saberes e sabores.  

Não é difícil perceber o grau de zelo e cuidado que as mulheres constroem ao redor 

desse espaço, fundado não por uma predestinação natural ou biológica, mas nas práticas 

habituais daquelas a quem a sociedade e a cultura impuseram a responsabilidade por um 

espaço “menos importante”, que se quer é contabilizado nos cálculos estatísticos oficiais 

como espaço produtivo.  

Grau esse, de zelo e cuidado, que, mesmo diante das adversidades como a escassez de 

água sofrida pelas famílias durante o período seco, as mulheres jamais abandonam seus 

quintais. As áreas, de fato, ficam menos abundantes durante esse período, mas nunca 
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desamparadas: as mulheres carregam água, mesmo que oriunda de fontes distantes, na cabeça 

ou em carros de boi, mas garantem a manutenção da vida e da diversidade nos seus quintais. É 

uma opção de vida e pela vida, ato que é, muitas vezes, responsável pela segurança alimentar 

das famílias, pela manutenção e perpetuação de algumas espécies, pela geração de renda, e 

pela construção e transmissão de saberes. 

 

4.3- BIODIVERSIDADE NOS QUINTAIS: ESPAÇOS DE USOS MÚLTIPLOS 
 

Classificadas por categorias de uso, seguindo a orientação do trabalho de 

Albuquerque, Araújo e Florentino (2007), as etnoespécies registradas nos quintais podem ser 

tidas como de uso alimentício, ornamental, medicinal, madeireiro ou outros usos, conforme a 

tabela 4: 

 

Tabela 4: Distribuição das etnoespécies registradas nos quintais por categoria de uso na 
comunidade Alagoinha, Triunfo/PE 

CATEGORIA DE USO ETNOESPÉCIES  POR FORMA DE USO % 

ORNAMENTAL 157 41% 
ALIMENTÍCIA 85 22% 
MEDICINAL 64 17% 
MADEIREIRA 41 11% 
OUTROS USOS 35 9% 
TOTAL/USOS 382 100% 

 

 

4.3.1 - As plantas ornamentais e a importância dos jardins 
 

Conforme demonstra a tabela 4, em se tratando da diversidade de espécies, a maior 

parte das 289 etnoespécies de plantas registradas nos quintais são de uso ornamental, seguidas 

pelas de uso alimentar e medicinal. 

Esse dado revela a importância dos jardins, enquanto parte da área cultivada pelas 

mulheres, com a predominância de plantas ornamentais, em que, ao contrário do que 

preconiza o senso comum, não podem ser tidos como meros espaços decorativos. 

Para além do estigma que os traduzem como “enfeitinhos” ou “coisinhas de mulher”, 

os jardins são espaços que possibilitam, de forma inevitável: o estímulo às sociabilidades 

locais e regionais; a conservação da biodiversidade; e a auto-estima das mulheres, de acordo 

com os detalhamentos que seguem. 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008.
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Conforme os dados coletados em campo, os jardins são importantes espaços de 

estímulo às sociabilidades locais, possibilitando a construção de relações fundadas numa 

perspectiva comunitária, diferente da lógica de mercado. A diversidade de plantas existentes 

nessas áreas é garantida, em sua maioria, por meio de sistemas de doação entre vizinhos, 

parentes e pessoas conhecidas, seguindo a regra do conjunto das plantas cultivadas nos 

quintais: 

65%

14%

6%

0%

7% 8%

GANHOU PEGOU COMPROU TROCOU NATIVAS/JÁ EXISTIAM SEM RESPOSTA
 

 

 

Conforme apresenta a figura 12, em 65% dos casos, as plantas existentes nos quintais 

foram provenientes de doações. Funciona de modo simples: em geral as mulheres estão à 

frente de situações em que passam ou conhecem um determinado lugar, e observam 

atentamente a vegetação existente, seja nativa ou cultivada, e, ao se interessarem por 

determinada espécie, por razões medicinais, ornamentais, dentre outras, procuram adquiri-las, 

seja simplesmente “pegando” a planta, o que ocorre em geral se a planta estiver em local 

público ou na mata, ou “pedindo” um galho ou uma semente à pessoa proprietária (figura 13). 
 

 

Figura 12: Formas de obtenção das plantas registradas nos quintais na comunidade Alagoinha, 
Triunfo/PE. Fonte: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. 

/ d

Figura 13 -  Agricultoras realizando troca sementes de espécies ornamentais na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: Out./08 
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Essa lógica de relação comunitária, fundada na partilha e na doação é percebida com 

frequência nas entrevistas realizadas, seja justificada sob o discurso da caridade, do dar sem 

esperar receber, seja baseada na ética do retribuir sempre, conforme as falas: “[...] às vezes 

chega um aí pede né: ‘me dá um galhinho dessa planta que eu acho bonita’, aí leva, já planta 

[...]” (Sr.ª Hortência – agricultora entrevistada), e “[...] uma pessoa chega pede um galhinho... 

‘ah, eu quero uma folha de erva doce, quero um galho de alecrim, um galho de malva, de 

erva-cidreira’... eu num nego nada pra vizinho” (Sr.ª Maria das Flores- agricultora 

entrevistada). 

No ato de doação das mudas ou sementes, as mulheres também demonstram grande 

preocupação com a garantia das mudas em serem zeladas e cuidadas, e se certificam que há 

condições reais de sobrevivência da planta: 
 

[...] sim os moranguinho, o povo é tudo doido pedindo os pé.. até aquele cara que 
tava aqui hoje chegou pedindo um pé. Eu disse ah, agora eu não posso dar não 
que tá no tempo da seca né... e  num é todo mundo que tem cuidado  de plantar, 
eu disse deixe começar o inverno que eu dou... porque num é todo mundo que 
ajuda pra plantar, pra pegar, e estando chovendo eles pegam rapidinho, mas gora na 
seca não... (Sr.ª Maravilha. Agricultora entrevistada. Grifo nosso). 
 

Parece ser uma ação simples, mas aqui está inserido um conjunto de contribuições das 

mulheres em virtude de seu interesse e motivação pelas plantas o que as torna observadoras 

constantes, o que não é uma característica inata, mas refere-se à necessidade de ampliação da 

diversidade biológica nas áreas pelas quais são responsáveis socialmente. Dessa ação resulta 

uma importante contribuição para a aclimatação de novas espécies e para as sociabilidades 

locais, fortalecendo laços entre vizinhos e parentes, e até mesmo motivando a construção de 

novas relações com outras pessoas. 

Essas relações estabelecidas extrapolam o âmbito da comunidade e dos sítios vizinhos, 

pois as plantas são trazidas de outras comunidades, cidades próximas e até de outros Estados 

(tabela 5). 

Tabela 5: Origem das etnoespécies registradas nos quintais na comunidade Alagoinha, 
Triunfo/PE 

ORIGEM DAS ETNOESPÉCIES Nº. DE CITAÇÕES % 
COMUNIDADE E SITIOS VIZINHOS 1.139 68% 
OUTROS SÍTIOS DA REGIÃO 79 5% 
SEDE DO MUNICÍPIO - TRIUNFO 108 6% 
CIDADES PRÓXIMAS 4 0% 
OUTROS ESTADOS 35 2% 
NATIVAS/JÁ EXISTIAM 110 7% 
SEM RESPOSTA 207 12% 
TOTAL 1.682 100% 

Fonte: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008.
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Além dos fluxos de espécies de plantas e sementes estimulados na própria 

comunidade, os sítios vizinhos envolvidos são: Sítio Santa Rita, Santa Maria, Cana Brava, 

Leme, Periperi, Piancozinho, Cajueiro, Lages, Novo, Bandeira, Jardim, Corrente, São 

Bartolomeu, Almas, São José, Tataíra, Alto do Vento, São Benedito, Oiti e Sítio São João. 

Entre as cidades próximas tem-se Serra Talhada e Petrolina, e outros Estados 

envolvidos no fluxo de mudas e sementes tem-se: Ceará (em especial, Fortaleza), Paraíba 

(principalmente Princesa Isabel), Minas Gerais, Distrito Federal/Brasília, Goiás, Rio de 

Janeiro e Maranhão, conforme apresenta a figura 14:  

  

 

 

Os resultados da pesquisa também apontam a importância dos jardins como espaços 

importantes para a conservação da biodiversidade, por serem áreas que estimulam a relação 

entre as pessoas e a natureza e consequentemente ações para aclimatação e manutenção de 

espécies, conforme defende Lutemberguer (2006, p.17): “Mesmo quando praticada em escala 

mínima, a jardinagem restabelece um certo elo entre o homem e a natureza, abrindo-nos os 

olhos para seus mistérios”. 

O registro de 289 etnoespécies vegetais nos 46 quintais pesquisados, sendo a ampla 

maioria cultivada é um exemplo disso. O espaço em que as mulheres cultivam seus jardins 

torna-se um ecossistema a partir do qual outras espécies de seres vivos podem viver como os 

microorganismos, insetos e pequenos animais. 

Figura 14 – Mapa dos fluxos de origem das plantas registradas nos quintais da comunidade Alagoinha 
Triunfo/PE. Fonte: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 
2008. 
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O ato de guardar e repassar sementes é uma prática tradicional muito importante que 

contribui para a conservação da biodiversidade e manutenção de espécies. Além de tudo uma 

prática que atravessa gerações, e uma forma de garantir o plantio futuro e a autonomia da 

família, como reflete a fala da agricultora entrevistada: “Eu sempre guardo semente porque eu 

num gosto de tá só pedindo [...] eu via minha mãe fazendo todo ano ela guardava semente”. 

(Sr.ª Maravilha. Agricultora entrevistada). Na figura 15, o fogão velho é utilizado como 

depósito de sementes: 
 

   
 
 

Para Mies e Shiva (1993) a importância do ato de guardar as sementes está 

diretamente relacionada com a autonomia das famílias, que se tornam independentes das 

sementes produzidas em laboratório e comercializadas. Segundo a autora é aqui que se 

encontra a base da atual crise ecológica: na ciência reducionista. Esta, busca a transformação 

da natureza, manipulando e reduzindo ecossistemas complexos a um único componente, 

destruindo seus processo orgânicos. O processo biológico de reprodução passa a ser um 

processo tecnológico, em que as sementes e fertilizantes criados em laboratório são 

considerados como superiores àqueles produzidos pela natureza. 

Essa semente, segundo Mies e Shiva (1993), ao ser transformada em mercadoria 

apresenta duas principais deficiências: o fato de não se reproduzir e o fato de não produzir 

sem auxílio de insumos externos como os fertilizantes químicos, gerando uma dependência 

cada vez maior das famílias agricultoras às empresas que a comercializam: 
 
Essa transferência dos processos ecológicos de reprodução para processos 
tecnológicos de produção subentende dois problemas cruciais: 1) a expropriação dos 
agricultores, porque as suas sementes tornam-se incompletas e sem valor pelo 
processo que faz das sementes empresariais a base da criação da riqueza; 2) a erosão 
genética, porque as variedades autóctones ou as estirpes locais, desenvolvidas por 
seleção natural ou humana, produzidas e utilizadas pelos agricultores do Terceiro 
Mundo, são denominadas “cultivares primitivos”[...] (MIES; SHIVA, 1993, p. 47). 
 

Daí a importância da valorização de práticas de armazenamento e seleção tradicionais, 

desenvolvidos pelas famílias agricultoras, inclusive as mulheres, e seu reconhecimento 

  Figura 15 – Sementes, cascas e folhas armazenadas em fogão velho na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE.    
  Foto: Rakuel Costa. Data: abril/08. 
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enquanto “guardiãs” das sementes. “As mulheres têm sido guardiãs de sementes desde tempos 

imemoráveis e seus conhecimentos e capacidades deveriam ser a base de todas as estratégias 

de melhoramento de culturas” (MIES; SHIVA, 1993, p. 220). 

Tendo em vista a prática da guarda das sementes e outras formas de reprodução das 

plantas como as mudas, as mulheres têm garantido uma importante contribuição para a 

diversidade de espécies. Em termos numéricos, apenas de plantas ornamentais, foram 

registradas mais de 158 etnoespécies nos 46 quintais pesquisados (figura 16). 
 

 
 

 
Figura 16 - Etnoespécies de uso ornamental registradas nos quintais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. 
Nomes Populares: A) Maravilha; B) Crote; C) Comigo Ninguém Pode; D) Verbena; E) Rosa Vermelha; F) Pingo 
de Ouro; G) Coroa de Frade; H) Maravilha  I) Rosa Dália; J) Copo de Leite; L) Hortência; M) Cacto. Fotos: 
Rakuel Costa. Período: Set./2007 a Out./2008. 
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Essa diversidade pode ser observada para além dos termos numéricos, mas a partir de 

como as mulheres percebem e relacionam seu trabalho e as formas de manejo nos jardins com 

a conservação da natureza. 

O cuidado com as vidas cultivadas nos jardins é, em geral, percebido pelas mulheres a 

partir de suas ações cotidianas, conforme demonstram suas falas quando questionadas sobre o 

conceito de conservação da natureza: 
 
Conservar é como se gente tá zelando a nossa vida, conservando a nossa vida, nós 
estamos dando vida aquilo que não pode agir por si só, agente tem de dar a vida [...] 
porque por bem, um pé de rosa desse, se eu não boto água nele, num limpo o 
matinho do tronco dele [...] ele vai se desgastando, ele num vai ser formoso, ele num 
vai tá alvim de rosa assim... ele num vai ser bonito, que é a mesma coisa de nós não 
se zelar, é nós se deixar assim ao desprezo a nossa vida, estamos se desprezando, 
ficando mais acabado, ficando mais feio ficando doente [...] a mesma coisa da nossa 
vida, que é vida, é a mesma planta que nós planta: ela é viva, ela precisa de nós 
ajudar ela” (Sr.ª Maria das Flores- Agricultora entrevistada). 
 

O manejo das áreas é sempre associado a alguma forma de proteção e conservação da 

natureza e da vida de uma forma geral. No entanto, como a atividade de derrubar e queimar a 

mata para o plantio das roças, ou brocar é, em geral, de responsabilidade dos homens, 

algumas falas remetem às mulheres uma contribuição maior para a conservação da 

biodiversidade: 
 
As mulheres são mais protetoras [...] porque assim... esse negócio de plantar, de 
jardim, essas coisas... eles num são muito de tá cuidando disso, ajeitando, e as 
mulheres sempre tem mais um dom pra cuidar dessas coisas (Sr.ª Margarida do 
Campo. Agricultora entrevistada). 
 
É diferente, a mulher eu acho que protege mais [...] porque o homem tem o 
desmatamento né?!.. e a mulher,  no serviço caseiro... não todas, aí eu acho que a 
mulher protege mais (Sr.ª Girassol Agricultora entrevistada) 
 

Os discursos dos próprios homens reforçam essa idéia, associando as ações de 

derrubar e queimar as matas para o preparo da área das roças como uma necessidade, mas 

resgatando que também realizam ações de proteção de forma paralela: 
 
[...] umas coisas e outras não [...] o que num protege é que às vezes eu exploro muito 
a paisagem, porque agente broca, queima, limpa o mato, e tira pra fora.. quer dizer 
que aquilo ali num tá protegendo a natureza, tá explorando. Agora se por outro lado 
agente não explorar um bocado da natureza, aí não faz um bom alimento, por que 
dentro do mato não vai dar (Sr. Manga Agricultor entrevistado). 
 

As áreas onde foram implantados os Sistemas Agroflorestais, por exemplo, são citadas 

conscientemente como áreas em que os homens trabalham de forma conservacionista, 

conforme a fala: “[...] ele queima, porque ele tá brocando o mato e tem que queimar, porque 

se num queimar [...] agora aqui não (refere-se à agrofloresta), aqui agente limpa e deixa o 
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mato apodrecer pra estrumar” (Sr.ª Maravilha – Agricultora entrevistada). Ou ainda: “[...] ele 

limpa só aqueles mato pequeno e vai deixando, ele limpa por baixo e deixa dos galhos por 

cima e vai juntando aqueles vasculhos assim num recanto pra fazer estrume” (Sr.ª Hortência – 

Agricultora entrevistada). 

Das constatações, resulta que as práticas conservacionistas e a consequente 

contribuição para a biodiversidade local não são resultados de um processo biológico ou 

determinista que diz que as mulheres são protetoras e cuidadoras e os homens são 

destruidores. Ao contrário, esse processo possui relação direta com os espaços e 

responsabilidades atribuídos a cada um e a cada uma pela sociedade e pela cultura. 

Sendo processos construídos socialmente, o caminho para a contribuição para 

conservação de diversidade biológica no planeta deveria, necessariamente, passar pela 

valorização, reconhecimento e multiplicação dos espaços, formas de manejo e relações 

sustentáveis, a exemplo das ações estabelecidas pelas mulheres no manejo dos quintais e 

jardins, dos Sistemas Agroflorestais e das práticas agroecológicas. 

Além desse conjunto, os jardins constituem-se importantes espaços de ampliação da 

auto-estima das mulheres (figura 17). Quando questionadas sobre o conceito de jardim, 

unanimemente elas associam à alegria, beleza, vida: “o jardim.. acho que é a natureza, alegra 

a casa, fica uma casa mais bonita... e todo mundo passa e diz: eita mas ali é bonito”. (Sr.ª 

Maravilha – Agricultora entrevistada). 

 

 
 Figura 17 – Agricultora apresentado a diversidade de seu jardim na comunidade 

Alagoinha, Triunfo/PE Foto: Rakuel Costa. Data: out/07. 
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O manejo do jardim possibilita às mulheres, em geral, momentos bons de descontração e boas 

lembranças: 
 
Às vezes eu tô assim distraída, aí vou ali, aí tiro uma folhinha seca pra li, ajeito uma 
coisinha num canto, aí eu vou e me divirto, ali vai passando... meu jardim, minhas 
coisinhas é tudo pra mim [...] porque me diverte [...] às vezes agente ta ali trancada e 
vai ajeitando ali e alivia um pouco (Sr.ª Maravilha - Agricultora entrevistada) 
 
Agente lembra daquele passado de vida difícil, que não se tinha essas coisas, tinha 
vontade às vezes não podia [...] aquilo  (jardim) já traz outra beleza diferente, num é 
aquele tempo do passado, que era um pouco difícil... (Sr.ª Maria das Flores – 
Agricultora entrevistada) 
 

Jardins bem cuidados rendem bons elogios para as mulheres na comunidade. Eles 

garantem ao mesmo tempo uma beleza para dentro, de auto-reconhecimento do trabalho e da 

beleza das flores que enfeitam a entrada de casa, e uma beleza para fora, onde quem passa 

pela rua inevitavelmente se admira. 

As flores dos jardins são expostas com sinal de beleza e alegria, em jarros dentro e 

fora das casas, para enfeitar os santos, em velórios, casamentos, missas, etc (figura 18). 

 

  
 

 

 

4.3.2 - Contribuições das mulheres para a saúde e alimentação 
 

Considerando o Índice de Constância das etnoespécies presentes nos quintais, 

categorizado, conforme Sablayrolles (2004), em: Constantes ou Típicas, quando presentes em 

  Figura 18 – Utilização das plantas ornamentais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE.      
  Foto: Rakuel Costa. Data: out./08. 
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mais de 50% dos quintais; Acessórias, presentes entre 26% e 50% dos quintais; e Acidentais, 

presentes em até 25% dos quintais; tem-se que a maioria, 86,2% das etnoespécies dos quintais 

da comunidade Alagoinha, são acidentais, somadas às acessórias, 9,3%, e às constantes, com 

4,5% (tabela 6).  

Entre as etnoespécies consideradas típicas ou constantes nos quintais, a maioria, 

26,5%, é de uso alimentício, seguidas pelas de uso medicinal, 23,5%. Cerca de 20,6% entre as 

etnoespécies constantes são de uso madeireiro, e 17,6% se enquadram na categoria de outros 

usos, que incluem forrageiras, fabricação de remédios para animais, estética (hidratar 

cabelos), comercialização, fazer manufaturas (vassouras, ninho de galinhas, palhoças) 

purificação de água, fazer sombra, fabricação de sabão, e até para fins espirituais como reza e 

limpeza do corpo, dentre outros. 

Tabela 6: Índice de constância das etnoespécies presentes nos quintais na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE 
 

 
CATEGORIA 

 
 

 
INDICE DE 

CONSTÂNCIA 
TOTAL 

 
ORNAMENT 

 
ALIMENTÍCIA 

 
MEDICINAL 

 
MADEIREIR 

 
OUTROS 

USOS 

 
CONSTANTES/ TÍPICAS 
ACESSÓRIAS 
ACIDENTAIS 

 
4,5 % 
9,3 % 
86,2% 

 
11,8% 
19,2% 
48,3% 

 
26,5% 
19,2% 
22,3% 

 
23,5% 
28,8% 
13,9% 

 
20,6% 
17,3% 
8,4% 

 
17,6% 
15,4% 
7,1% 

 

A importância das plantas medicinais e sua forte presença nos quintais entre as 

espécies constantes ou típicas (23,5%) e acessórias (28,8%), sendo as campeãs em presença 

nesta categoria, merece destaque. O cultivo das medicinais pelas mulheres é uma atividade de 

extrema importância para as famílias, que utilizam cotidianamente as ervas e plantas como 

remédio (figura 19), como refletem as falas: “[...] muitas vezes agente tá com uma má 

digestão, tá sentindo uma dor, faz um chá de uma planta fulana, faz um chá de outra planta 

cicrana [...]” (Sr.ª Maria das Flores. Agricultora entrevistada).  
 
 
 

[...] as meninas quando tão assim com qualquer coisa, eu digo faça um chá e beba, 
num fique só esperando por remédio de farmácia não [...] tem gente que num bebe 
um comprimido sem consulta... mas um chá num tem nadinha né?!, porque num é 
coisa de veneno essas coisas, é tudo plantado aí, agente num bota remédio num bota 
nada (Sr.ª Maravilha. – Agricultora entrevistada). 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008.
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A totalidade das mulheres entrevistadas apresentou relação entre o trabalho 

desenvolvido e a saúde familiar, contra apenas um homem que elaborou essa associação. De 

fato, a responsabilidade de pela saúde doméstica e até mesmo comunitária termina sendo 

atribuição das mulheres, que desempenham a tarefa com devoção. 

A Tabela 7 apresenta as 64 etnoespécies de plantas medicinais registradas nos quintais 

da comunidade e suas formas de uso (figura 20): 

Tabela 7: Plantas medicinais registradas nos quintais e formas de uso na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE 

USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 
QUINTAIS Partes 

usadas 
Forma de 
preparo 

Indicações 
Terapêuticas 

1 ABACATE/ABACATEIRO 28 Folha Chá Dor de coluna; problemas 
renais 

2 AGRIÃO 1 Folha Chá Gripe; dor de garganta 

3 ALECRIM/ ALECRIM MANSO 8 Folha Chá Dor de cabeça; gripe; 
tosse 

4 ALFAVACA 1 Folha Chá Dor de cabeça 

5 ALGODÃO 3 Flor Chá Dor de barriga 

6 ANADOR 5 Folha Chá Dores; dor de cabeça; 
febre 

Figura 19 – Utilização de lambedor extraído de ervas medicinais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE 
Foto: Rakuel Costa. Data: Jul/08. 
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(Tab. 07. Continuação) 
USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

Partes 
usadas 

Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 

7 ARRUDA 25 Folha; 
semente 

Chá; 
lambedor 

Dor de ouvido; dor de cabeça, cólica 
infantil; cólica mestrual; tosse; fumo 
 

8 BABOSA 8 Raiz; folha  Dor de barriga; puxar espinho; ajuda 
no nascimento dos dentes de criança 
 

9 BALSAMO 3 Casca Chá Mal olhado 

10 BELA DONA 1 Folha Chá Dor de barriga 

11 CAFÉ 23 Semente Pó Memória 

12 CAJU/ CAJUEIRO 22 Casca Chá Inflamação; cicatrização 

13 CAPIM SANTO 14 Folha Chá; suco Calmante; pressão alta 

14 CHUCHU 12 Folha Chá Pressão 

15 COCO/ COQUEIRO/ 
COCO DA PRAIA 

14 Raiz Chá Coluna 

16 CONFREI 6 Folha Chá Fígado; cicatrização; dor de 
estômago; inflamação vaginal 

17 CORAÇÃO 17 Folha Chá Dor de ouvido 

18 COUVE/ COUVE Folha 11 Folha Suco: bate 
com leite 

Gastrite 

19 CRISTA DE GALO 1 Folha Chá Reumatismo 

20 ENDRO 9 Fruto; folha Chá Calmante; dor no estômago; cólicas; 
fastio 

21 ERVA CIDREIRA/ 
CIDREIRA 

26 Folha Chá Calmante; má digestão; dor de 
barriga; nervos 
 

22 ERVA DOCE 16 Folha; 
semente 

Chá Febre; cólica; calmante; fastio; dor de 
barriga; diarréia; pressão alta 

23 FUMO BRAVO 2 Flor Chá Tosse 
24 GIRASSOL 2 Semente Chá Dor de cabeça 

25 GOIABA/GOIABEIRA 35 Casca;folha Chá Dor de barriga; dor de cabeça; 
diarréia 

26 HORTELÃ 22 Folha; 
semente 

Chá; 
lambedor 

Indigestão; derrame;tosse; 
enchaqueca; dor de cabeça; dor de 
umbigo; dor de ouvido; reumatismo; 
coceira nos olhos 

27 IMBURANA/ IMBURANA 
DE CHEIRO 

2 Casca Lambedor Tosse 

28 JOÃO MOLE 2 Folha Xarope  - 

29 JUAZEIRO/ JUÁ 7 Casca; folha Pó; chá Tratar e escovar os dentes; tosse 

30 JURUBEBA 2 Fruto  Tosse 

31 LARANJA 35 Folha; fruto Chá; suco Calmante; pressão alta; problemas de 
nervos; fastio 
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(Tab. 07. Continuação) 
USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 

QUINTAIS Partes 
usadas 

Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 

32 LARANJA MIMO 2 Folha Chá Calmante 

33 LARANJINHA 5 Folha Chá Dor de cabeça 

34 LIMA DE UMBIGO 1 Fruto - Prisão de ventre 

35 LIMÃO 26 Fruto; Folha lambedor; Chá Tosse; gripe; febre; fastio 

36 LIMÃO ROSADA 1 Fruto - Tosse 

37 LOURO 10 Folha Chá Calmante 

38 MACAÚBA 2 Fruto Suco Calmante 

39 MALVA 15 Folha Chá; lambedor Tosse; gripe; dor de barriga; 
gastrite 

40 MALVA SETE DOR 12 Folha Chá Fígado; dor de barriga; dores fortes 

41 MAMÃO 24 Flor Chá Má digestão; verme; dor 

42 MAMONA 3 Fruto; folha Azeite; chá Gripe; dor de cabeça 

43 MANGA/ 
MANGUEIRA 

36 Casca Chá  - 

44 MANJERICÃO 2 Folha - Dor de ouvido 

45 MARACUJÁ 11 Flor Chá Dor; dor de barriga; calmante 

46 MARCELA/ 
MARCÉLIA 

12 Folha; flor Chá Má digestão; cólica 

47 MASTRUZ 12 Folha; raiz Chá; mastigar Machucado; dor; dor de estômago; 
gastrite; verme 

48 MELÃO DO MATO 1 Folha Chá Reumatismo 

49 MUÇAMBÊ 1 Raiz Chá Tosse 

50 PÁRA-RAIO 1 Folha Chá Dor de cabeça 

51 PEÃO 
ROCHO/PINHÃO 

15 Leite; folha Chá Mal olhado; ramo nos olhos; 
cicatrização; derrame 

52 PEGA PINTO 1 Folha Chá Problemas de urina 
53 PIMENTA DE 

MACACO 
5 Fruto; 

semente 
Chá Inflamação na garganta; dor no 

corpo; dor de estômago 
54 PITOCO/PITOQUE 2 Folha Chá Dor de barriga 

55 QUEBRA-PEDRA 2 Folha Chá Dor de coluna; problemas de urina 

56 QUIABO 3 Semente Chá Dor de cabeça 

57 QUINDINGUI 1 Folha Chá Cólica infantil 

58 ROMÃ 5 Fruto Chá Tosse; garganta 
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(Tab. 07. Continuação) 
USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 

QUINTAIS Partes 
usadas 

Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 

59 SABUGUEIRA/ FLOR DE 
SABUGO 

22 Flor; 
sementes 

Chá; xarope; 
lambedor 

Febre; gripe; dor de cabeça; 
tosse; sarampo; catapora 

60 SALSA 4 Folha Chá Coceira 

61 SERIGUELA 23 Folha Chá Dor de barriga 

62 TAMBORIL 6 Folha - Caspa 

63 TRANÇAIS/TRANÇAGEM 4 Folha Chá Garganta; má digestão 

64 VAIMORA 1 Folha Chá Hemorróida 

TOTAL DE REGISTROS 634       
 

 

A importância da utilização das medicinais pelas mulheres é dado que merece 

aprofundamento em outros estudos. Segundo Farnsworth (1997) a medicina mundial utiliza e 

extrai de plantas superiores cerca de 119 substâncias químicas puras19. Essas drogas são 

descobertas a partir do conhecimento popular da utilização dos extratos de determinadas 

plantas no tratamento de doenças, que passam a ser estudados e testados química e 

farmacologicamente para a determinação de sua natureza e componentes ativos. A 

importância do saber popular, em especial das mulheres, sobre as plantas medicinais pode ser 

confirmada pela referida autora ao analisar a relação entre o uso dessas plantas na medicina 

tradicional e na ciência médica. A mesma conclui que há uso comum ou parecido em 74% dos 

119 compostos químicos usados como drogas, o que acentua uma importância da medicina 

folclórica ou popular antes não documentada. 

Farnsworth (1997) trata da medicina tradicional referindo-se às praticas de saúde 

antigas e ligadas à cultura anteriores à alopatia ou à medicina científica oficial e moderna. 

A autora resgata que de acordo com a Organização Mundial de Saúde-OMS, em 

relação às necessidades básicas de saúde, cerca de 80% das pessoas dos países em 

desenvolvimento no mundo dependem da medicina tradicional, o que representam entre 3,5 a 

4 bilhões de pessoas dependendo das plantas como fonte de drogas. 

 

                                                            

19 Essas substâncias são extraídas de menos de 90 espécies de plantas, sendo que já há a descrição de cerca de 
250.000 a 750.000 plantas superiores em toda a Terra, que ainda sugerem estudos para a descoberta de novas 
drogas. (Farnswort, 1997); 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 



 

 

95

 
 

 

 

O trabalho desenvolvido pelas mulheres também é importante pela garantia de 

alimentação diversificada e de qualidade para as famílias. Entre as etnoespécies constantes ou 

típicas nos quintais da comunidade, 26,5% são utilizadas para fins alimentares. A totalidade 

das mulheres entrevistadas afirmou haver relação entre seu trabalho e a alimentação familiar, 

seja com o cultivo, principalmente de hortaliças, fruteiras e leguminosas, seja com o preparo 

ou processamento da alimentação. 

Um elemento importante a ser destacado são as falas que remetem à qualidade dos 

produtos do quintal, em especial, por estarem mais livres de produtos químicos: “[...] hoje 

Figura 20 – Etnoespécies de uso medicinal registradas nos quintais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. 
Nomes Populares: A)Arruda; B)Louro; C)Marcela; D)Boldo; E)Flor de Sabugo/ Sabugueira; F)Erva Cidreira; 
G)Juazeiro; H)Capim Santo; I)Goiabeira; J)Confrei; L)Babosa; M)Anador.  Fotos: Rakuel Costa. Período: 
Set./2007 a Out./2008. 
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uma coisa que a medicina pede é nós saber conservar as hortaliças [...] agente não tem medo, 

porque é uma coisa que não é com adubo, num é com coisa química de jeito nenhum, é tudo 

só natural” (Sr.ª Maria das Flores - Agricultora entrevistada).  
 
[...] tomate, mas aqui é bem difícil de agente lidar com ele por causa daquele inseto, 
e ficou delicado de agente plantar [...] é obrigado usar veneno e eu não quero usar 
veneno [...] eu não me dou bem não e nem quero minha família envolvida com 
veneno.. é forte.. eles dizem que num tem nada, mas tem, no futuro tem (Sr.ª Rosa - 
Agricultora entrevistada). 
 

Foram registrados nos quintais 85 etnoespécies diferentes utilizadas na alimentação 

das famílias. Alguns exemplos na figura 21: 

 
 Figura 21 – Etnoespécies de uso alimentar registradas nos quintais na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. 

Nomes Populares: A)Mangueira; B)Abacateiro; C)Laranja; D)Jaqueira; E)Cajueiro; F)Mandioca; G)Seriguela; 
H)Bananeira; I)Tomate; J)Feijão Andu; L)Pimenta;  M)Açafroa.  Fotos: Rakuel Costa. Período: Set./2007 a 
Out./2008. 
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A título de exemplificação do envolvimento das mulheres nas práticas alimentares 

tem-se o café, produto fortemente presente nos quintais, que atualmente não é muito 

comercializado na comunidade, estando mais destinado ao consumo familiar. As mulheres 

estão envolvidas desde o plantio, colheita e processamento (torragem e moagem), em que o 

café é torrado a partir da utilização de um equipamento de ferro, rústico e simples, que 

funciona como uma bola giratória. 

 
 

 

Antes de as mulheres acessarem o moedor manual de café (figura 22), o trabalho era 

realizado em um pilão, onde era pisado e peneirado. 

Não obstante a importância e valiosa contribuição da ação das mulheres na geração 

dos produtos consumidos pela família, estes são, na maioria das vezes, secundarizados  

socialmente, fato que está diretamente articulado ao processo de construção do hábito 

alimentar das famílias em relação ao consumo de produtos como hortaliças, por exemplo, que, 

mesmo presente nos quintais, não dispõem do devido reconhecimento e valor. Uma das razões 

para essa secundarização do alimento pode ser encontrada em Rosaldo (1979), que reconhece 

a existência de variações entre sociedades em relação às diferenças entre os sexos, destacando 

um fato notável que é o reconhecimento das atividades “masculinas” como 

predominantemente importantes em relação às “femininas”, e os diferentes sistemas culturais 

dando maior poder e valor aos papéis e atividades desenvolvidos pelos homens, e por tanto 

aos alimentos por eles produzidos.  

Figura 22 – Agricultora moendo o café na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. 
Foto: Rakuel Costa. Data: abril/08. 
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A autora cita, o caso de algumas sociedades de Nova Guiné, onde as mulheres 

cultivam batata doce e os homens o inhame, sendo este último o produto possuidor de mais 

prestígio e o principal alimento distribuído nas festas. Retrata o caso das sociedades Filipinas, 

onde a carne, produto da caça dos homens, é o principal alimento, enquanto o arroz, cultivado 

pelas mulheres, considerado apenas suprimento alimentar. 

É fácil, encontrar semelhanças nesse sentido com a realidade do meio rural no 

Nordeste brasileiro, em relação aos alimentos produzidos pelas mulheres nos quintais 

pesquisados. As hortaliças e ervas, por exemplo, apesar de seu valor nutricional e benefícios 

para a saúde, não têm sua importância reconhecida, o que também influi diretamente, na 

rotina alimentar dessas famílias, além de um conjunto de outros fatores de ordem econômica, 

social e cultural que contribuem na constituição dos hábitos alimentares em cada sociedade. 

Um outro aspecto importante da contribuição do trabalho realizado pelas mulheres 

para a alimentação familiar são os processos produtivos e sociais construídos ao redor de 

determinado alimento. Esses processos geram momentos importantes de sociabilidades na 

família e na comunidade, sendo ao mesmo tempo momentos festivos de transmissão de 

saberes e partilha de sabores. 

É o caso da Pamonhada, a título de exemplo, realizada na época da colheita do milho 

verde. Aqui as vizinhas se juntam em uma das casas para preparar as pamonhas (figura 23), e 

como elas dizem: “É uma festa!”. Nesse processo, o milho é processado em pamonha, canjica, 

e outros produtos, enquanto as mulheres se divertem numa boa conversa. 

 

 
 

 

Figura 23 – Famílias preparando a pamonhada na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: maio/2008. 
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Ao tempo em que se comemora a fartura da colheita da milho, as mulheres exercitam 

sua capacidade organizativa, demonstrando seu potencial de articulação na realização de 

trabalhos coletivos, saindo do isolamento, reforçando os laços de amizade na comunidade e 

construído uma identidade com o  grupo de mulheres. Assim, elas se apropriam de uma 

situação que em tese as “amarraria” ao espaço privado, isolado e a cumprir determinado papel 

e responsabilidades, construindo momentos de organização, fortalecimento dos laços 

comunitários, e reforço de identidades e de grupos.  

Esse momento é também um importante momento de aprendizado, onde a presença 

das crianças, meninos e meninas, que observam e se envolvem em pequenas tarefas remete à 

transmissão de saberes e socialização das mesmas. 

 

4.3.3- Potencial madeireiro e demais formas de uso 
 

Além dos múltiplos usos já citados, as plantas cultivadas nos quintais também 

apresentam importante uso madeireiro. Foram registradas 41 etnoespécies plantas utilizadas 

com este fim nos quintais pesquisados (Tabela 11 anexa). 

Se por um lado esse dado revela a importância prática das plantas existentes nos 

quintais para as famílias, por outro, apresenta um problema: o uso da madeira e lenha pelas 

famílias e suas implicações para a biodiversidade local. 

Conforme os dados dos questionários, em se tratando do uso de lenha para consumo 

doméstico, 85% das famílias afirmam fazer uso de madeira ou lenha e gás para cozinhar, 11% 

utilizam apenas madeira ou lenha na cozinha, e apenas 4% não utilizam madeira ou lenha. 

Do total que utiliza madeira ou lenha, a maioria (39%) utiliza uma quantidade que 

varia entre 51 a 100 kg de madeira ou lenha por mês, apenas 14% utilizam menos que 50 kg/ 

mês, e 9% das famílias utilizam mais de 200 kg de lenha ou madeira mensalmente (figura 24). 

 

até 50 kg
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de 101 a 200 kg
mais de 200 kg
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Figura 24 - Consumo mensal de madeira/lenha domiciliar na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. Fonte: 
Pesquisa Direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 
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Quanto à origem, a maioria das famílias da comunidade, cerca de 82%, coletam na 

mata a lenha para consumo nas cozinhas (figura 25), sendo que 53% delas aproveita a lenha 

oriunda das roças, da derrubada das árvores no período de preparo da terra para plantio, e 

11% das famílias compram lenha para consumo nas cozinhas. 

Entre as árvores mais citadas para uso madeireiro nas cozinhas tem-se: Aroeira, 

Jurema Preta, Pela Beiço, Angico, Mangueira, Ingazeira, Cafezeiro e Abacate. (ver lista 

completa em anexo). 

Neste caso, tanto mulheres como homens são responsáveis pela coleta da madeira ou 

lenha nas matas, sendo em 39% dos casos os homens diretamente responsáveis, e em 33% as 

mulheres. Em 28% dos casos, a família toda é envolvida. 

 

 
 

 

Mesmo diante da necessidade da utilização da madeira, há situações em que se 

percebe que a lógica das famílias não é da exploração da biodiversidade, mas da utilização na 

medida da necessidade, sendo as mesmas portadoras de outros valores.  

As plantas existentes também apresentam para as famílias uma dimensão do espiritual, 

do sagrado, tendo esta dimensão uma relação direta com a conservação da biodiversidade. 

Conforme demonstra a figura 26, onde a agricultora ao pousar para a foto à sombra do pé de 

juazeiro, afirmava ser aquela era uma árvore sagrada, de acordo com os mais antigos. 

 

Figura 25 – Agricultora fazendo a coleta de lenha na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE. 
Foto: Rakuel Costa. Data: Abr/2008. 
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A agricultora associa a sombra do juazeiro à sombra das árvores sobre o qual Jesus 

Cristo descansava, revelando, um certo senso de preservação e conservação, e afirma que há 

determinadas árvores, em especial as grandes e antigas, que os agricultores não arrancam 

quando vão preparar suas roças, eles as mantém, seguindo uma lógica diferente da agricultura 

convencional, e alguma forma de conservação da biodiversidade. 

Além desse conjunto já comentado, outras 35 etnoespécies diferentes de plantas 

registradas nos quintais foram identificadas com outros usos. Entre elas estão incluídas 

plantas forrageiras; plantas utilizadas na fabricação de remédios para animais; para fins 

estéticos, como hidratar cabelos; comercialização; fabricação de manufaturas, como 

vassouras, ninho de galinhas e palhoças; purificação de água; geração de sombra; fabricação 

de sabão; e até para fins espirituais como reza e limpeza do corpo, dentre outros. 

Um exemplo de como as atividades desempenhadas pelas mulheres também 

contribuem para a geração de renda pode ser visualizada na figura 27, onde a agricultora corta 

flores de Sabugueiro, uma planta nativa, mas que também é cultivada nos quintais, utilizada 

para fins medicinais, bastante comercializada pelas mulheres na região. 

 

Figura 26 – Agricultora à sombra do Juazeiro na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: Maio/08. 
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A flor de Sabugo, como é chamada, é vendida após a secagem ao sol, para 

atravessadores provenientes da sede do município que oferecem, em média R$ 12,00 (doze 

reais) por quilo de flor seca, e repassam para farmácias de manipulação da região. 

 

4.4 - AS MULHERES E OS SABERES DA BIODIVERSIDADE 
 

O conjunto das contribuições das mulheres no manejo e conservação da 

biodiversidade trabalhadas neste estudo remete à sua capacidade de construção e transmissão 

de saberes20. 

Como enfatiza (LEFF, 2004), os conhecimentos constituídos ao longo da história, a 

partir de práticas e experiências, constituem-se em importantes mecanismos na gestão 

ambiental. Esta se dá a partir da consciência das pessoas sobre o meio ambiente na qual 

encontram-se inseridas e do conhecimento sobre as formas de manejo sustentáveies de seus 

recursos, o que inclui as construções simbólicas e os sentidos das práticas nos processos de 

intercâmbio de saberes. 

                                                            

20 Saber, do latim sapere, ter conhecimento de, compreender. 

Figura 27 – Preparo da Sabugueira para comercialização na comunidade Alagoinha, 
Triunfo/PE. Foto: Rakuel Costa. Data: abril/08 
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Esse saber construído tem como base a realização de um ato simples: o observar a 

natureza. Essa elementar ação, traduzida em interpretações dos sinais e sons que a natureza 

oferece é suficiente para uma construção valiosa do rico tesouro do conhecimento sobre a 

realidade. 

Em uma das visitas de campo durante a pesquisa, no retorno de uma reunião com um 

grupo de mulheres ouviu-se o relinchar de um animal, era um jumento. Nesse instante uma 

agricultora se expressa com a seguinte frase: “Isso aí é pra amanhã, óia é chuva!”. 

Para aquelas mulheres não se tratava de um mero som produzido pelo animal, mas de 

uma previsão elaborada a partir de um sinal oferecido pela natureza. Certamente aquela 

interpretação não seria encontrada em livros ou artigos científicos, mas certamente 

representou uma previsão legítima para aquele grupo que, a partir daquele momento, passou a 

se organizar para a possível chuva que cairia, preparando suas terras para o plantio, 

armazenando suas toras de lenha e agasalhando os animais. 

Este saber remete às diversas formas de relação com a natureza desenvolvidas pelas 

famílias que vivem no campo, a partir de uma ligação mais próxima e íntima, elaborando 

leituras da realidade que bem conhecem, pautada numa lógica diferente da visão produtivista 

de se relacionar, é o simbólico que está em jogo: 

 
O conhecimento local não é apenas o arsenal de técnicas e saberes construídos pela 
prática. O conhecimento local não soma as condições empíricas a estudos abstratos. 
Não é a submissão de particularidades locais a racionalidades universais 
dominadoras e hegemônicas. O conhecimento local é constituído por significados 
elaborados através de processos simbólicos que configuram estilos étnicos de 
apropriação do mundo e da natureza (LEFF, 2007, p. 336). 
 

A importância da transmissão desses saberes construídos e acumulados é reafirmada 

pela totalidade das mulheres entrevistadas na pesquisa, que remetem à necessidade de que os 

mais jovens futuramente dominem as técnicas e informações sobre o manejo da 

biodiversidade. 

Essa transmissão ocorre de forma simples, não exige estruturas físicas, como salas de 

aula, ou escolas, ela é gerada na cozinha, enquanto se prepara um chá; no quintal, quando se 

faz a poda de uma planta; no terreiro, e até no caminho de volta pra casa depois de uma 

reunião, quando as mulheres trocam informações sobre a muda de Alecrim, conforme dizia, 

numa situação dessas, uma agricultora: “o Alecrim só presta para mudar de um canto pro 

outro que ele vai e fica, se mudar de novo num presta não”. 

Os saberes sobre os diferentes usos, aproveitamentos sustentáveis, formas de acesso, 

manejo e cuidados desenvolvidos pelas mulheres em seus espaços habituais de trabalho são, 
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pois, fundamentais enquanto estratégia de conservação das diversidades, incluindo as 

diversidades biológicas e as diversidades culturais, expressas nas formas de relação das 

pessoas entre si e com a natureza, e nos diferentes modos de vida. 
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5. CONSIDERAÇÕES 
 

A realização deste trabalho permite elaborar constatações em pelo menos três níveis de 

reflexão que envolvem: a estruturação das relações sociais de gênero; a relação entre o 

trabalho desenvolvido pelas mulheres e a conservação da biodiversidade de forma direta; e 

um conjunto de outras contribuições sociais e comunitárias relativas às práticas, experiências 

e saberes dessas mulheres, que, de forma indireta, também contribuem para a conservação da 

biodiversidade. 

No campo da estruturação das relações de gênero, possibilita a confirmação da 

existência de uma sociedade injusta e desigual entre homens e mulheres, a começar pelas 

atividades, responsabilidades e importância atribuídas a cada um/a. 

Na comunidade Alagoinha, a exemplo da realidade presente no meio rural brasileiro, 

as mulheres trabalham por muito mais tempo e em maior número de atividades que os 

homens, mesmo não tendo seu trabalho reconhecido e valorizado na família e na comunidade. 

O trabalho desenvolvido por elas, mesmo aquele realizado nos mesmos espaços socialmente 

considerados como de trabalho masculino, como o roçado, é, na maioria das vezes, 

negligenciado. 

Não há sentimento de justiça na divisão de papéis e responsabilidades entre os sexos 

existente na comunidade, mas há um certo sentimento de conformismo e obrigação, em 

especial em relação às funções atribuídas às mulheres, o que remete à idéia de uma 

imutabilidade nessa estruturação. 

Por outro lado, estão presentes também, na fala das mulheres, algumas reflexões e 

posicionamentos mais elaborados diante dessa situação, numa demonstração de crítica ao 

status quo estabelecido e desnaturalização da própria divisão sexual do trabalho, possível 

efeito, dentre outros fatores, da intervenção qualificada com enfoque em gênero de 

organizações e movimentos sociais atuantes na região. No entanto, essas ações ainda estão 

longe de romper com as injustiças entre homens e mulheres construídas na comunidade, 

necessitando, para tanto, do desenvolvimento de inúmeras outras estratégias de ação nesse 

campo, em especial do envolvimento do poder público. 

O trabalho desempenhado pelas mulheres apresenta ainda um outro viés de análise. 

Representa, para elas, a realização de trabalho físico e distração mental, e a valorização pelo 

cumprimento eficiente de suas atribuições, vista a partir de uma ética do trabalho, onde ganha 

importância do ponto de vista social, embora essa valorização não se configure em ações 
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concretas e justas entre os sexos, mas apenas incorpore ainda mais carga de trabalho sob a 

responsabilidade das mulheres. 

Do ponto de vista da relação entre o trabalho desenvolvido pelas mulheres e a 

conservação da biodiversidade de forma direta, merecem importância as constatações 

elaboradas em torno da ação desenvolvida pelas mulheres na área do quintal ou “arredor de 

casa”. 

Sendo apenas um dos subsistemas pelos quais as mulheres são responsáveis e 

trabalham, os quintais são espaços caracterizados por uma ampla diversidade de plantas que 

possuem as mais variadas formas de usos e aproveitamento sustentável. Embora construídos 

em áreas pequenas, com tamanhos que variam de menos de meio hectare até um hectare de 

área, em geral, foram registradas mais de 289 etnoespécies de plantas nessas áreas, sendo a 

maioria, ou 93% dessas, plantas cultivadas. A média por quintal é de 37 etnoespécies de 

plantas diferentes, onde 35% dos quintais apresentam mais de 40 etnoespécies. 

Situado no espaço ao redor de casa, considerado parte da área doméstica ou privada, 

socialmente destinada às mulheres como espaço da reprodução, os quintais são, na prática, 

espaços muito produtivos. A ação de criar o quintal e manejar fica, na grande maioria das 

vezes, sob responsabilidade das mulheres, que plantam, regam, adubam, podam e atuam 

contra ataques de insetos e de animais. 

O espaço dos jardins é uma área bem valorizada entre as mulheres da região, que para 

além de espaços ornamentais e decorativos se configuram enquanto espaços de estímulos às 

sociabilidades locais e regionais, a partir das relações efetivadas a partir das doações e trocas 

de sementes e mudas, e de conservação da biodiversidade, pela aclimatação de espécies 

nativas e exóticas, além de ser espaço de elevação da auto-estima das mulheres, que refletem 

na beleza das flores dos jardins a beleza que a própria vida contém. 

Soma-se a isso a forte contribuição dessas áreas para a saúde e alimentação familiar e 

comunitária, visto que a maior parte das etnoespécies constantes ou típicas nos quintais é 

composta de alimentares e medicinais, utilizadas para consumo doméstico, e em alguns casos 

comercializadas. 

Ressalta-se, nos processos de preparo de determinados alimentos em tempos de 

grandes colheitas a capacidade organizativa das mulheres em realizar trabalho coletivamente. 

Além dos produtos do trabalho propriamente ditos, esses momentos se configuram enquanto 

grandes espaços de intercâmbios de práticas e saberes, importantes para a transmissão às 

futuras gerações e construção de novos conhecimentos. 
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O conjunto de contribuições decorrentes das práticas cotidianas realizadas pelas 

mulheres no espaço dos quintais são ações que, na maioria das vezes, passam despercebidas 

pelos olhares passageiros. Por trás de gestos simples como guardar uma semente, preparar 

uma infusão com ervas ou extrair uma muda de planta na passagem do caminho, há um 

conjunto de contribuições e saberes que merecem ser evidenciados e valorizados que 

contribuem para as diversidades, sejam elas biológicas ou culturais. 

Por todos esses elementos “Pra não dizer que não falei das flores”, longe de ser um 

estudo que trata das flores, enquanto estigma da mulher “doce”, “frágil” e “romântica”, traz 

para o debate as importantes contribuições do ponto de vista social, ambiental, econômico e 

político desempenhadas pelas mulheres no semiárido pernambucano. 

As flores tratadas aqui, para além da beleza que o otimismo vê na vida, mesmo com 

tantos espinhos, representam aqui as diversidades de vida, de cultura, de símbolos e 

experiências, expressas nas distintas cores, formatos, dimensões e usos. 

Assim, a importância da realização deste trabalho reflete-se diretamente no conjunto 

de informações que o mesmo consegue trazer, e ao mesmo tempo, do conjunto de 

informações que o mesmo suscita que ainda sejam geradas. 

Longe de se constituir uma obra completa e finalizada, a pesquisa desenvolvida nos 

aponta elementos indicadores da contribuição do trabalho desenvolvido pelas mulheres rurais 

no manejo e conservação da biodiversidade, deixando inúmeras questões de serem 

aprofundadas aqui, pelas limitações de tempo, capacidade teórico-prática, e mesmo por opção 

própria de delimitação da pesquisa. Questões essas que podem e devem ser alvo de pesquisas 

posteriores. 

De forma geral, este trabalho se configura, enquanto estratégia social de construção de 

relações sociais de gênero mais justas, na medida em que efetiva o resgate e valorização do 

papel desempenhado pelas mulheres enquanto gestoras ambientais e produtoras de bens e 

saberes. 

Nesse sentido, a constatação da valiosa contribuição das mulheres na conservação e 

manejo da biodiversidade não deve ser usada como argumento para atribuir-lhes mais uma 

responsabilidade direcionando a elas a tarefa de “salvar o planeta”, mas reconhecer esse papel 

desempenhado, no sentido de valorizar suas práticas, reconhecendo a importância de seu 

trabalho, suas experiências e saberes, incorporando essas ações às políticas sociais de gênero e 

favorecendo a geração de ações e políticas públicas de promoção e apoio dessas práticas, no 
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sentido da construção de mudanças reais e mais justas nas relações entre homens e mulheres: 

eis o desafio aqui lançado. 
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Tabela 8: Etnoespécies de uso alimentar registradas nos quintais na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE 
N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO ALIMENTAR 

1 MANGA/ MANGUEIRA 36 36 
2 GOIABA/GOIABEIRA 35 35 
3 LARANJA 35 35 
4 BANANA/BANANEIRA 31 31 
5 ABACATE/ABACATEIRO 28 28 
6 JACA/JAQUEIRA 26 26 
7 LIMÃO 26 26 
8 ACEROLA 25 25 
9 MAMÃO 24 24 

10 CAFÉ 23 23 
11 SERIGUELA 23 23 
12 CAJU/ CAJUEIRO 22 22 
13 PINHA/PINHEIRA 21 21 
14 ANDU/ GUANDU/ FEIJÃO ANDU 20 20 
15 AZEITONA 14 14 
16 COCO/ COQUEIRO/ COCO DA PRAIA 14 14 
17 CEBOLINHA 10 10 
18 CHUCHU 12 10 
19 COUVE/ COUVE Folha 11 10 
20 INGÁ/INGAZEIRO 12 10 
21 MARACUJÁ 11 10 
22 AÇAFROA/ URUCUM 9 9 
23 PIMENTA 9 9 
24 UMBU/ IMBÚ 9 9 
25 COENTRO 8 8 
26 ALFAÇE 7 7 
27 CANA / CANA DE AÇÚCAR 8 7 
28 MACAXEIRA 7 7 
29 FAVA 6 6 
30 HORTELÃ 22 6 
31 MORANGO 6 6 
32 MOSTARDA 6 6 
33 TOMATE 6 6 
34 GRAVIOLA 5 5 
35 LARANJA CRAVO 5 5 
36 MANDIOCA 5 5 
37 ROMÃ 5 5 
38 PITOMBA 4 4 
39 SALSA 4 4 
40 AMEIXA 3 3 
41 BATATA DOCE 3 3 
42 JABUTICABA 3 3 
43 JERIMUM 3 3 
44 LARANJA LIMA 3 3 
45 MAÇÃ 3 3 
46 MAXIXE DO PARÁ 3 3 
47 PIMENTA DO REINO 3 3 
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(Tab. 08. Continuação) 
N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO ALIMENTAR 
48 PITANGA 3 3 
49 QUIABO 3 3 
50 ABACAXI 2 2 
51 ARATICUM 2 2 
52 CARAMBOLA 2 2 
53 CENOURA 2 2 
54 FAVEIRA 2 2 
55 JATOBÁ 2 2 
56 LARANJA MIMO 2 2 
57 MILHO 2 2 
58 PEPINO 2 2 
59 PIMENTA DE CHEIRO 2 2 
60 REPOLHO 2 2 
61 UMBU CAJÁ 2 2 
62 ARAÇÁ 1 1 
63 BETERRABA 1 1 
64 CAPIM ROCHO 1 1 
65 COCO BABÇU 1 1 
66 COITÉ 2 1 
67 COUVE FLOR 1 1 
68 FEIJÃO DE CORDA 1 1 
69 GIRASSOL 2 1 
70 INHAME 1 1 
71 LARANJA- BAHIA 1 1 
72 LIMA DE UMBIGO 1 1 
73 MANDIOQUINHA 1 1 
74 MANJERICÃO 2 1 
75 MELANCIA 1 1 
76 ORÉGANO 1 1 
77 PIMENTA MALAGUETA 1 1 
78 PIMENTÃO 1 1 
79 PIMENTAO - 2 1 1 
80 RÚCULA 1 1 
81 SALVIA 1 1 
82 SORGO 1 1 
83 TANGERINA 1 1 
84 TOMATE CEREJA 1 1 
85 UVA 1 1 
 TOTAL DE REGISTROS 671 645 
 

 

 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008.
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Tabela 9: Etnoespécies de uso madeireiro registradas nos quintais na comunidade 
Alagoinha, Triunfo/PE 
N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO MADEIREIRO 

1 AROEIRA 22 21 
2 MANGA/ MANGUEIRA 36 13 
3 ABACATE/ABACATEIRO 28 11 
4 GOIABA/GOIABEIRA 35 11 
5 JACA/JAQUEIRA 26 10 
6 LARANJA 35 9 
7 PINHA/PINHEIRA 21 9 
8 ANDU/ GUANDU/ FEIJÃO ANDU 20 7 
9 AZEITONA 14 6 

10 CAFÉ 23 6 
11 INGÁ/INGAZEIRO 12 5 
12 LIMÃO 26 5 
13 TAMBORIL 6 5 
14 CAJU/ CAJUEIRO 22 4 
15 FREJOJE 4 4 
16 JUAZEIRO/ JUÁ 7 4 
17 SERIGUELA 23 4 
18 UMBU/ IMBÚ 9 4 
19 FIGO/FÍGADO/FIGUEIRA 16 3 
20 BALSAMO 3 2 
21 BORA LEITEIRA 2 2 
22 BRAUNA 2 2 
23 GRAVIOLA 5 2 
24 LARANJA CRAVO 5 2 
25 LARANJINHA 5 2 
26 ACEROLA 25 1 
27 ANGICO 1 1 
28 CAMARÁ 1 1 
29 CANAFÍSTOLA 4 1 
30 CEDRO 1 1 
31 FEIJÃO BRAVO 1 1 
32 GAMELEIRA 2 1 
33 JABUTICABA 3 1 
34 JAMERIM 1 1 
35 JUREMA 1 1 
36 LARANJA- BAHIA 1 1 
37 LARANJA LIMA 3 1 
38 NOGUEIRA 6 1 
39 PAU FERRO 1 1 
40 TANGERINA 1 1 
41 UMBU CAJÁ 2 1 
 TOTAL DE REGISTROS 461 169 

 

 
FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008.
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Tabela 10: Etnoespécies de uso ornamental registradas nos quintais na comunidade 

Alagoinha Triunfo/PE 

 

N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO ORNAMENTAL 

1 CROTE  27 27 
2 ROSA 24 24 
3 AVENCA 21 21 
4 CORAÇÃO 17 17 
5 ROSA BRANCA 15 15 
6 HORTENCIA 14 14 
7 COMIGO NINGUÉM PODE 12 12 
8 COPO DE LEITE 12 12 
9 FIGO/FÍGADO/FIGUEIRA 16 12 

10 ROSA DALHA 12 12 
11 ROSA VERMELHA 10 10 
12 MARGARIDA 9 9 
13 PINGO DE OURO 9 9 
14 TREPADEIRA  9 9 
15 MARAVILHA 8 8 
16 ROSA GRAÇA 8 8 
17 COLCHÃO DE NOIVA 7 7 
18 JASMIM 7 7 
19 MARCELA/ MARCÉLIA 12 7 
20 ROSA ESTRONDA MUNDO 7 7 
21 COQUEIRINHO/PALMEIRINHA 6 6 
22 ORELHA DE RATO 6 6 
23 PEÃO ROCHO/PINHÃO 15 6 
24 BREDO 5 5 
25 CROTE - 2 5 5 
26 ESPADA DE SÃO JORGE 5 5 
27 MIMO DO CÉU 5 5 
28 BOA NOITE 4 4 
29 CAFÉ JASMIM 4 4 
30 CROTE ROCHO 4 4 
31 FLOR DO JORGE TADEU BRANCA 4 4 
32 ORELHA DE RAINHA 4 4 
33 ROSA MENINA ROSA 4 4 
34 VELOZ/ AVELOZ 4 4 
35 VELUDO 4 4 
36 VIOLETA 4 4 
37 ALFINETE 3 3 
38 AVENCA DE AGULHA 3 3 
39 AVENCA JAPONESA 3 3 
40 BANANEIRINHA/ BANANINHA 3 3 
41 BEIJO DE RAPAZ 3 3 
42 BOM DIA 3 3 
43 CANAFÍSTOLA 4 3 
44 CAPIM/GRAMA 3 3 
45 COPO DE LEITE - 2 3 3 
46 CORAÇÃO DE ESTUDANTE 3 3 
47 CRAVINA 3 3 
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                                                                                                  (Tab. 10. Continuação) 

N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO ORNAMENTAL 

48 CROTE PINTADO 3 3 
49 FIXO 3 3 
50 MACEIÓ 3 3 
51 ROSA MENINA VERMELHA 3 3 
52 SAMAMBAIA 3 3 
53 SEMPREVIVA 3 3 
54 AMOR PERFEITO 2 2 
55 ASSUCENA 2 2 
56 AVENCA CACHEADA 2 2 
57 BAMBU 2 2 
58 BERDUÉGUA 2 2 
59 BUNINA 2 2 
60 CACHO DE SÃO JOSÉ 2 2 
61 CACTO 2 2 
62 CIÚME 2 2 
63 COROA DE CRISTO 2 2 
64 CROTE - 3 2 2 
65 CROTE VERDE 2 2 
66 ESPIRRADEIRA/ISPIRRADEIRA 2 2 
67 LINGUA DE LEÃO 2 2 
68 LINGUA DE SOGRA 2 2 
69 MANDACARU 3 2 
70 MARAVILHA - 2 2 2 
71 MARAVILHA BRANCA 2 2 
72 ONZE HORAS 2 2 
73 PENA DE GUINÉ 2 2 
74 PITOCO/PITOQUE 2 2 
75 ROSA MESCADA 2 2 
76 SAPATINHO DE SÃO JOSÉ 2 2 
77 SAUDADE 2 2 
78 SAUDADE AMARELA 2 2 
79 SEU CÚ 2 2 
80 SOBRENUVEM 2 2 
81 TRANÇAIS/TRANÇAGEM 4 2 
82 TREPADEIRA - 2 2 2 
83 TRICOLINA 2 2 
84 VIOLETA - 2 2 2 
85 ABACATE DA BAHIA 1 1 
86 ALECRIM/ ALECRIM MANSO 8 1 
87 ALEGRIA DA PORTA 1 1 
88 ALEGRIA DE JARDIM 1 1 
89 ALFINETE - 2 1 1 
90 ARRUDA 25 1 
91 AVENCA - 2 1 1 
92 BEIJINHO 1 1 
93 BEIJO ROUBADO 1 1 
94 BENEDITA 1 1 
95 BOA NOITE - 2 1 1 
96 BRAUNA 2 1 
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                (Tab. 10. Continuação) 

N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO ORNAMENTAL 

97 BRINDE DO CÉU 1 1 
98 CACTO - 2 1 1 
99 CASTANHOLA 1 1 

100 COITÉ 2 1 
101 COLCHÃO DE NOIVA - 2 1 1 
102 COMIGO NINGUÉM PODE - 2 1 1 
103 COMIGO NUNGUÉM PODE - 3 1 1 
104 CORAÇÃO DE ÍNDIO 1 1 
105 CORAÇÃO DE NEGRO 1 1 
106 CORAÇÃO ROCHO 1 1 
107 CORDÃO DE OURO 1 1 
108 CORDÃO DE SÃO FRANCISCO 1 1 
109 CRAVO 1 1 
110 CRAVO DE DIFUNTO 1 1 
111 CRAVO VERMELHO 1 1 
112 CROTE - 4 1 1 
113 CROTE BULAMBEIRA 1 1 
114 CROTE DE PANELA 1 1 
115 DINHEIRINHO 1 1 
116 ERVA CIDREIRA/ CIDREIRA 26 1 
117 ESTRELINHA 1 1 
118 ESTRELINHA - 2 1 1 
119 FLOR DE DIFUNTO 1 1 
120 FLOR DE MAIO 1 1 
121 FLOR DO JORGE TADEU ROSA 1 1 
122 FLOR DO PAPAI 1 1 
123 FUXICO 1 1 
124 GAMELEIRA 2 1 
125 GIRASSOL 2 1 
126 GLIRICÍDEA 1 1 
127 GUINE 1 1 
128 IMBÉ 1 1 
129 INCHIRIDIM 1 1 
130 IPEZINHO 1 1 
131 JAQUINHA 1 1 
132 JURUBEBA 2 1 
133 LAÇO DE MOÇA 1 1 
134 MANDACARU - 2 1 1 
135 MARIA SEM VERGONHA 1 1 
136 MELANCIA PINTADA 1 1 
137 MIMO DO CÉU - 2 1 1 
138 NUVEM 1 1 
139 ORQUÍDEA 1 1 
140 PALMINHA DE ZEZIM 1 1 
141 PAMPULHA/ PAPULA 2 1 
142 PÁRA-RAIO 1 1 
143 PELINHO 1 1 
144 PENQUINHA 1 1 
145 PERPÉTUA 1 1 
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       (Tab. 10. Continuação) 

N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ QUINTAIS USO ORNAMENTAL 

146 PICHILINGO 1 1 
147 PRIMAVERA 1 1 
148 RABO DE TATU 1 1 
149 ROSA DALHA AMARELA 1 1 
150 ROSA MENINA BRANCA 1 1 
151 SAPIM 1 1 
152 SUCESSO 1 1 
153 TAMBORIL 6 1 
154 TRANÇA DE CIGANA 1 1 
155 TREPADEIRA PINTADA 1 1 
156 TULIPA 1 1 
157 VERBENA 1 1 
158 VÉU DE NOIVA 1 1 

 TOTAL DE REGISTROS 597 508 
 

 

 

Tabela 11: Etnoespécies da mata utilizadas para fins de lenha/madeira nas cozinhas da 
comunidade Alagoinha, Triounfo/PE 

ETNOESPÉCIES N.º DE CITAÇÕES PARA FINS MADEIRA/LENHA NAS COZINHAS % 
Aroeira 21 17% 
Angico 13 10% 
Jurema Preta 13 10% 
Palabeiço 13 10% 
Abacate 8 6% 
Cafezeiro 8 6% 
Ingazeira 8 6% 
Mangueira 8 6% 
Mameleiro 7 6% 
Outras 7 6% 
Azeitona 3 2% 
Catingueira 3 2% 
Juá 3 2% 
Frejorge 2 2% 
Goiabeira 2 2% 
Camará 1 1% 
Fumo Bravo 1 1% 
Jamerim 1 1% 
Jaqueira 1 1% 
Laranjeira 1 1% 
Velame 1 1% 
TOTAL 125 100% 

 

 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 
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Tabela 12- Lista completa de etnoespécies registradas nos quintais e formas de uso na comunidade Alagoinha, Triunfo/PE 
 

USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações 
Terapêuticas 

USO 
MADEIREIRO 

OUTROS 
USOS 

1 ABACATE DA BAHIA 1 1      Fazer sabão 
2 ABACATE/ABACATEIRO 28  28 Folha Chá Dor de coluna; 

problemas renais 
11 Hidratar o 

cabelo 
3 ABACAXI 2  2      
4 AÇAFROA/ URUCUM 9  9      
5 ACEROLA 25  25    1  
6 AGAVE 1       Fibra- fazer 

corda 
7 AGRIÃO 1   Folha Chá Gripe; dor de garganta   

8 ALECRIM/ ALECRIM 
MANSO 

8 1  Folha Chá Dor de cabeça; gripe; 
tosse 

 Limpeza no 
corpo 

9 ALEGRIA DA PORTA 1 1       
10 ALEGRIA DE JARDIM 1 1       
11 ALFAÇE 7  7      
12 ALFAVACA 1   Folha Chá Dor de cabeça   
13 ALFINETE 3 3       
14 ALFINETE - 2 1 1       
15 ALGODÃO 3   Flor Chá Dor de barriga  Limpar as 

unhas 
16 AMEIXA 3  3      
17 AMOR PERFEITO 2 2       
18 ANADOR 5   Folha Chá Dores; dor de cabeça; 

febre 
  

19 ANDU/ GUANDU/ FEIJÃO 
ANDU 

20  20    7  
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte usada Forma de 

preparo 
Indicações Terapêuticas 

USO 
MADEIREIRO 

OUTROS 
USOS 

20 ANGICO 1      1  
21 ARAÇÁ 1  1      
22 ARATICUM 2  2      
23 AROEIRA 22      21 Amadurecer 

banana- Folha 
24 ARRUDA 25 1  Folha; 

semente 
Chá; lambedor Dor de ouvido; dor de 

cabeça, cólica infantil; cólica 
menstrual; tosse; fumo 

 Banho e reza 

25 ASSUCENA 2 2       
26 AVENCA 21 21       
27 AVENCA – 2 1 1       
28 AVENCA CACHEADA 2 2       
29 AVENCA DE AGULHA 3 3       
30 AVENCA JAPONESA 3 3       
31 AZEITONA 14  14    6 fazer licor 
32 BABOSA 8   Raiz; folha  Dor de barriga; puxar 

espinho; ajuda no 
nascimento dos dentes de 

criança 

 Hidratar os 
cabelos; 
banhar 
animais 

33 BALSAMO 3   Casca Chá Mal olhado 2  
34 BAMBU 2 2       
35 BANANA/BANANEIRA 31  31     Ração p/ 

animais; 
artesanato 

36 BANANEIRINHA/ 
BANANINHA 

3 3       

37 BATATA DOCE 3  3      
38 BEIJINHO 1 1       
39 BEIJO DE RAPAZ 3 3       
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 

QUINTAIS 
USO 

ORNAMENTAL 
USO 

ALIMENTAR Parte 
usada 

Forma de 
preparo 

Indicações 
Terapêuticas 

USO 
MADEIREIRO 

OUTROS 
USOS 

40 BEIJO ROUBADO 1 1       
41 BELA DONA 1   Folha Chá Dor de barriga   
42 BENEDITA 1 1       
43 BERDUÉGUA 2 2       
44 BETERRABA 1  1      
45 BOA NOITE 4 4       
46 BOA NOITE - 2 1 1       
47 BOM DIA 3 3       
48 BORA LEITEIRA 2      2 Cola p/ papel 
49 BRAUNA 2 1     2  
50 BREDO 5 5       
51 BRINDE DO CÉU 1 1       
52 BUNINA 2 2       
53 CACHO DE SÃO JOSÉ 2 2       
54 CAFÉ 23  23 Semente Pó Memória 6  
55 CAFÉ JASMIM 4 4       
56 CAJU/ CAJUEIRO 22  22 Casca Chá Inflamação; 

cicatrização 
4  

57 CAMARÁ 1      1  
58 CANA  DE AÇÚCAR 8  7     alimentar 

animais 
59 CANAFÍSTOLA 4 3     1  
60 CAPIM ROCHO 1  1     alimentar gado 

61 CAPIM SANTO 14   Folha Chá; suco Calmante; pressão 
alta 

  

62 CAPIM/GRAMA 3 3       
63 CACTO 2 2       
64 CACTO - 2 1 1       
65 CARAMBOLA 2  2      
66 CASTANHOLA 1 1       
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 

QUINTAIS 
USO 

ORNAMENTAL 
USO 

ALIMENTAR Parte 
usada 

Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

67 CEBOLINHA 10  10      
68 CEDRO 1      1  
69 CENOURA 2  2      
70 CHUCHU 12  10 Folha Chá Pressão   
71 CIÚME 2 2       
72 COCO BABÇU 1  1      
73 COCO/ COQUEIRO/ COCO DA 

PRAIA 
14  14 Raiz Chá Coluna  Fazer telhado 

de palhoça 
74 COENTRO 8  8      
75 COITÉ 2 1 1      
76 COLCHÃO DE NOIVA 7 7       
77 COLCHÃO DE NOIVA - 2 1 1       
78 COMIGO NINGUÉM PODE 12 12       
79 COMIGO NINGUÉM PODE - 2 1 1       
80 COMIGO NUNGUÉM PODE - 3 1 1       
81 CONFREI 6   Folha Chá Fígado; cicatrização; dor 

de estômago; inflamação 
vaginal 

  

82 COPO DE LEITE 12 12       
83 COPO DE LEITE - 2 3 3       
84 COQUEIRINHO/PALMEIRINHA 6 6       
85 CORAÇÃO 17 17  Folha Chá Dor de ouvido   
86 CORAÇÃO DE ESTUDANTE 3 3       
87 CORAÇÃO DE ÍNDIO 1 1       
88 CORAÇÃO DE NEGRO 1 1       
89 CORAÇÃO ROCHO 1 1       
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

90 CORDÃO DE OURO 1 1       
91 CORDÃO DE S. 

FRANCco 
1 1       

92 COROA DE CRISTO 2 2       
93 COUVE FLOR 1  1      
94 COUVE/ COUVE Folha 11  10 Folha Suco: bate 

com leite 
Gastrite   

95 CRAVINA 3 3       
96 CRAVO 1 1       
97 CRAVO DE DIFUNTO 1 1       
98 CRAVO VERMELHO 1 1       
99 CRISTA DE GALO 1   Folha Chá Reumatismo   

100 CROTE  27 27       
101 CROTE - 2 5 5       
102 CROTE - 3 2 2       
103 CROTE - 4 1 1       
104 CROTE BULAMBEIRA 1 1       
105 CROTE DE PANELA 1 1       
106 CROTE PINTADO 3 3       
107 CROTE ROCHO 4 4       
108 CROTE VERDE 2 2       
109 DINHEIRINHO 1 1       
110 ENDRO 9   Fruto; folha Chá Calmante; dor  no estômago; 

cólicas; fastio 
  

111 ERVA CIDREIRA/ 
CIDREIRA 

26 1  Folha Chá Calmante; má digestão; dor de 
barriga; nervos 

  

112 ERVA DOCE 16   Folha; 
semente 

Chá Febre; cólica; calmante; fastio; dor 
de barriga; diarréia; pressão alta. 
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 

QUINTAIS 
USO 

ORNAMENTAL 
USO 

ALIMENTAR Parte 
usada 

Forma de 
preparo 

Indicações 
Terapêuticas 

USO 
MADEIREIRO 

OUTROS 
USOS 

113 ESPADA DE SÃO JORGE 5 5       
114 ESPIRRADEIRA/ISPIRRADEIRA 2 2       

115 ESTRELINHA 1 1       
116 ESTRELINHA - 2 1 1       
117 FAVA 6  6      
118 FAVEIRA 2  2      
119 FEIJÃO BRAVO 1      1  
120 FEIJÃO DE CORDA 1  1      
121 FIGO/FÍGADO/FIGUEIRA 16 12     3 Sombra 
122 FIXO 3 3       
123 FLOR DE DIFUNTO 1 1       
124 FLOR DE MAIO 1 1       
125 FLOR DO JORGE TADEU 

BRANCA 
4 4       

126 FLOR DO JORGE TADEU ROSA 1 1       

127 FLOR DO PAPAI 1 1       
128 FREJOJE 4      4  
129 FUMO 3       Fazer fumo 
130 FUMO BRAVO 2   Flor Chá Tosse  Fazer fumo; forrar 

ninho de galinha. 

131 FUXICO 1 1       
132 GAMELEIRA 2 1     1  
133 GIRASSOL 2 1 1 Semente Chá Dor de cabeça   

134 GLIRICÍDEA 1 1      Ração para o 
gado 
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 

QUINTAIS 
USO 

ORNAMENTAL 
USO 

ALIMENTAR Parte 
usada 

Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

135 GOIABA/GOIABEIRA 35  35 Casca; 
folha 

Chá Dor de barriga; dor de cabeça; diarréia 11  

136 GRAVIOLA 5  5    2  
137 GUINE 1 1       
138 HORTELÃ 22  6 Folha; 

semente 
Chá; 

lambedor 
Indigestão; derrame;tosse; enchaqueca; 

dor de cabeça; dor de umbigo; dor de 
ouvido; reumatismo; coceira nos olhos 

  

139 HORTENCIA 14 14       
140 IMBÉ 1 1       
141 IMBURANA DE 

CHEIRO 
2   Casca Lambedor Tosse   

142 INCHIRIDIM 1 1       
143 INGÁ/INGAZEIRO 12  10    5  
144 INHAME 1  1      
145 IPEZINHO 1 1       
146 JABUTICABA 3  3    1  
147 JACA/JAQUEIRA 26  26    10  
148 JAMERIM 1      1  
149 JAQUINHA 1 1       
150 JASMIM 7 7      Sombra 
151 JATOBÁ 2  2      
152 JERIMUM 3  3      
153 JOÃO MOLE 2   Folha Xarope   Fazer 

puleiro 
154 JUAZEIRO/ JUÁ 7   Casca; fol Pó; chá Tratar os dentes; tosse 4  
155 JUREMA 1      1  
156 JURUBEBA 2 1  Fruto  Tosse   
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

157 LAÇO DE MOÇA 1 1       
158 LARANJA 35  35 Folha; 

fruto 
Chá; suco Calmante; pressão alta; 

problemas de nervos; fastio 
9  

159 LARANJA- BAHIA 1  1    1  
160 LARANJA CRAVO 5  5    2  
161 LARANJA LIMA 3  3    1  
162 LARANJA MIMO 2  2 Folha Chá Calmante   
163 LARANJINHA 5   Folha Chá Dor de cabeça 2 Sombra 
164 LEUCENA 1       Alimentar os 

animais 
165 LIMA DE UMBIGO 1  1 Fruto  Prisão de ventre   
166 LIMÃO 26  26 Fruto; 

folha 
Lambedor 

Chá 
Tosse; gripe; febre; fastio 5 Remédio 

galinhas c/ gogo 
167 LIMÃO ROSADA 1   Fruto  Tosse   
168 LINGUA DE LEÃO 2 2       
169 LINGUA DE SOGRA 2 2       
170 LOURO 10   Folha Chá Calmante   
171 MAÇÃ 3  3      
172 MACAÚBA 2   Fruto Suco Calmante   
173 MACAXEIRA 7  7      
174 MACEIÓ 3 3       
175 MALVA 15   Folha Chá; 

lambedor 
Tosse; gripe; dor de barriga; 

gastrite 
  

176 MALVA SETE DOR 12   Folha Chá Fígado; dor de barriga; dores 
fortes 

  

177 MAMÃO 24  24 Flor Chá Má digestão; verme; dor  Ração animal 
178 MAMONA 3   Fruto; 

folha 
Azeite; chá Gripe; dor de cabeça  Reza 

                                                                                                                                       



 

 

130                                                                                                                                                                                            (Tab. 12. Continuação) 
USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

179 MANDACARU 3 2       
180 MANDACARU - 2 1 1       
181 MANDIOCA 5  5      
182 MANDIOQUINHA 1  1      
183 MANGA/ MANGUEIRA 36  36 Casca Chá  13  
184 MANJERICÃO 2  1 Folha  Dor de ouvido   
185 MARACUJÁ 11  10 Flor Chá Dor de barriga; calmant   
186 MARAVILHA 8 8       
187 MARAVILHA - 2 2 2       
188 MARAVILHA BRANCA 2 2       
189 MARCELA/ MARCÉLIA 12 7  Folha; 

flor 
Chá Má digestão; cólica   

190 MARGARIDA 9 9       
191 MARIA SEM VERGONHA 1 1       
192 MASTRUZ 12   Folha; 

raiz 
Chá; mastigar Machucado; dor; dor de 

estomago; gastrite; verme 
  

193 MAXIXE DO PARÁ 3  3      
194 MELANCIA 1  1      
195 MELANCIA PINTADA 1 1       
196 MELÃO DO MATO 1   Folha Chá Reumatismo   
197 MILHO 2  2      
198 MIMO DO CÉU 5 5       
199 MIMO DO CÉU - 2 1 1       
200 MORANGO 6  6      
201 MOSTARDA 6  6      
202 MUÇAMBÊ 1   Raiz Chá Tosse   
203 NOGUEIRA 6      1 Fazer 

sabão 
204 NUVEM 1 1       
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

205 ONZE HORAS 2 2       
206 ORÉGANO 1  1      
207 ORELHA DE RAINHA 4 4       
208 ORELHA DE RATO 6 6       
209 ORQUÍDEA 1 1       
210 PALMA 5       Ração p/ 

animais 
211 PALMINHA DE ZEZIM 1 1       
212 PAMPULHA/ PAPULA 2 1       
213 PÁRA-RAIO 1 1  Folha Chá Dor de cabeça   
214 PAU FERRO 1      1  
215 PEÃO ROCHO/PINHÃO 15 6  Leite; folha Chá Mal olhado; ramo nos olhos; 

cicatrização; derrame 
 Reza 

216 PEGA PINTO 1   Folha Chá Problemas de urina   
217 PELINHO 1 1       
218 PENA DE GUINÉ 2 2       
219 PENQUINHA 1 1       
220 PEPINO 2  2      
221 PERPÉTUA 1 1       
222 PICHILINGO 1 1       
223 PIMENTA 9  9      
224 PIMENTA DE CHEIRO 2  2      
225 PIMENTA DE MACACO 5   Fruto; 

semente 
Chá Inflamação na garganta; dor no 

corpo; dor de estômago 
  

226 PIMENTA DO REINO 3  3      
227 PIMENTA MALAGUETA 1  1      
228 PIMENTÃO 1  1      
229 PIMENTAO - 2 1  1      
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 
REGISTROS/ 

QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações 
Terapêuticas 

USO 
MADEIREIRO 

OUTROS 
USOS 

230 PINGO DE OURO 9 9       
231 PINHA/PINHEIRA 21  21    9 Remédio p/ animais (Folha); 

eliminar parazitas (mucuim) 
dos animais; 

232 PITANGA 3  3      
233 PITOCO/PITOQUE 2 2  Folha Chá Dor de barriga   
234 PITOMBA 4  4      
235 PRIMAVERA 1 1       
236 QUEBRA-PEDRA 2   Folha Chá Dor de coluna;  urina   

237 QUIABO 3  3 Sement
e 

Chá Dor de cabeça   

238 QUINDINGUI 1   Folha Chá Cólica infantil   
239 RABO DE TATU 1 1       
240 RELÓGIO 1       Fazer vassoura 
241 REPOLHO 2  2      
242 ROMÃ 5  5 Fruto Chá Tosse; garganta   
243 ROSA 24 24       
244 ROSA BRANCA 15 15       
245 ROSA DALHA 12 12       
246 ROSA DALHA 

AMARELA 
1 1       

247 ROSA ESTRONDA 
MUNDO 

7 7       

248 ROSA GRAÇA 8 8       
249 ROSA MENINA 

BRANCA 
1 1       

250 ROSA MENINA ROSA 4 4       
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações Terapêuticas 
USO 

MADEIREIRO 
OUTROS 

USOS 

251 ROSA MENINA VERMELHA 3 3       
252 ROSA MESCADA 2 2       
253 ROSA VERMELHA 10 10       
254 RÚCULA 1  1      
255 SABUGUEIRA/ FLOR DE 

SABUGO 
22   Flor; 

sementes 
Chá; xarope; 

lambedor 
Febre; gripe; dor de 

cabeça; tosse; sarampo; 
catapora 

 Comercializar 

256 SALSA 4  4 Folha Chá Coceira   
257 SALVIA 1  1      
258 SAMAMBAIA 3 3       
259 SAPATINHO DE SÃO JOSÉ 2 2       
260 SAPIM 1 1       
261 SAUDADE 2 2       
262 SAUDADE AMARELA 2 2       
263 SEMPREVIVA 3 3       
264 SERIGUELA 23  23 Folha Chá Dor de barriga 4 Comercializar 
265 SEU CÚ 2 2       
266 SOBRENUVEM 2 2       
267 SORGO 1  1      
268 SUCESSO 1 1       
269 TAMBORIL 6 1  Folha  Caspa 5 Sombra 
270 TANGERINA 1  1    1  
271 TOMATE 6  6      
272 TOMATE CEREJA 1  1      
273 TRANÇA DE CIGANA 1 1       
274 TRANÇAIS/TRANÇAGEM 4 2  Folha Chá Garganta; má digestão   
275 TREPADEIRA  9 9       
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USO MEDICINAL N.º ETNOESPÉCIES N.º 

REGISTROS/ 
QUINTAIS 

USO 
ORNAMENTAL 

USO 
ALIMENTAR Parte 

usada 
Forma de 
preparo 

Indicações 
Terapêuticas 

USO 
MADEIREIRO 

OUTROS  
USOS 

276 TREPADEIRA - 2 2 2             
277 TREPADEIRA 

PINTADA 
1 1             

278 TRICOLINA 2 2             
279 TULIPA 1 1             
280 UMBU CAJÁ 2   2       1   
281 UMBU/ IMBÚ 9   9       4   
282 UVA 1   1           
283 VAIMORA 1     Folha Chá Hemorróida     
284 VELOZ/ AVELOZ 4 4             
285 VELUDO 4 4             
286 VERBENA 1 1             
287 VÉU DE NOIVA 1 1             
288 VIOLETA 4 4           Comercializar 
289 VIOLETA - 2 2 2             

TOTAL 1491 508 645 346 169 75 
NOME DESCONHECIDO 191 189       Dor de barriga/cabeça 1 Sombra; limpar a água com a 

semente 
TOTAL DE REGISTROS 1682 697 645 346 170 75 

 

 

 

 

 

FONTE: Pesquisa direta via aplicação de questionários/formulários na comunidade. Data: Set/out. de 2008. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PESQUISA DE MESTRADO-PRODEMA 

MESTRANDA: Rakuel Costa 
LOCAL DA PESQUISA: TRUINFO-PE, COMUNIDADE ALAGOINHA 

QUESTIONÁRIO/FORMULÁRIO  
 

1- IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA 
1.1- Nome da informante: ________________________________________ 
1.2- Idade: _________ anos           1.3- Endereço: ______________________ 
1.4- Número de pessoas que moram na casa: ___  (     )Homens e (    ) Mulheres 
(Demais dados sobre as famílias já contemplados nas coletas durante as oficinas) 
 
2- DADOS DO QUINTAL: 
2.1- Tamanho estimado  
Área total do quintal: aproximadamente ________ m² 
Área cultivada do quintal, sob responsabilidade das  mulheres (área que as mulheres cuidam): 
aproximadamente ____________ m² 
 
2.2- Antes do cultivo o que havia no lugar do quintal: 
(   ) Pasto 
(   ) Mata nativa 
(   ) outra __________________________ 
 
2.3- Identificação das espécies de plantas no quintal: (Levantamento durante visita ao quintal 
com informante). 

USOS 
Serve para quê? 

ORIGEM 
Como e onde vc conseguiu a 

muda/semente? 

 
 
 
N
. 

 
 

NOME DA 
PLANTA / NOME 

POPULAR 

EN
FE

IT
E 

OR
NA

ME
NT

AL
 

AL
IM

EN
TA

ÇÃ
O 

 
SERVE DE REMÉDIO/ 

MEDICINAL 
 
Uso a ____________ 
Serve para: 
_____________ 

 

MA
DE

IR
EI

RA
 

 
OUTROS 

 
QUAL? 

 
DATA: 
Tempo 

 
LOCAL: 
Cidade, 

comunidade.. 
 

FORMA: 
Ganhou, 
comprou, 
trocou, 
pegou .. 

1.     
      

2.          

CONTINUA ...  
 
2.4- Sobre o manejo do quintal: 
a) O quintal é regado? (   ) sim  (    ) não 
* Se sim, qual o período: (    ) 01 vez por dia  (    ) 02 vezes por dia  (    ) 03 vezes por dia  ou 
mais 
* Qual o período no ano é regado? (   ) o ano inteiro  (   ) apenas no verão   (   ) outro 
______________ 
* Quem rega? ____________________________________ 
* Qual a fonte de água para regar o quintal?: 
(   ) Encanada, que vem do _______  (   ) Cisterna   (   ) Outra 
Fonte___________________________ 
b) As plantas são adubadas? (   ) sim  (    ) não 
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* Se sim, de quanto em quanto tempo? (   ) a cada 6 meses  (   ) 01 vez por ano  (   ) outro 
________  
* O que usa como adubo? ____________ 
* De onde vem o adubo? (   ) compra  (   ) coleta na mata  (   ) chiqueiro próprio  (   ) 
troca/empresta entre visinhos/as. Quem aduba? ____________________________________ 
c) As plantas são podadas? (   ) sim  (    ) não 
* Se sim, de quanto em quanto tempo? (   ) a cada 6 meses  (   ) 01 vez por ano  (   ) outro 
__________ 
* Quem faz a poda? ____________________________________ 
d) Vc toma algum cuidado com insetos/doenças nas plantas do quintal? (   ) sim  (    ) não 
* Se sim, o que você usa nas plantas?  
(   ) Veneno/ remédio comprado ___  (   ) Defensivo natural ______________  (   ) Outro 
__________ 
* Tem um tempo certo para usar? 
(   ) A cada 6 meses  (   ) 01 Vez por ano  (   ) Só quando a doença ataca (   ) Outro 
___________ 
* Quem faz a aplicação? ____________________________________ 
e) Há outros cuidados que você tem com as plantas do quintal? quais? 
_______________________ 
___________________________________________________________________________
_______ 
f) Em sua casa se usa madeira/lenha para cozinhar? (   ) não usa   (     ) sim, usa madeira/lenha 
e gás     (  ) sim, somente madeira/lenha. Tipos de madeira/lenha que usam: 
___________________________ 
De onde vem a madeira/lenha usada: (   ) comprada em ________    (   ) pega na mata 
____________ 
Qual a quantidade que usam por mês?   (   ) ______ quilos 
Quem na casa é a pessoa (as pessoas) responsável por pegar a madeira/lenha? 
___________________  
 
2.5- Você também utiliza/ aproveita as plantas nativas/da mata? quais voce utiliza?: 

QUANDO PRECISA: N. NOME DA 
PLANTA NOME 

POPULAR 

PARTE DA 
PLANTA QUE 

USA: 

SERVE 
PARA: QUEM 

BUSCA: 
QUEM 

MANIPULA:
1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
6)      
 
DATA: ____/_____/_____                                 ASSINATURA: ______________________ 
(RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO). 
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ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 

1- IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA 
1.1- NOME DA/O ENTREVISTADA/O: ________________________________________ 
1.2- IDADE: _________ ANOS 
(Demais dados sobre as famílias já contemplados nas coletas durante as oficinas) 
2- DESCRIÇÃO DA ROTINA DIÁRIA DE TRABALHO 
2.1- Conversar sobre a rotina diária (o que faz todo dia, desde a hora q levanta até hora q se 
deita...) 
3- REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO FAMILIAR 
3.1- Questionar sobre o que acha da quantidade de trabalho diária. Comentar 
3.2- Falar sobre a divisão de trabalho na família. Comentar ... Essa divisão é justa? 
3.3- Interrogar se o trabalho em sua família é o mesmo para os homens e as mulheres. 
Comentar 
3.4- Avaliação sobre o trabalho diário. É importante? Por quê? 
3.5- Falar sobre a importância do trabalho. Se considera importante e por quê? 
3.7- Questionar se as pessoas da sua família e da comunidade reconhecem/valorizam o 
trabalho que você faz. Comentar... como? De que forma? 
3.6- Questionar se gosta do trabalho que faz. 
4- RELAÇÃO COM A SAÚDE/ HÁBITO ALIMENTAR 
4.1- Conversar sobre as possíveis relações do trabalho com a saúde e alimentação da família/ 
comunidade. Falar sobre o uso do que as mulheres produzem pelas famílias. 
5-  QUINTAL E JARDIM: RELAÇÃO COM A NATUREZA 
5.1- Questionar sobre o lugar que considera mais bonito na comunidade/região. Comentar... 
5.2- Sobre o lugar que mais gosta de ficar. Comentar... 
5.3- Sobre a quantidade de plantas que possui no quintal Comentar ... 
5.4- Sobre a importância dessas plantas (individualmente, família e comunidade) 
5.5- Sobre a importância dessas plantas para a natureza. 
5.6- Questionar quais, dentre as plantas que cultiva, as que considera mais importantes. Se 
essas plantas são difíceis de serem encontradas... Por quê? 
5.7 - Questionar sobre as plantas mais importantes que não possui, mas gostaria de obter 
Comentar. Essas plantas são difíceis de serem encontradas? 
5.8- Conversar sobre as plantas/sementes que eram comuns as pessoas terem antes, mas que 
hoje se perderam... que já não se tem mais hoje em dia, que foram comuns nos quintais, no 
passado.  
5.9- Questionar sobre o jardim, se possui e porque. 
5.10- Conversar sobre o que o seu jardim representa para em sua vida. 
5.11- Perguntar o que é uma natureza preservada/conservada. 
5.11- Se acha importante conservar/preservar natureza e porque. 
5.13- Relacionar as ações diárias e a proteção da natureza. Comentar. 
5.14- Relacionar as ações diárias do/a companheiro e a proteção da natureza. 
6- TRANSMISSÃO DE SABERES 
6.1- Conversar sobre como e quando aprendeu tudo que sabe sobre as plantas, o quintal, os 
jardins e se ensina o que aprendeu. Para quem? Como? Se acha que ensinar essas coisas é 
importante? Por que? E sobre as coisas novas que você ainda aprende hoje. 
7- RELAÇÕES SOCIAIS 
7.1- Questionar se faz/já fez algum trabalho junto com suas vizinhas/ amigas. Quais, como.. 
quando.. comentar...  
7.2- Conversar sobre a participação em grupos na comunidade, e em atividade como reuniões, 
encontros, intercâmbios em outra comunidade.  


