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Apresentação 

Ana Maria Dubeux Gervais 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos 

 construção do conhecimento agroecológico pressupõe o diálogo de saberes e as 

práticas interdisciplinares. O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Territorial – PPGADT tem buscado construir uma estratégia 

pedagógica que dê sustentação a uma prática que atende a este pressuposto. Essa perspectiva 

está refletida de alguma maneira na organização pedagógica que temos buscado vivenciar no 

programa. 

A organização modular permite momentos de reflexão teórica alternados com imersões na 

realidade e reflexão em articulação com os exercícios profissionais dos estudantes. Importante 

ressaltar que mesmo em tempos de isolamento social e de aulas remotas, a dinâmica modular 

e as imersões foram possíveis. “Fomos” ao semiárido através de conversas no google meet com 

convidados dos territórios a partir das temáticas discutidas nas disciplinas. Esta estrutura, 

organizada em 4 módulos ao longo do semestre e um quinto módulo que visa apresentar para 

a comunidade acadêmica o processo vivenciado no semestre e provocar um debate público 

acerca das temáticas das disciplinas do semestre a partir de um olhar interdisciplinar. 

O semiárido é o bioma a partir do qual temos buscado fazer as reflexões centrais no programa 

buscando melhor compreender as relações entre agroecologia, desenvolvimento e território. 

Compreender e refletir acerca do fenômeno da seca é tarefa central, sobretudo no sentido de 

perceber as estratégias de desenvolvimento para este território que sai de processos de 

combate à seca nos anos 50 para processos de convivência com o semiárido nos anos 80.  A 

ocupação do Nordeste brasileiro pelos europeus, implantou um modelo produtivo calcado na 

extensão de terras, monocultura e trabalho escravo, incompatível com um território tropical e 

semiárido que, embora rico na sua biodiversidade, possui biomas frágeis que requerem uso 

adequado às suas características, exigindo estudos aprofundados e pesquisas específicas, 

capazes de desvendar suas potencialidades econômicas a partir de condições edafoclimáticas. 

De acordo com Caporal e Costabeber (2002), a Agroecologia proporciona as bases científicas e 

metodológicas para a promoção de estilos de agriculturas sustentáveis, tendo como um de 

seus eixos centrais a necessidade de produção de alimentos em quantidades adequadas e de 

elevada qualidade biológica para toda a sociedade. E como informa Altieri (1998), a produção 

sustentável em um agroecossistema advém, por exemplo: “do equilíbrio entre plantas, solos, 

luz solar, nutrientes, umidade e outros organismos coexistentes. O agroecossistema é 

produtivo e saudável quando essas condições de crescimento ricos e equilibrados prevalecem, 

e quando as plantas permanecem resilientes de modo a tolerar estresses e adversidades” 

(ALTIEIRI, 1998, p. 18). 

Tais aspectos adquirem maior importância em situações recentes em que a perda de 

biodiversidade, o uso insustentável da água e contaminação dos solos e da água são 

problemas, cujos desdobramentos tem comprometido a capacidade contínua dos recursos 
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naturais apoiarem a agricultura. Estes problemas se agravam com os fenômenos ligados às 

mudanças climáticas, que se traduzem em eventos meteorológicos mais frequentes e extremos, 

tais como secas, inundações e precipitações pluviométricas menos previsíveis, o que interfere 

na capacidade de determinadas regiões e comunidades de produzirem e se alimentarem 

(ALTIERI, 2012). A mudança nas temperaturas médias está ameaçando a capacidade de 

regiões inteiras, particularmente as que sobrevivem da agricultura de sequeiro 

(DOMINGUES; MAGALHÃES; RUIZ, 2011). Menos água doce já está disponível para a 

produção agrícola e o aumento no nível do mar já tem provocado a salinização da água em 

determinadas áreas costeiras, comprometendo as fontes de água para consumo humano e 

animal e para a agricultura (MARENGO, 2008). 

Ao lado dos aspectos mais naturais, é importante salientar os saberes milenares das famílias 

agricultoras que vivem na região, pois conseguem conviver com o bioma a partir de saberes 

milenares transmitidos de geração em geração. Como articular os saberes científicos que a 

universidade produz com tais saberes populares, numa lógica de entrelaçamento a partir da 

ótica da agroecologia? Este tem sido o nosso desafio no PPGADT. As resistências ao modelo 

hegemônico e excludente de desenvolvimento do capitalismo se constroem a partir destas 

práticas de diálogos de saberes a partir das quais se fortalece o paradigma de convivência com 

o semiárido a partir da agroecologia. Neste sentido, propomos a realização de um seminário 

de culminância do primeiro semestre do PPGADT, na perspectiva de dar visibilidade aos 

debates vivenciados nas diferentes disciplinas, mas sobretudo que resultam dos olhares 

cruzados da interdisciplinaridade, mote principal do nosso programa. 
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Educação em Tempos de Pandemia: o ensino remoto na escola do campo 
do Semiárido Pernambucano 

Wivianne Fonseca da Silva Almeida1 
Monica Lopes Folena Araújo2 

 pandemia do novo coronavírus colocou o Brasil e o mundo na mais grave crise 

sanitária e econômica dos últimos anos. Entre as medidas de proteção à vida, foi 

estabelecida a paralisação das aulas presenciais, exigindo diferentes iniciativas das 

redes de ensino para manter os estudantes ativos e mitigar os efeitos do distanciamento social. 

Estados e municípios definiram estratégias de ensino diversas que priorizaram o uso de 

recursos tecnológicos para manutenção da interação entre professor e estudantes. Embora o 

processo de retorno às aulas presenciais já tenha sido iniciado, a paralisação das aulas ainda é 

a realidade da maior parte da população estudantil e, observando-se que a pandemia avança 

de maneira diferente dependendo da região do país e até mesmo dentro de um mesmo estado, 

é razoável cogitar que vários estudantes ainda vão ter que conviver por mais tempo com as 

aulas remotas, cenário que amplia os novos contornos dados aos desafios educacionais que já 

existiam. Como isso, o que era emergencial precisa ser visto de forma mais consistente, 

considerando os possíveis impactos a longo prazo. A Educação do Campo, originada nas lutas 

dos movimentos sociais do campo e que trata de uma educação dos e não para os sujeitos do 

campo, demanda debate sobre a abordagem de suas especificidades e a garantia da 

aprendizagem no formato de ensino remoto. Nesse sentido, buscou-se refletir a cerca dos 

resultados que as aulas remotas têm produzido nas escolas do campo do Semiárido. O estudo 

configura-se numa pesquisa qualitativa, com a coleta de dados sendo feita por meio de 

entrevistas e documentos submetidos à análise de conteúdo. Nosso esforço, ancorado em 

literatura de pesquisa voltada à Educação do Campo, compõe-se de estudo de caso em duas 

escolas municipais da cidade de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Alto Pajeú 

pernambucano. A investigação permitiu indicar três variáveis como significativas em relação 

aos resultados que esse formato de ensino remoto tem produzido: acesso a computador e 

internet de qualidade; condições socioeconômicas das famílias e modelo de ensino-

aprendizagem adotado pelas escolas. Considerando os elementos-síntese elencados, também 

concluímos que se faz necessário aprofundamento referente à estruturação e direcionamento 

das ações político-pedagógicas das escolas do campo no Semiárido, o que, nesse sentido, exige 

um movimento consistente de investimento em políticas públicas que garantam o 

financiamento adequado a essa realidade. 

Palavras-chave: Educação do Campo; Educação Básica; Sertão do Alto Pajeú. 

  

                                                      

1 Doutoranda. Programa de Pós-Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Email: wiviannefs@gmail.com 
2 Professora Colaboradora. Programa de Pós-Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento 
Territorial. Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
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Estado da arte do campesinato e os povos indígenas no brasil: 
contribuições do pensamento decolonial 

Bianca Coelho Moura1 
Jorge Luiz Schimer de Mattos2 

Wagner Lins Lira3 

 visão eurocêntrica na produção de conhecimentos reflete até hoje em nossos 

pensamentos e no processo de aprendizagem, seja dentro ou fora das academias. 

Partindo desse pressuposto e na busca de uma decolonização do saber, busca-se 

problematizar sobre a história do campesinato no Brasil e sua relação com as práticas 

ancestrais dos Povos Indígenas presentes no território. E para compreender a questão 

territorial dos povos indígenas, é necessário revisitar as raízes históricas do processo de 

Colonização do Brasil, percorrendo desde a sua “descoberta”, no ano de 1.500, as concessões 

de terras por meio das capitanias hereditárias, em 1534 e com elas as sesmarias as quais 

perduraram até a proclamação da Independência em 1822, a instituição da primeira lei agrária, 

a Lei de Terras, em 1850 e de como a mesma se relaciona com o fim da escravidão em 1888. A 

partir desses marcos, obtém-se uma dimensão do que viria ser lógica fundiária, de trabalho, 

em especial o trabalhador rural no Brasil. Agregando a estas questões, estão às lutas travadas 

entre grandes fazendeiros, mais tarde nomeados como latifundiários, os bandeirantes e os 

povos indígenas.  E como essas batalhas impactaram na redução drástica desses últimos, sendo 

que em determinadas regiões do país chegaram a extinção, tudo por conta da expansão 

territorial. Estas questões são subsídios para entender de como ocorreu a “ocupação” e 

interiorização do país e com ele todo processo de desterritorialização e reterritorização, o qual 

infelizmente está presente até os dias atuais e de que forma o Estado foi e continua sendo o 

grande responsável pela distribuição desigual da terra e pelas injustiças cometidas aos povos 

indígenas. O entendimento sobre os conceitos de campesinato no Brasil e a forma como ele 

dialoga com a história das lutas pelo território dos povos indígenas, são fundamentos 

históricos necessários para entender a apropriação territorial do país, indicando, na medida 

do possível, reflexões de como esse processo evoluiu e vem sem discutido ao longo dos anos 

e como essa classificação de trabalhadores rurais está inserida nos debates, sejam eles nos 

movimentos ou mesmo nas instituições governamentais e qual a sua intencionalidade. 

Relembrando que, o campesinato é uma categoria social composta por agricultores não 

patronais e não latifundiários, que vivem e trabalham no campo.  A proposta de se discutir a 

questão territorial indígena, o indigenato e sua relação com a história do campesinato no 

Brasil, se faz necessária do ponto de vista para uma reflexão e problematização do que vem 

                                                      

1 Mestre em Saúde Coletiva. Doutoranda do Programa de Pós-Doutorado em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: 
biancacm2004@gmail.com 
2 Doutor Zootecnia. Coordenador do Programa de Pós-Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento 
Territorial. E-mail: jorge.mattos@ufrpe.br 
3 Doutor em Antropologia. Professor Colaborador do Programa de Pós-Doutorado em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial. Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: 
wagneip79@gmail.com 
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sendo discutido sobre as compreensões de campesinato indígena, tendo em vista que essa 

palavra denota mais uma condição política do que um conjunto de práticas e costumes 

agrícolas. Este trabalho também busca apresentar o estado da arte sobre a história das lutas 

dos povos indígenas pelo território e como as filosofias, os saberes e fazeres indígenas 

contribuiu para sua resistência, além do olhar diferenciado para práticas agrícolas milenares. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter meta análise, utilizando  plataformas de 

busca do  Scientific Electronic Library Online (Scielo) e o Google Acadêmico, a fim de verificar 

estudos que relacionados a questão territorial, campesinato e povos indígenas, foram 

utilizadas as expressões como “campesinato e terras indígenas”, “campesinato indígena, 

dissertação”, “campesinato indígena, tese”, “campesinato indígena”.  Houve seleção de 

publicações que retratassem a história do campesinato no país e sua relação com os povos 

indígenas, sendo selecionadas informações dos últimos cinquenta anos. Os resultados obtidos 

revelaram poucos trabalhos pertencentes à categoria proposta, num total de treze, sendo três 

dissertações de mestrado, cinco teses de doutorado, quatro publicações em revistas e uma 

publicação em anais de congresso. Por considerar  importante  o aprofundamento desses  

conceitos e  se   aplicabilidade da terminologia campesinato indígena  é adequado à 

compreensão, o  pertencimento e manejo do território sob a ótica dos povos indígenas, é que 

se faz necessário mais estudos envolvendo essa temática, afim de não reproduzirmos mais 

uma vez o pensamento  hegemônico colonial sobre os saberes e a história desses povos .  

Palavras-chave: Campesinato; Povos indígenas; Pensamento decolonial; Indigenato. 
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Etnogastronomia no brasil: revisão sistemática 

Monica Helena Panetta1 
Wagner Lins Lira2 

Walter Santos Evangelista Júnior3 

s pesquisas sobre alimentação em sua abordagem cultural se interessam pelos 

aspectos simbólicos em que gostos, hábitos, regras, tabus, rituais demonstram que 

comer é mais abrangente do que apenas o interesse nutricional. Assim, comida tem 

significados amplos e complexos, pois envolve as relações sociais e as sensações que o ato 

cultural proporciona. Nesta perspectiva, estudos acerca dos “sistemas alimentares” requerem 

abordagens cada vez mais transdisciplinares e transculturais, em que as áreas do 

conhecimento e as culturas dialoguem entre si, colaborando para a análise de todos os 

encadeamentos necessários para o alimento chegar até o prato. As etnociências, estudando o 

ser humano e suas obras, perpassam áreas como a etnogastronomia, que lança mão das 

investigações etnográficas com objetivo de documentar e valorizar os conhecimentos, saberes 

e práticas alimentares dos povos tradicionais, aliás, conhecedores de formas menos 

predatórias em suas relações com a natureza, e assim, valorizar positivamente os saberes-

fazeres, dialogando com as tradições, protegendo a cultura dos povos e colaborando com a 

conservação do meio ambiente. Conforme exposto, pretende-se selecionar e discutir as 

produções referentes à etnogastronomia, e compreender o conceito abordado e os elementos 

que compõem esses estudos do Brasil, entre os anos de 2000 a 2020, devido ao fato de ser o 

período onde observamos um amplo interesse pela alimentação enquanto fenômeno social, 

transcultural e transdisciplinar. Para tal, desenvolvemos uma ampla busca nas plataformas de 

base científica, utilizando os termos de interesse, sendo selecionados 08 trabalhos. Outrossim, 

verificamos que as análises envoltas dos conhecimentos populares e tradicionais - incluindo 

práticas e hábitos alimentares - têm enfoques distintos, embora tragam em comum a urgência 

de uma valorização positiva destas culturas não hegemônicas. No entanto, as pesquisas em 

etnogastronomia ainda são escassas, havendo necessidade de revelarmos a importância de 

outras tradições culturais e suas escolhas alimentares, tanto na vida cotidiana, quanto nas 

festividades e cerimônias religiosas, mas também nas práticas agrícolas com base 

agroecológica, que representam processos capazes de manter a agrobiodiversidade, 

preservando recursos naturais, sementes crioulas, biodiversidade e manifestações ao gerar 

trabalho, renda e redução do êxodo rural. 

Palavras-chave: Etnociências; Culturas Alimentares; Práticas Culinárias; Agroecologia.  
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Remar contra as marés: o olhar transdiciplinar das e para as mulheres 
quilombolas e pescadoras artesanais da Ilha de Maré. 

Fátima Cristina Cunha Maia Silva1 
Júlia F. Benzaquen2 

Horasa Maria Lima da Silva Andrade3 

s pescadoras artesanais e marisqueiras, também denominadas população das águas, 

conforme a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da 

Floresta e das Águas (Port. GM/MS, 2/2017), são responsáveis pelo extrativismo do 

pescado/marisco. Para manter o modo de vida, de produção e reprodução social, 

elas têm participado como protagonistas de diferentes coletivos feministas, organizações 

militantes, a fim de dar visibilidade aos desafios para a manutenção de um ambiente saudável 

e produtivo, que gere mais oportunidades, mais autonomia econômica e consequentemente, 

desenvolvam relações em rede para somar com os esforços da luta diária. Assim, este estudo 

tem por objetivo compreender e refletir como se dá a resiliência em uma comunidade 

tradicional quilombola e pesqueira, mais especificamente, a comunidade de Ilha de Maré, 

Salvador – BA, frente aos embates diários e estratégias de atuação, em especial, das mulheres 

pescadoras artesanais/marisqueira aos desafios apresentados. O caminho percorrido apoiou-

se a partir de “pesquisa centrada em sujeitos”, na pesquisa bibliográfica, documental, fontes 

de jornais e da observação direta, ou seja, a teoria e a metodologia caminham juntas, assim, 

reconhecendo as lideranças mulheres, negras e pescadoras artesanais, a qual expressam a 

própria realidade. Conclui-se que os caminhos traçados pelas mulheres das águas vêm 

ganhando espaço em lugares não remados, construindo a partir de coletivos, um papel 

fundamental para o fortalecimento da luta em defesa dos direitos das mulheres das águas, 

pescadoras artesanais e marisqueiras no Brasil.  

Palavras chaves: Pescadoras artesanais; Resiliência; Transdisciplinaridade; Ilha de Maré.  
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A agroecologia como ferramenta de fortalecimento da identidade 
territorial: o caso das mulheres do conjunto habitacional de Nova Vila 

Claudete 

Germano de Barros Ferreira1 
Marcos Antônio Bezerra Figueiredo2 

Ana Maria Dubeux Gervais3 
Paulo José de Santana4 

Paulo Rogério Adamatti Mansan5 
Jorge Luiz Schirmer de Mattos6 

Gilmar dos Santos Andrade7 

 Complexo Portuário de Suape, um empreendimento econômico para a economia de 

Pernambuco/Brasil, trouxe para região geração de emprego e renda, por outro lado, 

gerou grandes impactos sociais, ambientais e econômicos para população local, 

diante do processo de realocação das famílias de seu local de origem para outras localidades. 

O objetivo deste estudo é analisar em que medida o trabalho com agroecologia fortalece a 

autonomia das mulheres do Conjunto Habitacional de Nova Vila Claudete, no sentido da 

reconstrução de sua territorialidade, haja visto que são mulheres que vivenciaram um processo 

de desterritorialização provocado pela chegada e construção do Complexo Portuário de Suape 

em Pernambuco no ano de 1978. As mulheres do habitacional em foco nesse estudo são fruto 

desse processo de realocação, na sua grande maioria são agricultoras familiares, pescadoras e 

marisqueiras que perderam seus habitats de origem e suas terras para construção do porto. As 

mulheres tinham seus territórios (antigos engenhos), caracterizado pelo conceito de território 

camponês, porque era desses espaços que elas construíram suas relações sociais, produtivas, 

econômicas, ambientais e culturais com a família, a comunidade, o território e o mundo. Perder 

essas características, significa perder sua identidade camponesa e territorial, construídas por 

anos de sociabilidade naquele território. Dito isso, a possibilidade de construir um novo 

modelo produtivo, articulando processos ecológicos, culturais e sociais, instrumentaliza o 

potencial produtivo dessas mulheres, e veio sendo ao longo dos anos algo ignorado pelas 

políticas econômicas hegemônicas. Esse modelo produtivo articulado por meio das 
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ecotecnologias1 considera as pessoas e os ecossistemas em todo seu processo, valorizando as 

especificidades do território, os conhecimentos tradicionais, as inovações tecnológicas de baixa 

complexidade, acessível as populações locais, além de respeitar as comunidades locais. A 

pesquisa desenvolvida nesse estudo adotou o princípio metodológico dialético, que 

compreende a realidade em sua totalidade e como um processo histórico. Com o estudo 

bibliográfico e empírico foi realizado um diálogo teórico e prático da experiência, através do 

acervo bibliográfico do projeto, do levantamento de teses, dissertações e artigos dos últimos 

05 anos sobre o processo de implantação do Complexo Portuário de Suape e da observação em 

reuniões e encontros com as mulheres, e seus impactos na vida das pessoas que foram 

realocadas dos seus territórios de origem. As ecotecnologias são implementadas respeitando 

os ciclos ecológicos, com perspectiva humanística para atender as questões básicas da vida 

humana, além de promover segurança alimentar, geração de renda, e organização das 

mulheres, possibilitando o fortalecimento da identidade com seu território. A agroecologia 

potencializa a relação das mulheres com o território, valorizando seus saberes e suas 

experiências de vida, além de estimular a transição agroecológica dos sistemas de produção 

convencional.  

Palavras-chaves: Mulheres; Ecotecnologias; Geração de Renda; Território; Agroecologia. 

  

                                                      

1 Podem ser definidas como um conjunto de tecnologias ecológicas para o manejo integrado dos 
recursos naturais que não agridem a natureza e dispensam o uso de práticas antrópicas como o fogo, 
agrotóxicos, máquinas/implementos e fertilizantes inorgânicos. São tecnologias baratas e 
ambientalmente corretas que substituem o padrão tecnológico da “revolução verde”. A finalidade das 
ecotecnologias é aumentar a diversidade de espécies produzidas tanto para enriquecer os 
agroecossistemas, como também para produzir os meios necessários para a vida dos seres humanos e 
outros seres vivos”. (FIGUEIREDO, 2010, p. 169) 
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A trajetória da construção social da agroecologia no município de 
Bonito/PE 
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Deiziane Lima Cavalcante4 

Alessandra Quirino Bertoso dos Santos5 
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Gilmar dos Santos Andrade7 

o século XXI é notável a mobilização de setores da sociedade em função de causas 

sociais, um fenômeno observado da amplitude nacional ao contexto peculiar dos 

territórios, das questões ligadas da periferia ao enfrentamento das economias 

neoliberais e do colapso ecológico a militância pela constituição de políticas sociais e 

ambientais. Circunstâncias que marcaram as mudanças pela participação social do século. Os 

interesses coletivos alimentam a racionalidade crítica que ancora a luta, e a participação social 

parece ser a estratégia mais centralizada que eleva as demandas da sociedade a uma pauta de 

luta pela reversão de problemas sociais no território. Nos últimos 5 anos emerge no município 

de Bonito, localizado na região agreste de Pernambuco, uma trajetória de construção social 

oriunda de atores sociais, em diálogo com entes públicos, a qual desperta a necessidade do 

estudo, alinhado as discussões mais recentes sobre território, busca refletir seus rumos e 

aprofundar as estratégias praticadas com a participação social na construção do conhecimento 

para transição agroecológica dos agroecossistemas. Frente a lógica linear urbana industrial, o 

contexto problemático se agravado, em que não há consciência ecológica, o que dificulta a 

gestão de aspectos básicos relacionados ao meio ambiente, no intuito de coibir atividades 

irregulares, tais como queimadas, desmatamento de áreas, utilização intensiva de agrotóxicos, 

a introdução de práticas convencionais na agricultura, entre outros. Com o objetivo de 

compreender esse processo de construção de conhecimento agroecológico, observando as 

diferentes estratégias de transição agroecológica, a participação social e a incidência dos atores 

públicos e privados e suas organizações, justifica-se no sentido de perceber o fortalecimento 

da identidade territorial e da agroecologia no município de Bonito. Com uso de metodologias 
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ativas, conclui-se que a partir de 2015 os resultados do processo endógeno advindo da 

contribuição do Coletivo Aimirim desenvolvida em parceria com a Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares e o Núcleo de Agroecologia e Campesinato ambos articulados por 

professores/as da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a experiência da formação do 

Serviço de Tecnologia Alternativa e a articulação do escritório do Instituto Agronômico de 

Pernambuco. Compreende-se que os esforços coletivos envidados, comungaram de estratégias 

para transição agroecológica no território, os quais pode-se citar os resultados alcançados, a 

partir da assessoria técnica, pesquisa e extensão rural universitária em economia solidária e 

agroecologia, articulação da produção, comércio justo e consumo consciente a partir do 

mercado da vida, a criação da associação vida agroecológica e a formação de turmas de 

técnicos em agroecologia. 

Palavras-chave: Participação Social; Construção do conhecimento; Território e transição 

agroecológica.  
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Economia Solidária e Agroecologia na Zona da Mata de Pernambuco 
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Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim5 
Ana Maria Dubeux Gervais6 

os universos concretos da economia solidária e da Agroecologia existe um conjunto 

diversificado de iniciativas protagonizadas por organizações não governamentais de 

assessoria, movimentos sociais e organizações de trabalhadores/as do campo com 

atuação nas diferentes regiões do País. Estas são o resultado de múltiplas alternativas que se 

encontram na busca por soluções contra a miséria, a exclusão, o desemprego e a cultura 

individualista dominante, ao que respondem com ideais de igualdade, cooperação, 

solidariedade e biodiversidade imprescindíveis às duas temáticas. Isto acontece no território 

da Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos 

(ASSIM), localizada no município de Lagoa de Itaenga, Zona da Mata Pernambuco. Apesar 

das potencialidades naturais da região, seus habitantes convivem com uma estrutura 

econômica de insuficiente dinamismo e reduzida diversidade produtiva. Vale salientar que as 

motivações para a criação da Associação estão relacionadas ao contexto social e econômico das 

comunidades envolvidas, bem como para acessar crédito, pois é um território marcado por 

carências de serviços públicos, tais como: escassez de água, educação descontextualizada do 

ambiente rural, transporte público inexistente, unidade de saúde funcionando precariamente, 

ocasionando um alto nível de pobreza, níveis elevados do êxodo rural, baixa cultura do 

cooperativismo e associativismo. A ASSIM está localizada na Zona da Mata Setentrional de 

Pernambuco, região amplamente devastada pelo modelo atual de desenvolvimento 

econômico. A produção camponesa nesta região de Pernambuco fica em permanente ameaça, 

e com ela, todo conhecimento tradicional e suas culturas. Em 2000, como resultado de uma 

formação realizada pelo SERTA, um agricultor deu início a atividade de produção orgânica 

em sua propriedade, estimulando outros(as) agricultores(as) a participarem da experiência. 

Com os resultados positivos das primeiras famílias, mais produtores/as rurais das 

comunidades do entorno da associação iniciaram o processo de conversão da produção, até 

então convencional, para um cultivo com premissas agroecológicas. Atualmente a associação 
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é constituída por produtores/as familiares agroecológicos, com foco na produção de hortaliças 

orgânicas e derivados. Desta forma, o território em estudo produz e comercializa produtos in 

natura e beneficiados principalmente nas feiras orgânicas/agroecológicas da Região 

Metropolitana de Recife. Dessa forma, a ASSIM conseguiu o fortalecimento da produção, bem 

como o envolvimento das comunidades, a participação da juventude local, ocasionando a 

melhoria do poder econômico das famílias, como também a promoção do controle social, a 

disseminação da informação de consciência crítica e a responsabilidade com a saúde e o meio 

ambiente. 

Palavras-chave: Identidade; Produção Agroecológica; Território. 
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Imersão em territórios rurais: uma experiência para intercâmbio de 
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 Doutorado Profissional em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, ofertado 

pela associação entre três Instituições: Universidade Vale São Francisco (UNIVASF), 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), têm como uma de suas premissas a formação de profissionais que 

estejam comprometidos com os princípios e métodos adotados pela Agroecologia nas mais 

diversas comunidades rurias e/ou urbanas, desta forma a estrutura pedagógica do programa 

é baseada em uma metodologia próxima a pedagogia da alternância dividindo o tempo de 

ensino em três dias de aulas teóricas e em seguida 3 dias de imersão em comunidades e 

instituições que desenvolvam experiências em transição agroecológica. O objetivo deste artigo 

é apresentar a experiência vivenciada pelos doutorandos da UFRPE, durante a primeira 

imersão que foi realizada no Território do Sertão do Moxotó no segundo semestre de 2019, 

onde os estudantes e professores puderam vivenciar, mesmo que de maneira breve, um pouco 

de como funcionam as instituições de assistência técnica e pesquisa agropecuária da região e 

os impactos das atividades ali desenvolvidas. Para a construção desse trabalho se utilizou as 

notas tomadas no caderno de campo e materiais institucionais disponibilizados, desta forma 

serão tratadas duas das experiências visitadas: a primeira no Instituto de Pesquisa 

Agropecuária de Pernambuco (IPA), onde os estudantes observaram as atividades de 

pesquisas realizadas, dentre as quais destacam-se o cultivo e multiplicação de variedades de 

Palmas forrageiras e outras de plantas frutíferas; a segunda visita foi realizada no Serviço de 

Tecnologia Alternativa (SERTA) que é um centro de formação onde o referencial técnico, 

pedagógico, político e metodológico, dialoga com as diretrizes da educação formal e educação 
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popular. O espaço possui iniciativas para o desenvolvimento de tecnológias de baixo custo e 

adaptadas as realidades e condições das famílias, dentre elas: sistema hidropônico, captação 

de água, utilização de energia solar, purificadores de água, sistema mandala, dentre outros. 

Ao final das vivências se observou o potencial das pesquisas agropecuárias destinadas ao 

desenvolvimento de técnicas e tecnologias para a promoção e fortalecimento da agricultura 

familiar de base agroecológica e como estas podem ampliar as possibilidades de melhoria da 

qualidade de vida das famílias envolvidas diretamente na produção, mas também ficou nítido 

que ainda é preciso estreitar os laços entre os centros de pesquisas e as comunidades, com a 

ampliação de investimentos e maior acesso das famílias aos resultados, para de fato 

fortalecerem os conhecimentos no campo da Agroecologia. 

Palavras-chave: Pesquisa; Agroecologia; Integração. 
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 utilização de plantas medicinais vem se tornando uma importante alternativa aos 

medicamentos sintéticos, seja por questões econômicas, culturais ou como busca de 

qualidade de vida. As plantas medicinais são espécies vegetais, cultivadas ou não, 

utilizadas com propósitos terapêuticos. Estas plantas são de venda livre, desde que não 

estejam vinculadas a algum tratamento específico, sendo necessário apenas o aconselhamento 

de profissionais quanto a segurança relacionada às suas características e propriedades, 

secagem, armazenamento e acondicionamento. Este trabalho se propõe, através de uma 

revisão bibliográfica e documental, apresentar os aspectos econômicos e técnicos inerentes a 

implantação de um horto medicinal comercial. O aumento da demanda por plantas 

medicinais, devido ao aumento do uso de fitoterápicos provoca uma pressão na oferta, nem 

sempre atendida pelo comércio tradicional informal. Assim, este desequilíbrio entre oferta e 

demanda, pode proporcionar uma oportunidade de geração de renda para quem a produz, 

seja para comunidades, agricultores familiares ou comerciais. Neste contexto, o horto 

medicinal comercial apresenta-se como importante ferramenta para o cultivo de plantas 

medicinais com fins comerciais. A análise de viabilidade técnica e financeira do 

empreendimento deve começar pelos aspectos mercadológicos. Nesta etapa utiliza-se o plano 

de negócios, que é um projeto desenhado especificamente para um empreendimento, a fim de 

proporcionar ao empreendedor as ferramentas necessárias para a análise do ambiente, 

definição de objetivos, estratégias, investimentos e alocação dos recursos necessários para 

neutralizar suas vulnerabilidades e potencializar suas competências. Através do Business 

Model Canvas (Quadro de Modelos de Negócios) descreve-se a lógica de criação, entrega e 

captura de valor por parte do empreendimento. O Valor Presente Líquido do fluxo de caixa 

determinará a viabilidade econômica do negócio. Fundamental ainda neste momento é a 

verificação dos aspectos legais quanto a abertura de negócio, junto a prefeituras, juntas 
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comerciais de estados e também a legislação federal pertinente. Verificados os aspectos 

econômicos e de mercado, é necessário avaliar as questões mais técnicas do horto, como 

condições do terreno, a facilidade de acesso e operação no local, suprimento de água, 

iluminação solar, condições ambientais e estratégia de manejo. A existência de um horto 

medicinal comercial, além de promover o desenvolvimento sustentável local gerando renda 

para as famílias, movimenta a economia local, nacional e internacional, bem como promove a 

saúde física, mental e para muitos, espiritual, essenciais ao bem-estar humano. 

Palavras-chave: Horto Comercial; Planta Medicinal; Agricultura Familiar. 
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Juventude rural e agroecologia: o caso da rede de grupos de produção e 
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este ensaio nos propomos analisar a juventude rural construindo agroecologia na 

experiência da Rede de Grupos de Produção e Resistência (Rede GPR). Trata-se de 

uma rede de grupos de jovens rurais organizada em território nacional e 

impulsionada pela Pastoral da Juventude Rural. A partir de uma revisão bibliográfica e análise 

documental da Rede buscamos compreender o diálogo entre juventude rural e Agroecologia, 

onde se destaca o cuidado com a terra, com o viver e sobreviver nela; respeito às relações de 

gênero, à diversidade e ao ser humano. Nesta experiência analisamos uma Rede de 61 grupos 

de jovens, distribuídos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe e Bahia, que mantém um sistema de representação paritária, com a participação de um 

jovem e uma jovem por estado, a mesma respeita limite de idade, sendo composta totalmente 

por jovens. A Rede GPR também constrói a organização da produção e comercialização em 

bases agroecológicas como reflexo do protagonismo da juventude rural, que tem participado 

ativamente da estruturação e coordenação dos processos, dando ênfase e visibilidade às 

práticas agroecológicas geradoras de renda e de vida em seus territórios. Esse é um tema 

extremamente relevante para o presente e o futuro do campo brasileiro, porque aborda a 

construção da juventude que está dando os rumos sociais, políticos e econômicos desse campo. 

Pela diversidade das realidades a categoria juventude rural se apresenta de muitas formas, 

sendo analisada pelos autores por perspectivas diversas e muitas vezes contraditórias, nos 

levando a entendê-la como juventudes rurais. Os jovens rurais são apresentados como sujeitos 

construídos em seus meios, produzindo agroecologia para transformar o campo dos que 

produzem comida para o povo brasileiro, organizando processos inovadores através da 

perspectiva agroecológica. A Agroecologia, apresenta-se ao longo da história como uma 
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perspectiva crítica ao modelo hegemônico no campo brasileiro, em vista da necessidade de 

desenvolver agroecossistemas sustentáveis. Podemos afirmar através da análise da 

experiência da Rede GPR que o diálogo entre as juventudes rurais e Agroecologia é um 

processo possível e potente, que está sendo construído com uma gama de desafios, porém, 

como vimos acima com êxito em muitos aspectos. Espera-se que este estudo contribua com o 

projeto político e de vida para a juventude rural assim como para o fortalecimento da 

Agroecologia como novo paradigma para o desenvolvimento rural brasileiro.  

Palavras-chave: Juventude rural; Rede; Desenvolvimento rural; Agroecologia.  
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s assentamentos da reforma agrária são constituídos por famílias de agricultores e 

agricultoras que vivenciam diferentes processos de organização social em torno do 

acesso à terra e da permanência nos territórios rurais. No estado de Alagoas famílias 

assentadas experimentam uma nova estratégia de organização social a partir da formação do 

Sistema Participativo de Garantia da Qualidade Orgânica (SPG), que busca articular as 

experiências no campo da produção de base agroecológica, para obter o selo orgânico, a partir 

da autogestão. O presente texto tem como objetivo refletir sobre a influência do distanciamento 

social, decorrente da pandemia da COVID-19 ao longo de todo o ano de 2020, no processo 

organizativo dos assentamentos, e como foram   viabilizadas as ações necessárias à criação do 

SPG. Para coleta de informações foi utilizado o diário de campo e aplicado um questionário 

aberto com as coordenações de cinco grupos, integrantes do Núcleo Zona da Mata. O estudo 

evidenciou que devido à pandemia as atividades presenciais foram suspensas entre os meses 

de abril a agosto de 2020. As visitas de pares, estratégia necessária para assegurar o controle 

social da produção orgânica, foi substituída pelo registro digital das experiências, através de 

fotos e vídeos. Por um lado, essa estratégia contribuiu para manter ativo os grupos, sem perder 

a rotina de socialização de experiências de base agroecológica que, a partir das ações para a 

constituição do SPG, foram ampliadas. Por outro lado, a elevada quantidade imagens e vídeos 

divulgados pelos grupos e a abrupta mudança nas dinâmicas sociais decorrentes das medidas 

de isolamento social interferiram no processo de criação do SPG, impossibilitando a 

sistematização e o registro oficial de determinados documentos necessários para assegurar a 

rastreabilidade da produção. Um dos casos mais evidentes foi o caderno de campo e a ata de 

visita de pares. Deste modo, percebeu-se que, houve como adaptar mecanismos para manter 

a interação social entre agricultores e agricultoras envolvidos/as, bem como as trocas de 
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experiências relacionadas à produção e à comercialização utilizando-se das mídias sociais e do 

uso de tecnologias simples, via celular. No entanto, houve prejuízo no tocante ao registro 

documental da produção orgânica, que impossibilitou o cumprimento em sua totalidade, 

cabendo ao conjunto dos integrantes do SPG o desafio de resgatar determinados registros 

digitais disponibilizados e transformá-los em documentos comprobatórios. Abre-se, contudo, 

perspectivas de se adequar tais registros para compor uma nova estratégia de rastreabilidade 

digital da produção.  

Palavras-chave: Agroecologia; Orgânicos; Produção Agrícola. 
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 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA desenvolve a 

educação básica e técnica com vistas a promover a democratização do conhecimento 

no campo, voltado para jovens e adultos inseridos nas políticas do INCRA. Investiga-

se o aprendizado sobre as condições de utilização dos espaços, os saberes e práticas 

empregadas e como o cotidiano confronta as experiências de educandos do curso de Técnico 

em Agropecuária com Ênfase em Agroecologia da UAST/UFRPE. O curso, composto de 

discentes de diversas gerações com distintas experiências e oriundos de territórios variados, 

apresenta um entendimento plural da realidade camponesa. Pela Pedagogia de Alternância na 

disciplina de Aquicultura, realizaram-se excursões teórico-práticas, onde visitaram duas 

experiências de produção de pescados conduzidas por piscicultores familiares de 

Petrolândia/PE. A primeira foi uma cooperativa de produção intensiva de tilápia realizada 

em tanques-rede. Na sequência, uma gleba agropecuária com a presença de várias culturas 

consorciadas ao policultivo de panga com camarão de água doce, em viveiros escavados. A 

excursão foi assistida pelo extensionista do Instituto Agronômico de Pernambuco, que 

realizou uma caminhada transversal e exposição dialogada sobre as condições locais de 

ocupação fundiária, organização social, idealização e capacitação produtiva, manejo técnico, 

comercialização e dificuldades encontradas pelos produtores. Indagações sobre o visualizado 

surgiam a todo instante, já que muitos, estavam no seu primeiro contato com a atividade. No 

espaço de discussão foram compartilhadas as observações dos educandos que foram 

empáticos com os conflitos agrários da região, os quais os remetem a mazelas similares. Os 

comentários abordaram diversos temas, desde a organização social até as práticas 

convencionais e agroecológicas encontradas nos tratos culturais. Houve críticas ao grande 

aporte de insumos externos necessários para a alimentação dos peixes, e os impactos por eles 

gerados, o que permitiu levantar proposições sobre utilização de insumos locais na adequação 

de formulações mais eficientes. As condições de organização solidária dos produtores no 

manejo e comercialização do pescado foi enaltecida, bem como, a forma de uso racional da 
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água e a estratégia na adubação utilizada nos viveiros escavados. Perceberam o potencial de 

replicação das experiências em suas próprias glebas. Avalia-se que a metodologia utilizada 

pelo PRONERA instiga os educandos a pensar sobre a realidade e, sobretudo, a complexidade 

do mundo rural, tornando-os/as aptos a julgar criticamente a replicação das práticas e a 

definir ajustes metodológicos às condições de seus agroecossistemas. 

Palavras-chave: Pedagogia de alternância; Reforma Agrária; Piscicultura; Policultivo. 
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ste ensaio apresenta o relato de experiência do processo de construção e o 

desenvolvimento do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia. Esse curso é 

conduzido pela Rede de Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido 

(REFAISA), em articulação com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e os 

movimentos sociais do campo. O procedimento metodológico para realização deste estudo 

está ancorado em uma abordagem qualitativa, de tipo descritiva (LUDKE; ANDRÉ, 1986). O 

curso iniciado em 2016, tem conclusão prevista para dezembro de 2020. O curso foi alocado na 

UFRB e as atividades pedagógicas desenvolvidas no campus da universidade e na sede da 

Escola Família Agrícola do Sertão (EFASE), em Monte Santo, nordeste da Bahia. Ingressaram 

no curso 84 jovens provenientes de áreas de reforma agrária da Bahia, Sergipe, Pernambuco e 

Espírito Santo, dos quais 64 concluíram com êxito. O processo organizativo aconteceu em sete 

etapas, a partir da alternância, entre Tempo Universidade, que variava entre 45 a 60 dias 

letivos, e Tempo Comunidade. Vale destacar que o método pedagógico articulava as 

atividades acadêmicas dos estudantes com as atividades de militância nos movimentos sociais 

e de organização de processos de transição agroecológica, a partir do Diálogo de Saberes 

desenvolvido com famílias camponesas. Considerando que neste período ocorreram 

retrocessos nas políticas públicas, com impactos significativos sobre a Educação do Campo, a 

construção do referido curso ganha ainda mais importância para a formação técnica e política 

da juventude do campo do semiárido, com vistas a melhorar o suporte às formas tradicionais 

de manejo da natureza presentes no modo de vida das comunidades sertanejas, além de 

desenvolver os seus processos de transição agroecológica da produção. O curso foi viabilizado 
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pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), pactuado com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  Contudo, o estrangulamento 

financeiro ocasionado pela opção de esvaziamento das políticas públicas de Educação do 

Campo, impediram os últimos repasses para o curso. Isso demonstra de maneira inequívoca 

as contundentes tentativas no processo de elitização da Educação Superior no Brasil.  

Palavras-chave: Educação em Agroecologia; PRONERA; EFAs.  
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Walter Santos Evangelista Júnior2 

Ângelo Giuseppe Chaves Alves3 
Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim4 

Deiziane Lima Cavalcante5 
Telma Lúcia de Araújo Silva6 

Jorge Luiz Schirmer de Mattos7 

s populações que residem na região semiárida têm suas condições de vida afetadas 

de forma severa com a falta de água ocasionada pelas altas taxas de evaporação e má 

distribuição das precipitações. Estima-se que mais de 27 milhões de pessoas (12% da 

população do Brasil) moram no semiárido brasileiro (BRASIL, 2018). De acordo com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Semiárido, três meses após o 

período chuvoso, cerca de 550 mil localidades rurais nessa região ficam sem qualquer tipo de 

recurso hídrico de qualidade para consumo animal ou humano. A água contaminada é veículo 

para transmissão de doenças e por isso, a água de uso domiciliar deve ser potável atendendo 

aos padrões de qualidade destinadas às águas para o abastecimento humano. Entretanto, a 

garantia de fonte hídrica adequada ao consumo humano e produção de alimentos vem sendo 

diminuída devido ao crescimento populacional, às altas taxas de consumo, ao modelo de 

desenvolvimento adotado e à contaminação dos recursos hídricos pelas ações antrópicas. O 

método SODIS - Solar Water Desinfection pode ser facilmente aplicado em comunidades 

tradicionais e assentamentos rurais na região semiárida em Pernambuco, em virtude do alto 

índice de radiação solar. A aplicação do SODIS é, portanto, uma forma de convivência com o 

semiárido, pois trata do aproveitamento da energia solar que utilizada na desinfecção de águas 

sendo recurso disponível em abundância na região para uso na desinfecção de águas e 

facilmente aplicável em comunidades carentes de recursos e de estrutura. Nesse sentido, 

propõe-se a aplicação do método e estudos envolvendo a qualidade microbiológica da água 

em comunidades rurais do semiárido pernambucano de modo a: i) caracterizar a qualidade 

microbiológica das águas armazenadas em cisternas; ii) identificar fatores de risco na possível 
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contaminação das águas armazenadas pelas famílias nas comunidades; iii) uso do método 

simplificado SODIS como alternativa acessível na destruição de patógenos veiculados pela 

água armazenada e de procedência imprecisa, pois não requer investimentos ou infraestrutura 

dispendiosa. Não é poluente, pois não utiliza fontes tradicionais de energia como gás, lenha 

ou querosene. O método, apesar de independer de ações públicas do município, implica no 

compromisso da comunidade de obter água de melhor qualidade para seu próprio consumo. 

 

Palavras-chave: Comunidades Rurais; Coliformes Termotolerantes; Coliformes Totais; 

Reservatórios de Água; SODIS. 
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Biogás das palmas (Opuntias spp.) como alternativa energética ao gás de 
cozinha GLP, carvão vegetal e lenha na cocção dos alimentos 

Luiz Alberto Pinto Gondim1 
Marcos Antônio Bezerra Figueiredo2 

Horasa Maria Lima da Silva Andrade3 
Marcus Metri Correa4 

 crise econômica vem elevando o número de famílias que deixaram de utilizar o gás 

GLP e voltaram a fazer uso da lenha ou carvão no semiárido brasileiro. Cozinhar com 

esses combustíveis sólidos, além de danoso ao meio ambiente é prejudicial à saúde. 

Diversas ações já foram propostas por ONG’s para minimizar esses malefícios, desde o 

fomento de fogões que fazem uso mais racional desses combustíveis sólidos, até alternativas 

que propõem suas substituições por completo, como é o caso do biogás gerado em pequenos 

biodigestores para ser queimado e produzir o calor necessário à cocção dos alimentos. O 

biogás, apesar de ser um substituto com ganhos sociais e ambientais, exige para sua geração a 

disponibilidade contínua de substratos orgânicos, muitas vezes de difícil obtenção nos 

agroecossistemas característicos da agricultura familiar do semiárido brasileiro. Uma das raras 

exceções de produção de biomassa nesses agroecossistemas são as palmas forrageiras, o que 

desperta a atenção para seu aproveitamento energético. Nesse contexto, os autores realizaram 

uma extensiva revisão bibliográfica sobre o potencial de geração de biogás com a digestão 

anaeróbia da biomassa das palmas forrageiras, na qual constataram que essas cactáceas 

apresentam um elevado potencial de geração. Com base em parâmetros experimentais, 

quantitativos e qualitativos, levantados nessa revisão, foram feitas extrapolações no intuito de 

prognosticar vantagens que despertem o interesse de agricultores, extensionistas, 

pesquisadores das diversas áreas de conhecimento a contribuírem para tornar essa alternativa 

possível na região. Essas extrapolações indicaram que a biomassa das palmas apresenta teores 

de água, de sólidos totais e de sólidos voláteis favoráveis ao processo de digestão anaeróbia, 

mas para produzir um biogás rico em metano é necessário que sejam corrigidos outros 

parâmetros que influenciam o processo, como o baixo pH e a alta Relação C/N que 

caracterizam essa biomassa. A grande vantagem prognosticada para o biogás das palmas em 

relação a outros possíveis substratos está na água de constituição das suas biomassas, cujo 
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conteúdo, próximo a 90%, não exige a adição de um volume suplementar nos biodigestores, o 

que é muito significativo em região onde a água é um dos recursos mais escassos. 

Palavras-chave: Bioenergia; Biogás; Palma Forrageira; Semiárido Nordestino. 
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Múltiplos usos do licurizeiro (Syagrus coronata, arecaceae): patrimônio 
agrobiocultural do semiárido brasileiro 

Marcio Harrison dos Santos Ferreira1,3 
Aurélio José Antunes de Carvalho2,3 

Walter Santos Evangelista Júnior4 

 licurizeiro Syagrus coronata (Martius) Beccari, Arecaceae é uma palmeira xerófila 

típica do semiárido brasileiro, importante para o agroextrativismo e de grande 

relevância socioeconômica, ambiental e agrobiocultural para os povos do campo. 

Apesar de sua importância, há poucos estudos discutindo suas formas de uso. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi identificar os múltiplos usos do licurizeiro no semiárido 

brasileiro, com ênfase no Centro-Norte baiano, onde estão localizados os maiores maciços das 

populações naturais dessa palmeira. A metodologia contemplou uma revisão de literatura, 

observações dos autores e um inventário etnobotânico construído através de boletim de campo 

e entrevistas livres e semiestruturadas dos múltiplos usos do licurizeiro, entre os anos de 2014 

e 2018, em seis comunidades rurais do estado da Bahia: Lagoa do Pimentel, Jaboticaba, Vaca 

Brava, Barra Nova, Alto do Capim e Quilombo de Várzea Queimada. A coleta de dados se deu 

principalmente durante os preparativos e em edições da Festa do Licuri, festividade que ocorre 

anualmente em alguma comunidade rural do Centro-Norte baiano, em meio aos licurizais, e 

que já está na sua 12ª edição. Foram entrevistados 81 informantes, sendo 49 mulheres e 32 

homens, com idade variando entre 18 e 76 anos. Para o total das 54 publicações triadas na 

revisão da literatura, foram identificadas 26 publicações, entre artigos, capítulos de livro, 

dissertações e teses, que apresentam dados relacionados ao uso do licurizeiro. Com base na 

sistematização desse levantamento e nos dados coletados durante as entrevistas foi compilada 

uma tabela dos múltiplos usos da palmeira apresentando nove categorias, algumas delas 

subdividindo-se em subgategorias: ornamentação, paisagismo, artesanato, alimentação, 

medicinal, beneficiamento, construção, industrial e energético. A relevância do licurizeiro 

enquanto patrimônio agrobiocultural, fica evidenciada nas formas de uso ritualístico/místico 

por várias etnias indígenas: Fulni-ô, Kariri-Xocó, Tingui Botó, Pankararu, Karuazu, Koiupanká 

e Kiriri. Também na Festa do Licuri, lócus da celebração desse patrimônio, bem como espaço 

não formal de educação no campo. Os resultados ressaltam a importância da valorização, 

estudo e conservação do licurizeiro, bem como da agrobiodiversidade na Caatinga. Explicita 

a necessidade de projetos e políticas públicas que fomentem a agricultura familiar camponesa 

e a agroecologia, para a promoção da afirmação identitária, do diálogo de saberes e da boa 
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convivência com os agroecossistemas do semiárido, o que contribuiria para a expansão e 

redesenho de sistemas agroalimentares sustentáveis nesses territórios. 

Palavras-chave: Agrobiodiversidade; Agroecossistemas; Caatinga; Agroecologia. 
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Produção de adubo orgânico a partir da utilização de resíduos sólidos 
urbanos 

Jurandy Gomes de Aquino1 
Luciano Pires de Andrade2 

Horasa Maria Lima da Silva Andrade3 

s resíduos sólidos urbanos são aqueles provenientes das atividades domésticas, da 

varrição das áreas urbanas, limpeza de logradouros, canais, vias públicas, podação 

de árvores entre outros serviços. A destinação inadequada destes resíduos causa 

problemas de mau cheiro, produção de gases de efeito estufa, poluição visual, contaminação 

do solo e dos lençóis freáticos, favorece a presença de vetores e animais transmissores de 

doenças, além dos problemas sociais devido à presença de pessoas e animais nos lixões. Em 

2018 no Brasil, mais de 40% dos resíduos sólidos urbanos coletados foram destinados para 

locais impróprios representando mais de 34,7 milhões de toneladas. O objetivo deste trabalho 

consistiu em apresentar benefícios do aproveitamento da matéria orgânica presente nos 

resíduos sólidos urbanos para produção de adubo através do processo de compostagem, 

utilizando o método “windrow” que é baseado na formação de leiras ou pilhas com 

revolvimento periódico. A compostagem é um procedimento caracterizado pela 

decomposição aeróbica da matéria orgânica através de microrganismos, transformando 

compostos químicos complexos em estruturas mais simples disponibilizando nutrientes para 

os vegetais. Foi realizada revisão de literatura no catálogo de teses e dissertações da CAPES 

no período entre 2015 e 2017, analisando-se apenas as teses que estudaram a aplicação de 

adubo orgânico no solo e seus efeitos sobre a cultura. Os principais resultados demonstraram 

que o adubo orgânico favorece a disponibilidade de nutrientes para a cultura, aumenta a 

absorção de água pelo solo, estimula a atividade de microrganismos fundamentais para a 

fertilidade e melhora o metabolismo geral do solo. A utilização dos resíduos sólidos urbanos 

no processo de compostagem reduz os impactos ambientais causados pela sua destinação 

inadequada, fortalece a agroecologia e o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em 

que melhora a oferta e a qualidade dos alimentos, reduzindo também despesas com insumos 

de origem industrial favorecendo a economia do agricultor. 

Palavras-chave: Compostagem; Matéria orgânica; Produtividade agrícola. 
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Agricultura urbana e periurbana: novo espaço de segurança e 
soberania alimentar  

Alessandra Quirino Bertoso dos Santos Jardim1 
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Tania Maria Sarmento da Silva5 
Gilmar Correia Dias6 

s atenções nos últimos anos voltadas à agricultura agroecológica urbana e 

periurbana têm crescido. Alguns dos fatores para este crescimento é a sua 

importância teórica, geopolítica e, principalmente, social. Compreender a 

agricultura urbana e periurbana, associada à agroecologia, constitui-se em uma 

alternativa de reduzir os variados efeitos das mudanças nos hábitos alimentares, fruto 

do processo de globalização e do fortalecimento da agricultura capitalista. Também 

contribui para a aquisição de alimentos e a uma alimentação de qualidade em 

consonância com a segurança e soberania alimentar. Esta é uma abordagem reflexiva 

acerca de conteúdos que associam aspectos da agricultura urbana e periurbana com a 

agroecologia, para garantir a soberania e segurança alimentar, na intenção de identificar 

e compreender possíveis relações entre elas e discussões sobre desenvolvimento 

territorial. Utilizamos conceitos de agricultura urbana e periurbana que buscam 

explicitar as possíveis relações entre meio ambiente, desenvolvimento territorial nas 

dimensões sociais, econômicas, culturais e políticas, entre outras, a fim de repensar um 

modelo que nos permita refletir sobre a forma de consumo. Com foco em um consumo 

mais consciente, de modo que que a agroecologia seja um instrumento importante como 

estratégias para viabilizar produções agrícolas em pequena escala sob administração 

familiar ou grupos comunitários, em função principalmente da baixa dependência de 

insumos externos dos sistemas de produção preconizados, que procuram manter ou 

recuperar a paisagem e a biodiversidade dos agroecossistemas. A agricultura urbana e 

periurbana surgem como solução para algumas das consequências negativas do 

crescimento urbano desenfreado. No contexto histórico da humanidade é uma prática 

que vislumbra o reaproveitamento de espaços ociosos dentro das cidades para, 

preferencialmente, produção de alimentos limpos e saudáveis. Dentro das práticas de 
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cultivo saudável nas áreas urbanas e periurbanas, apontamos algumas bastantes 

conhecidas como é o caso das hortas comunitárias, quintais/jardins produtivos, 

hidroponias, aquaponias, e alguns projetos mais recentes como Sistema Agroflorestal 

(SAF) em áreas de preservação e recuperação ambiental. Pode-se observar que a 

agricultura urbana e periurbana abrange diversas atividades que vão desde produção 

de alimentos, hortaliças e pecuária, à produção de plantas ornamentais e medicinais, 

além das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). Nos últimos anos as PANC, 

espécies de plantas nativas, exóticas, espontâneas silvestres ou cultivadas, presentes em 

diversas regiões, têm sido bastante divulgadas e influenciam a cultura alimentar das 

populações tradicionais e regionais. São comumente usadas na culinária, porém a 

grande maioria delas ainda é desconhecida por boa parte dos brasileiros. 

Palavras-chave: PANC; Agroecologia; Cultivos; Consumo. 
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Feira interinstitucional agroecológica virtual: uma estratégia de 
abastecimento alimentar diante o Covid-19 
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Thaisa Anders Carvalho Souza 
Paula Christina de Abrantes Figueiredo 

s feiras agroecológicas constituem espaços onde os agricultores familiares 

comercializam alimentos diretamente às/aos consumidoras/es 

proporcionando uma alimentação saudável e corroborando para a geração de 

renda familiar camponesa. Foram realizadas 35 edições da Feira Agroecológica 2019 no 

Instituto Federal de Goiás (IFG), Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e na Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Em 2020 devido a pandemia do COVID-19 foi adaptada para o 

formato virtual, respeitando a legislação estadual: decreto nº 9.645/2020 e portaria 

076/2020 que apresentam as boas práticas de operação e comercialização em feiras livres 

diante o COVID-19. Nesta perspectiva, para compreender o processo de adaptação da 

feira foi realizada uma pesquisa documental (2019 a 2020) com objetivo de identificar a 

viabilidade da operacionalização no formato virtual. Todo o contexto de adaptação 

manteve-se convergente com a soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), as 

territorialidades, a construção compartilhada e participativa, as práticas agroecológicas 

e o protagonismo das/os agricultoras/es. As metodologias no ensino-pesquisa-extensão 

no processo de produção a comercialização de alimentos foram adaptadas ao formato 

virtual, sendo o WhatsApp o principal meio de comunicação entre a comunidade 

institucional, consumidoras/es e as/os agricultoras/es. Foram realizadas 5 edições, com 

a média de 40 pedidos por edição, seguindo as 7 etapas: 1º) Diálogo com as prefeituras 

e Secretarias da Saúde dos municípios. 2º) Mapeamento dos alimentos nas comunidades 

e desenvolvimento do Catálogo de Alimentos. 3º) Elaboração do Formulário Virtual de 

Compras e divulgação. 4º) Acompanhamento das(os) agricultoras(es) no processo de 

colheita/processamento/organização dos alimentos. 5º) Recolhimento dos alimentos 

nas comunidades. 7º) Entrega dos alimentos nas reitorias do IFG, IF Goiano e na 

Faculdade de Nutrição (UFG). A experiência demonstrou que a Feira Virtual 

Agroecológica se torna uma opção de abastecimento alimentar na pandemia do COVID-

19, ampliando e fortalecendo a SSAN de agricultores e consumidores. 
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Promoção da Saúde e Agroecologia: por uma qualidade de vida às 
áreas rurais 

Juciany Medeiros Araujo1 
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Ana Maria Dubeux Gervais4 

om o intuito de realizar a Promoção de Saúde, deve-se considerar um conceito 

ampliado de saúde, envolvendo diferentes setores e programas, além de 

determinantes sociais diversos. Sugere-se o diálogo entre as políticas públicas, o 

compromisso com a criação de ambientes favoráveis à saúde e o fortalecimento de ações 

comunitárias e de reorientação dos serviços de saúde, em busca de uma melhoria na 

qualidade de vida da população (WHO,1986). Essa interdisciplinaridade demonstra a 

possibilidade de se estabelecer um intercâmbio entre especialistas de diversas áreas do 

conhecimento, permitindo uma “prática social mediante a qual os sujeitos do processo 

busquem a construção e a sistematização de conhecimentos que os leve a incidir 

conscientemente sobre a realidade’’ (CAPORAL; COSTABEBER, 2000, p. 32). Diante 

disso, este estudo propõe entender a interdisciplinaridade presente nas trocas entre 

especialistas do campo da Promoção da Saúde e da Agroecologia, através da qual se 

estabeleça uma relação de reciprocidade, possibilitando a promoção da saúde e da 

ciência agroecológica em áreas rurais. Partindo de uma pergunta “como a 

interdisciplinaridade contribui para a promoção da saúde e da ciência agroecológica em 

áreas rurais?”, realizou-se uma Revisão de Literatura, descritiva-exploratória, com 

abordagem qualitativa, a partir de consulta à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) Brasil e 

à Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os descritores utilizados forma: 

“Promoção da Saúde”, “Interdisciplinaridade” e “Agroecologia”. A análise dos dados 

utilizou-se do método de análise de conteúdo. Como critério de inclusão tem-se: artigos 

completos, publicados entre 2000 e 2020, sendo selecionados oito artigos. Diante das 

publicações, a saúde envolve aspectos multidimensionais, e os espaços institucionais 

passaram a ser analisados como componentes da interação entre saúde e ambiente, 

constituindo um complexo de possibilidades de intervenção e de produção do 

conhecimento. Estes estudos nos permitem refletir sobre o quanto a Agroecologia tem a 

contribuir com a Promoção da Saúde: quantas estratégias produtivas sustentáveis 

podem ser oferecidas, diminuindo os ricos ambientais relacionados a produção de 

alimentos, promovendo a dignidade social dos agricultores familiares a partir de 

práticas que possam minimizar a fome e a miséria e promover a Soberania Alimentar e 
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Nutricional de uma população. Assim, é importante o avanço das contribuições entre 

saúde e Agroecologia, em coerência com o Sistema Único de Saúde, com estimulo de 

profissionais e gestores da saúde para o olhar mais aprofundado da saúde rural, com a 

possibilidade de produzir alimentos na perspectiva agroecológica, promovendo 

qualidade de vida e estimulando o consumo saudável dos alimentos produzidos. 

Palavras-chave: Agroecologia; Políticas públicas; Saúde púbica; Sistemas alimentares. 
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Saúde da mulher e Políticas Públicas: uma análise no Território do 
Sertão do Pajeú Pernambuco  

Rafaela Rodrigues Lins1 
Luís Cláudio Mattos2 

 direito à saúde está resguardado no artigo 196 da Constituição Federal 

Brasileira. Apesar dessa previsão constitucional, a saúde é marcada pela 

disparidade na distribuição de profissionais e recursos, sendo um sintoma da 

desigualdade social no país. Extensas áreas do território brasileiro não possuem 

cobertura de sistemas de saúde e, quanto menores e mais afastados são os municípios 

das capitais, maiores são as chances de falta de médicos especialmente em atendimentos 

especializados. As mulheres que vivem em áreas rurais têm uma longa história de luta 

e organização em movimentos autônomos, fazendo parte também de movimentos de 

âmbito nacional e internacional. Neste sentido, políticas públicas específicas para 

mulheres rurais são necessárias, pois visam garantir ações que minimizem as 

desigualdades entre homens e mulheres, no campo e na cidade. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho é analisar as políticas públicas de saúde que atendem às mulheres 

produtoras rurais do Território do Sertão do Pajeú-PE, tanto nas demandas gerais como 

nos eventuais atendimentos específicos para as mulheres. Uma política ou ação pública 

é um processo de planejamento, execução e análise de tomada de decisões realizadas por 

atores públicos ou privados. Para compreender as políticas públicas vigentes de saúde é 

fundamental também entender o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 

criado pela Constituição Federal em 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080 / 90. A 

região do Território do Sertão do Pajeú, localizado na região nordeste do Brasil, 

compreende uma área de 13.487,22 km², tem uma população estimada de 400 mil 

habitantes, é formado por 20 municípios. Durante a pesquisa, foram ouvidas algumas 

lideranças femininas residentes no Território, estas afirmam que há uma demanda muito 

grande de mulheres rurais para a rede de saúde disponível, mesmo havendo centros de 

atendimento a mulheres e adolescentes no território. Uma das maiores dificuldades 

relatadas são a marcação de consultas com médicos especialistas, como ginecologistas e 

mastologistas e o acesso a medicamentos específicos. A saúde é um direito de todos, 

conforme conceitua o SUS, porém, estas mulheres rurais não estão sendo contempladas, 

ou seja, conclui-se que estas políticas públicas de saúde para as mulheres não estão 

chegando ao Território estudado, cabendo uma atenção maior do poder público tanto 

no âmbito local, regional e nacional para minimizar a falta de atendimento para as 

mulheres rurais. 

Palavras-chave: SUS; Mulher rural; Saúde Pública. 
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Segurança alimentar e nutricional em territórios rurais 

Juciany Medeiros Araujo1 
Carla Santos2 

Ana Maria Dubeux Gervais3 

 artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro 

de 1948, traz à alimentação enquanto um elemento fundamental para garantia 

do direito da pessoa a um nível de vida suficiente a si e à sua família para 

assegurar saúde e o bem-estar. No Brasil, o Direito Humano à Alimentação Adequada 

foi pautado pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional através da Lei 

nº 11.346/2006, que também cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), e reconhecido constitucionalmente com a Emenda 64/2010. Esta 

revisão objetivou analisar a situação de insegurança alimentar e nutricional (IA) no meio 

rural brasileiro. Realizou-se revisão de literatura nas bases de dados SciELO, Pubmed e 

o portal de periódicos da CAPES, usando os termos de busca: segurança alimentar e 

rural. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, relacionados à (in) segurança 

alimentar e nutricional na população rural brasileira. Dos resultados encontrados nos 

estudos, foi observado alta prevalência de IA no meio rural em relação à população 

analisada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio-PNAD nos anos de 2009 e 

2013, assim como alta prevalência de IA grave. A PNAD apresenta dados que confirmam 

que as prevalências de Insegurança Alimentar foram maiores achadas na área rural em 

comparação às áreas urbanas. Foi verificado que a magnitude de domicílios em situação 

de Insegurança Alimentar-IA moderada ou grave foi de 13,9%, enquanto na área rural 

foi de 6,8%, havendo um aumento na taxa de IA leve nos domicílios rurais em relação à 

PNAD de 2009, passando de 19,5% para 21,4%. Conclui-se que o meio rural se exibe em 

vulnerabilidade, especialmente quanto à questão alimentar e nutricional e aos 

determinantes socioeconômicos conectados,  que podem ser atribuídos às maiores 

dificuldades encontradas no desenvolvimento das políticas públicas de saúde e 

saneamento no meio rural e ao processo de modernização da agricultura no Brasil, 

excludente a muitas famílias rurais, também contribui, uma vez que amplia a 

vulnerabilidade socioambiental dessa população. 

Palavras-chave: Insegurança alimentar; Política pública; Rural. 
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Sementes da saúde: agroecologia e resgate da tradição no estado de 
Pernambuco 

Cristiane Generoso dos Santos1 

 favor da agroecologia e contra as sementes convencionais, que não se 

identificam ao sistema produtivo agroecológico, que o projeto propõe a 

participação das mulheres e jovens, provenientes da agricultura familiar dos 

assentamentos no estado de Pernambuco. Priorizadas atividades agrícolas alternativas 

com preceitos ecológicos e sustentáveis, baseada no resgate de sementes crioulas de 

plantas nativas bioativas. A necessidade de se trabalhar com a conservação das sementes 

crioulas com os agricultores familiares, toma-se como objetivo central recuperar os 

saberes dos camponeses, a partir do resgate e uso das suas sementes, edificando a 

tradição, autonomia e soberania. Serão desenvolvidas pesquisas com as comunidades 

para a identificação das mulheres e jovens que serão envolvidos no processo, e suas 

respectivas famílias; observação nos ambientes selecionados e levantamento de dados 

das espécies e variedades identificadas como bioativas; busca de relatos e depoimentos 

de profissionais especialistas, e de agricultores com experiências na atividade. O resgate 

das sementes crioulas de plantas bioativas, dentro de um contexto histórico, já edificou 

políticas públicas estaduais, nacionais e internacionais, apoiando projetos que fomentam 

a segurança alimentar, reconhece e autoriza legalmente o resgate, pesquisa, plantio, uso, 

trocas, conservação, das sementes crioulas. Baseado nesta premissa, e em prol da 

autonomia dos agricultores familiares e assentados do estado de Pernambuco, com as 

suas sementes crioulas resgatadas e reconhecidas pela luta e resistência, intitularemos 

então as nossas “Sementes da Saúde”. Esta parceria terá destaque o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra do estado de Pernambuco, com o Programa de Pós-

Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. 

Palavras-chave: Agricultura familiar; Reforma agrária; Sementes bioativas; Políticas 

públicas; Segurança alimentar. 
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