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Apresentação
A obra que segue é resultante do projeto “Pesquisa e Extensão no
Ambiente Semiárido”, cujo objetivo é detectar a produção
acadêmica realizada em âmbito teórico ou experimental e o seu
potencial de aplicabilidade junto a sociedade. O material é
resultante do IV Fórum Brasileiro do Semiárido. A Iniciativa
partiu da Pró-reitoria de Extensão e Cultura em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Estadual Vale do Acaraú/UVA. Neste contexto, resultou uma
coletânea composta de pesquisas e das boas práticas já realizadas
em campo.
Destaca-se que conceitualmente a extensão universitária é o elo
de comunicação entre a universidade e a sociedade, que tem como
objetivo promover a troca de saberes científicos e espontâneos,
numa espécie de troca de saber de mão dupla. Neste sentido, O
Fórum Brasileiro do Semiárido tem a sua expertise, pois envolve
ações acadêmicas e de comunidades organizadas.
O fortalecimento das ações de extensão na Universidade vem
sendo valorizado e ampliado o seu espaço, posto no Plano
Nacional de Educação-PNE (BRASIL, Lei 13.005,2014) define,
dentre suas estratégias, a integralização de, no mínimo, dez por
cento do total de créditos curriculares exigidos nos cursos de
graduação, através de programas e projetos de extensão em áreas
de pertinência social.
Desta forma, a realização do IVFBSA, com a participação de
alunos da graduação e pós-graduação e, em área encravada no
ambiente semiárido, tornou-se um alicerce no referido projeto.
As instituições que desenvolvem tecnologias voltadas ao
semiárido, é, também, uma oportunidade para divulgação das
pesquisas, ações relacionadas às técnicas e a conservação da
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5
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natureza desse ambiente, com foco em suas potencialidades,
limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural
que emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste.
A coletânea em curso, privilegiou áreas temáticas concernentes a
Extensão, segundo linhas programáticas definidas, com o cuidado
de ser estimulada a interdisciplinaridade, o que supõe a existência
de interfaces e interações temáticas. De sorte, o projeto em curso
será um alicerce para ampliação de ações junto as comunidades
e, certamente, amadurecimento dos alunos de graduação e pósgraduação.
Prof. Dr. José Falcão Sobrinho
Coordenador do IVFBSA
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Prefácio

8

Esta publicação é resultado dos trabalhos aprovados no IV
Fórum Brasileiro do Semiárido, realizado desde 1999,
promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA e
organizado por pesquisadores que desenvolvem trabalhos na área
de pesquisa, ensino e extensão no ambiente semiárido. A quarta
edição do evento teve como tema principal “Educação,
Tecnologias e Técnicas de Convivência no Semiárido”,
promovendo a troca de conhecimentos entre professores,
pesquisadores e profissionais de diferentes áreas voltadas à
temática.
O ambiente semiárido foi o recorte temático e foco dos estudos e
análises tecidas pelos autores que produziram conhecimento,
disseminaram tecnologias e metodologias inovadoras em diálogo
com saberes culturais e práticas de convivência que visaram a
sustentabilidade do ambiente semiárido.
Em razão de muitos trabalhos de pesquisa e ensino também
articularem ações extensionistas, buscamos reuni-los a partir dos
eixos temáticos da extensão universitária. Como resultado, foram
produzidas cinco obras contemplando os eixos Educação, Meio
Ambiente, Tecnologias e Produção, Trabalho e Cultura.
Essa coletânea reuniu oito artigos do eixo temático Trabalho, que
abordaram temas relacionados à organização dos trabalhadores e
trabalhadoras do campo, a desregulamentação das relações de
trabalho diante do avanço tecnológico, custo de vida e de
produção bem como as formas sustentáveis de convivência no
ambiente semiárido.
O primeiro artigo, Agroecologia e trabalhadoras rurais: técnicas
e conhecimentos no assentamento Santa Madalena, em Tianguá
(CE), expõe sobre as técnicas e conhecimentos agroecológicos
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

empregados pelas trabalhadoras rurais, bem como suas visões de
mundo, de natureza e de mulher do campo.
O segundo artigo, Análise da caracterização financeiroeconômica da produção apícola, na cidade de Cocal-PI, região
Norte do Piauí, apresenta uma análise econômica e de condições
para a atividade de produção de mel na cidade de Cocal-PI.
O terceiro artigo, Levantamento de custo inicial e depreciação
dos itens utilizados para implantação e manejo de apiário, no
município de Cocal – PI, também tratou da atividade apícola,
porém, levantando os custos iniciais para a implantação de um
apiário com foco em pequenos e médios produtores.
O quarto artigo, Formas sustentáveis para o desenvolvimento no
semiárido: a agricultura familiar e as tecnologias de convivência
na comunidade Vale do Mucuripe, Santana do Acaraú – CE,
estudou as tecnologias e técnicas de convivência com o
semiárido, juntamente com as formas sustentáveis de produzir
com base na agricultura familiar e elevação da qualidade de vida
da comunidade estudada.
Os artigos seguintes – quinto, sexto e sétimo – analisaram o custo
de vida a partir da avaliação dos preços dos produtos da cesta
básica, frutas e legumes, e produtos de higiene respectivamente
nos supermercados de Fortaleza.
Os organizadores
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AGROECOLOGIA E TRABALHADORAS RURAIS:
TÉCNICAS E CONHECIMENTOS NO
ASSENTAMENTO SANTA MADALENA, EM
TIANGUÁ (CE)
Vitória de Fátima dos Santos Sousa
Jorge Luan Rodrigues Teixeira

1. INTRODUÇÃO
O impasse de se discutir a relação simbiótica que existe
entre natureza e cultura atravessa a história das ciênc ias.
Bruno Latour (2013) afirma, por exemplo, que os
modernos querem a todo custo desvincular a ciência da
política, a natureza da cultura, etc., em um processo que
chama de “purificação”; no entanto, paradoxalmente,
estamos vivendo uma “proliferação dos h íbridos”
(LATOUR, 2013). É inegável, pois, a simbiose da
natureza e da cultura, da ciência e da política. É
necessário tomar uma posição “não moderna” (LATOUR,
2013) para compreender “essa mistura” que são os
mecanismos que formam as relações humanas e não
humanas se associam. Assim, as técnicas agroecológicas
empregadas pelas agricultoras do Assentamento Santa
Madalena, no município de Tianguá, nos mostram a
associação que há entre cultura e natureza, entre
humanos e extra-humanos.
Escolhemos centralizar o trabalho na atuação das
agricultoras do Assentamento, já que elas estão à frente
da produção agroecológica e são essenciais para a
transmissão dos conhecimentos técnicos, uma vez que os
homens precisam exercer ofícios urbanos ou trabalhar
para os “patrões”, pois as famílias do Assentamento
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5
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Santa Madalena ainda não conseguem se sustentar
somente com a venda de seus produtos. Ellen e Klaas 11
Woortmann (1997) mostram que, nas comunidades rurais
por eles estudadas, o homem é o dono do saber e é quem
governa o roçado, já as mulheres cuidam da casa. Afrânio
Garcia Junior e Beatriz Heredia (1971) também mostram
que há uma hierarquia entre os trabalhos “pesados”
(masculinos) e os trabalhos “leves” (femininos). Indo
contra essa lógica, no Assentamento San ta Madalena as
mulheres cuidam da casa, da produção e ainda são
responsáveis por transmitir os saberes uma para as
outras.
Galeano (2017) mostra o protagonismo das mulheres e a
força que elas desempenharam em processos históricos,
como as que lutaram na Comuna de Paris, as que lutaram
para serem reconhecidas como pessoas, no Canadá em
1929. No entanto, Galeano também observa que Gustave
Le Bom, um dos fundadores da Psicologia Social, e
Charles Darwin consideravam as mulheres inferiores e
afirmavam que uma mulher possuidora de inteligência
era uma raridade (GALEANO, 2017, p. 206). Trabalhos
de cunho historiográfico, como aquele de Keith Thomas
(1988), mostram como as mulheres foram concebidas
durante séculos no mundo euro-americano como “seres
humanos inferiores” – como os “selvagens”, as crianças
e os loucos – e, portanto, potencialmente incapazes de
uma perfeita reflexão moral, como, supostamente, seriam
os homens.
Apesar das lutas das mulheres, os homens continuam
reproduzindo discursos que fortalecem uma s upremacia
masculina. Ademais, as agricultoras do Assentamento
Santa Madalena em suas falas expõem as dificuldades
que passam por serem mulheres. Muitas vezes suas
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

opiniões não são levadas em conta, mas elas se
reconhecem como fortes e uma delas certa vez a firmou 12
que ‘mulher não perde para nenhum homem’. Bem como
as mulheres guerreiras que atravessam a narrativa de
Galeano (2017), as agricultoras ressignificam os padrões
que foram historicamente construídos e mostram que elas
podem se inserir tanto no espaço considerado feminino
(casa/cozinha), quanto no espaço considerado masculino
(roçado).
Ainda mais, nosso trabalho procura pensar sobre o
fenômeno do Antropoceno, e como as trabalhadoras do
Assentamento são capazes de criar “microcosmos” que
resistem à destruição da natureza e deixam ver novas
formas de se relacionar com ela, dado que a forma como
elas fazem a vida brotar por meio dos seus manejos
agroecológicos é baseada em uma convivência com o
bioma que elas percebem como harmônica.
2. DISCUTINDO O TEMA E RESULTADOS DA
PESQUISA
2.1 Perspectivas das agricultoras sobre a agroecologia
e “ser mulher” no campo
Nos momentos em que estivemos em campo,
presenciamos uma roda de conversa sobre gênero e
agroecologia
realizada
pela
Fundação
Cultural
Educacional e Popular em Defesa do Meio Ambiente
(Cepema). Nessa roda de conversa, as agricultoras
falaram sobre as dificuldades que enfrentam por serem
mulheres.
Durante as intervenções, Dona Maria dos Remédios, uma
das agricultoras, disse que ‘mulher trabalha mais que o
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

homem’, porque ‘tem que cuidar da casa, dos filhos e da
plantação’. Outra agricultora, Dona Josivânia, disse que 13
‘o papel da mulher é coisa demais, tem que ser mãe,
esposa, cuidar da casa, tem muitas responsabilidade’.
Um de nós, fazendo pesquisa de campo e m outra região
do Ceará, lembra o comentário de um agricultor
aposentado ao observar o ritmo acelerado de sua esposa
na limpeza e organização da casa enquanto ele estava
sentado no alpendre: ‘Mulher trabalha mais que homem’.
Paulilo (1987) apontou que muitas vezes o trabalho
feminino é considerado “leve”, porque está atrelado às
atividades domésticas, mas as mulheres do Assentamento
além de executarem suas atividades em casa, ainda
trabalham no roçado.
Trabalho ‘leve’ e ‘pesado’ são, portanto, categorias que variam
segundo o sexo do trabalhador e as condições de exploração da
terra nas várias regiões agrícolas. Invariável é a convicção de que
o trabalho feminino é mais barato. Essa constatação é frequente na
literatura sociológica sobre a força de trabalh o feminina nas
cidades: as profissões consideradas femininas tem remuneração
sempre inferior à daquelas consideradas masculinas. Mesmo em
profissões iguais e cargos iguais, os dois sexos tem remunerações
distintas. (PAULILO, 1987, p . 4).

Paulilo (1987) mostra que o trabalho (leve) feminino é
mais barato, fato que também observamos no
Assentamento. Durante algumas entrevistas realizadas,
quando as agricultoras foram perguntadas sobre a renda
da família, elas responderam que vinha do trabalho do
marido e a venda dos produtos por elas plantados seria
um “complemento”, pois a remuneração masculina é
maior que a feminina. Essa diferenciação entre o valor
do trabalho masculino e feminino também se deixa ver
nas etnografias de Heredia (1979) e Garcia J únior.
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

(1983). Entre os agricultores por eles estudados, se o
trabalho das mulheres na “Casa” não é considerado 14
“trabalho”, tampouco é assim descrito aquele que
executam nos “roçados” ao lado dos maridos, dos filhos
e dos pais, com a diferença de que nesse s egundo caso
ele é dito uma “ajuda”. Nas formulações dos dois
autores, a oposição entre o masculino e o feminino, por
eles associada àquela entre o roçado e a casa, também
marca, respectivamente, a diferença entre “trabalho” e
“não-trabalho”, econômica e moralmente falando.
Desse modo, o comércio dos produtos agroecológicos
ainda não é a fonte central do sustento das famílias do
Assentamento Santa Madalena. Como observa Rodrigues
(2018, p. 41),
As camponesas trabalham na produção e preparo de uma
diversidade de alimentos para o consumo da família, fazem trocas
com vizinhas/os, e muitas vezes vendendo o excedente. No
entanto, essa produção feita pelas mulheres não é considerada
trabalho. Decorrência disso, não é contabilizada como renda nem
dinheiro e, no senso comum ela é conhecida como “miudeza”, ou
seja, não tem valor, é um serviço necessário.

O trabalho das agricultoras não é visto como “trabalho
remunerado”, pois não possui o mesmo valor (moral e
econômico) que o trabalho dos homens. Como notamos
nas entrevistas realizadas com as agricultoras, elas não
enxergam a venda dos seus produtos como a fonte
principal de renda da família, é a “miudeza”.
Ademais, Cordeiro (2006) tece uma crítica ao modelo
tradicional de se realizar pesquisa no meio rural:
As pesquisas sobre a agricultura familiar tendem a assinalar o
padrão rígido e assimétrico das relações de gênero. Os (as)
pesquisadores (as) ressaltam que as mulheres são confinadas ao
espaço da casa, do roçado e da comunidade onde moram. As
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

mulheres se defrontam c om ordens morais de gênero que impõem
duras restrições ao ir e vir. (CORDEIRO, 2006, p. 237).

Ainda mais, acrescenta que a análise desenvolvida por
pesquisadores no meio rural “se transformou quase num
modelo ideal para pensar as relações de gênero na área
rural e particularmente na agricultura familiar.”
(CORDEIRO, 2006, p. 237). Isto é, há nuances que não
são tratadas nessas pesquisas, como as variedades de
modos de organização familiar. Por exemplo, uma das
agricultoras do Assentamento Santa Madalena nos disse
que se divorciou recentemente, falou que agora ‘é mãe e
pai’ e essa é uma função difícil, mas ‘não mudou muita
coisa’ desde que o ex -marido saiu de casa, porque ‘quem
faz tudo é a mãe’. Ou seja, algumas das variedades de
modos de organização familiar incluem “mulheres
morando com os (as) filhos (as), mulheres solteiras
morando sozinhas, mulheres solteiras morando com os
irmãos, mulheres morando com os pais e filhos (as).”
(CORDEIRO, 2006, p. 237). No caso da nossa
interlocutora, ela mora sozinha com seus três filhos.
Cordeiro (2006) aborda ainda as ocasiões em que as
mulheres “saem de casa”. A agricultora que se divorciou
recentemente nos relatou que desde que se separou, ‘tem
a liberdade’ de poder sair ‘para onde quiser’. Se quando
era casada seu marido não queria que ela “saísse de
casa”, agora ela pode participar de reuniões e eventos.
No entanto, apesar de sentir tal liberdade, a agricultora
enfrenta o julgamento das pessoas da comunidade e nos
disse que algumas agricultoras estavam ‘falando ma l’
devido ela ter ficado solteira e agora está ‘vivendo no
meio do mundo’. Cordeiro (2006) mostra que existem
limites morais impostos ao ir e vir das mulheres:
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5
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As dificuldades se instalam quando as mulheres transgridem os
espaços delimitados socialmente para elas e assumem novas
posições: não estão totalmente absorvidas com as suas atribuições
como mãe e esposa; estabelecem novos vínculos interpessoais fora
da família e da comunidade; desenvolvem novos interesses e
posturas diante das suas vidas e do entor no. [...] a comunidade
exerce vigilância para que assim continue, utilizando entre outros
instrumentos a fofoca. Ficar ‘falada’, ser alvo de comentários dos
(as) vizinhos (as) e conhecidos (as), ‘não ser considerada uma
mulher direita’ são algumas das arti manhas que homens e mulheres
utilizam para impor limites ao ir e vir das mulheres. (CORDEIRO,
2006, p. 239).

As mulheres assentadas estão à frente da produção e da
comercialização dos produtos orgânicos da comunidade
em que moram. Sendo assim, são elas que plantam,
limpam e cuidam dos seus quintais. Durante uma
entrevista realizada com a agricultora Dona Eudes, ela
disse que quem cuida da plantação é ela e que seu marido
“ajuda” quando pode, pois ele trabalha para “patrão”.
Ellen e Klass Woortmann (1997) – mas também Beatriz
Heredia e Afrânio Garcia Júnior. em trabalhos citados
acima – mostram que nas comunidades rurais por eles
estudadas quem cuida da plantação é o homem e a mulher
“ajuda”. Ou seja, a partir da agroecologia, Dona Eudes
“inverte” a formulação convencional nos estudos sobre
campesinato ao afirmar que é ela quem “trabalha” de
fato, sendo o marido aquele que “ajuda”. Ao pensarem
sobre formas tuteladas de condição camponesa, autores
como Sigaud (1979), Heredia (1979), Garcia J únior.
(1983, 1990) e Teixeira (2014, 2019) apontam o trabalho
para si, “liberto”, “livre”, como um ideal e mesmo como
a perfeita realização de si enquanto agricultor, em
contraposição ao trabalho “alugado” e à condição de
“sujeito” “em cima do que é dos outros”. Para seguir
falando nos termos desses autores, entre as famílias do
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5
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Assentamento Santa Madalena que estudamos, se os
homens estão na condição de “sujeitos” e “trabalham 17
alugados” (para usar os termos daqueles autores), são as
mulheres estudadas – por meio da agroecolo gia, da troca
de saberes e do trabalho conjunto – que têm a condição
de “libertas” e que parecem, na prática, realizar um ideal
da condição de agricultor.
No que tange à prática agroecológica, algumas
agricultoras enfrentam dificuldades para desenvolvê -la
por conta dos maridos. Alguns deles possuem espaços
para plantar e optam pelo uso dos agrotóxicos e da
“agricultura convencional”. Uma delas nos disse em
entrevista que ‘às vezes a esposa quer plantar orgânico,
mas o marido é muito preso ao convencional’. Isso acaba
gerando desavenças na forma de gerenciar os locais de
plantação, já que nos espaços gerenciados pelas mulheres
não há o uso de veneno. Durante conversas informais que
tivemos com uma agricultora, ela disse que seu marido
queria plantar pimenta fazendo o uso de ‘veneno’, mas
ela o repreendeu e disse que ele não iria fazer o uso do
agrotóxico. A agricultora explicou que seu marido queria
colocar o veneno por conta das pragas, ele acabou não
fazendo o uso do agrotóxico, mas disse para ela que ‘ela
se virasse para cuidar das pragas’.
Cabe ressaltar que as agricultoras consideram a
agroecologia diferente da agricultura tradicional ou
‘convencional’, como é comumente referida. Para elas,
se é mais difícil plantar sem agrotóxicos, na medida em
que é necessário ter mais cuidado com os cultivos, elas
sabem que seus produtos são considerados mais
saudáveis. Em uma visita realizada pela equipe da
Fundação Cepema que acompanhamos, escutamos um
agricultor (marido de uma das agricultoras que
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desenvolve a agroecologia) que usa agrotóxicos em sua
plantação conversando com a engenheira agrônoma, que 18
presta assessoria técnica para os agricultores e
agricultoras. Ele afirmava que o orgânico ‘se preocupa’
com a qualidade de vida das pessoas e não faz mal para
a saúde. Ou seja, apesar de ainda plantar fazendo o uso
de agrotóxicos, ele reconhece que a agroecologia é
diferente da “agricultura convencional”, por ele
praticada, e afirma que ela é mais saudável.
Se há desavenças entre os homens e as mulheres do
Assentamento em razão das distintas formas de gerenciar
os espaços para o plantio, há também maridos que
estimulam suas companheiras a desenvolverem a
agroecologia. É esse o caso da nossa interlocutora
Liliane, que em entrevista nos disse que foi seu marido
quem a apresentou à agricultura orgânica, pois ele já
havia trabalhado com uma empresa de acerolas
orgânicas. Assim, Liliane disse que ela e o marido já
‘tinham o pensamento de trabalhar com uma coisa que
não prejudicasse muito’, ou seja, o orgânico. Foi seu
esposo quem começou a explicá -la o que era
agroecologia. No início, ela nos disse que ‘tinha era
raiva’ quando ele falava que ‘não pode queimar, não
pode usar veneno’, mas depois ela reconheceu que ele
tinha razão. Dessa forma, a partir desse momento, ela
começou a desenvolver a agroecologia em seu quintal.
Como já foi afirmado, durante conversas informais e
entrevistas que realizamos as agricultoras disseram que
plantar orgânico é mais complicado, mas é mais
saudável. Quando, em entrevista, perguntamos para
Liliane se há diferença entre a forma como ela cultiva
agora e outras formas de cultivo, ela disse: ‘não sei
responder, porque não trabalhei muito com outros [outras
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

formas de agricultura], nos meus pais [se referindo ao
tempo em que morava com eles] era a mesma coisa que 19
faço aqui, só porque lá a gente só plantava o básico,
agora a gente planta mais coisas’, referindo -se com ‘mais
coisas’ às verduras. Em seguida, ela disse: ‘mas com
certeza é bastante diferente, porque quando têm
fertilizante, com certeza as coisas saem mais bonitas,
saem mais rápido, as nossas demoram mais e saem
menores e tem que ter cuidado com as lagartas’.
Entretanto apesar de o produto não ser visualmente tão
bonito quanto os outros, ela disse que quem come
orgânico ‘tem uma qualidade de vid a melhor’.
As mulheres do Assentamento que desenvolvem a
agroecologia fazem trocas constantes de conhecimentos,
como Adriana, que nos explicou a importância de se ‘ter
uma cerca viva’ (cerca coberta de mato) para proteger as
hortaliças do vento e do sol. Além de trocar
conhecimentos e de estabelecerem relações de trabalho
mútuo, as mulheres reconhecem a importância da
alimentação para a saúde, como afirmou Dona Eudes: ‘é
bom plantar sem veneno porque a gente tá levando pra
gente e pra família da gente uma coisa que é saudável’.
Rodrigues (2018) afirma que “as mulheres camponesas
vêm construindo no cotidiano das práticas de produção
agroecológica novas formas de se relacionar, de
promover a saúde e sua autonomia como mulher.”
(RODRIGUES, 2018, p. 36). Isto é, a troca constante de
conhecimentos e de trabalhos auxilia na conquista
autonomia das mulheres e na promoção de sua saúde e da
saúde de suas famílias.
Durante as entrevistas que realizamos, as agricultoras
apontaram que ter um espaço para plantar é fundame ntal
para desenvolver a agroecologia, pois antes de morarem
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no Assentamento Santa Madalena elas não tinham um
lugar só para elas, já que, como agregadas, “morando 20
encima do que é dos outros”, precisavam trabalhar para
os “patrões” conforme eles exigissem e , em larga
medida, empregando as técnicas que eles exigissem. E
muito embora Josivânia, por exemplo, que já houvesse
trabalhado com orgânicos, ela plantava acerola para os
‘patrões’, entretanto: ‘agora é meu orgânico, antes era
dos outros’. Já Dona Eudes nos relatou que ‘aqui [no
Assentamento] foi a primeira vez que a gente conseguiu
o pedacinho de terra da gente, a casinha da gente, porque
a gente não tinha, não tinha onde plantar nada, a gente
tinha vontade de plantar, mas não tinha onde’ e
complementou dizendo que ‘aqui é um pedacinho do céu’
– de modo parecido a como um agricultor de Garcia Jr.
descreveu a terra que lhe permitia trabalhar como
“liberto”: “‘É uma bolinha pequena, mas uma bolinha de
ouro’” (1990, p. 53). Adriana, por sua vez, disse que ‘já
tinha noção do que era plantar orgânico’, mas apenas
‘colocou em prática’ quando se mudou para o
Assentamento. Ou seja, para conseguirem realizar a
agroecologia com autonomia sobre a produção, as
mulheres apontam que foi necessário ter um espaço para
‘chamar de seu’, i.e., sair ‘de cima do que é dos outros’
ou deixar de “trabalhar alugado” para ‘patrões’.
Em nossas observações em campo, percebemos que as
agricultoras em suas individualidades e nas relações
coletivas têm plena consciência das dificuldades
existentes por serem mulheres. Algumas falaram, por
exemplo, que quando estão em reuniões da comunidade
muitas vezes são priorizadas as intervenções masculinas
as priorizadas, enquanto o que elas falam acaba não
sendo levado em conta ou tão a sério. Isso é ainda mais
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complicado e moralmente ambíguo quando saem do
“universo” da comunidade por motivos variados que 21
digam respeito à agroecologia (seja a comercialização ou
a participação em eventos, oficinas, etc.). ‘Viver no meio
mundo’ não é uma conduta vista como apropriada para
as mulheres, de modo que as agriculturas são comumente
alvo de julgamentos éticos por parte das outras famílias
assentadas e da comunidade mais ampla. No entanto, elas
também nos mostram que “mulher faz coisa de homem”,
como bem disse Dona Eudes: ‘tem homem que acha que
só porque nós somos mulheres não somos capazes de
fazer as coisas, mas mulher sabe fazer o trabalho que
homem faz’. Assim, isso nos faz repensar o modelo
tradicional das etnografias realizadas no meio rural, pois
no Assentamento Santa Madalena, são as mulheres q ue
cuidam da casa, dos curumins e da plantação, realizando
o “trabalho que homem faz”.
2.2 As técnicas, de convi vência
empregadas pelas agricultoras

com

o

bioma,

Sautchuk (2017) aponta que o conceito de “técnica”
procura abarcar a relação que há entre humanos e extra humanos. As técnicas desenvolvidas pelas agricultoras
do Assentamento Santa Madalena estabelecem múltiplas
conexões com uma diversidade de seres e forças:
A palavra técnica é geralmente empregada em antr opologia para se
referir a uma forma de relação dos humanos com algo que, em
alguma medida, difere deles mesmos – objetos, animais, ambientes
ou o próprio corpo considerado como uma dimensão híbrida. Num
sentido amplo, pode -se compreender como técnica uma relação que
abarca humanos e não humanos (ou até mesmo o vivo e o não vivo,
em acepções ainda mais alargadas), mediada ou não por objetos,
orientada por algum tipo de finalidade, eficácia ou devir, e que
assume um caráter significativo para os modos de exi stência de
seres e coisas envolvidos. (SAUTCHUK, 2017, p. 8).
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Além disso, Silva mostra que as tecnologias aplicadas no
meio natural atuam “como um mecanismo de 22
intermediação a partir do qual é definido o modo como
os homens irão organizar os meios materiai s e os
conhecimentos para explorar os recursos naturais e
transformá-los em produtos culturais” (SILVA, 2002, p.
132). Dessa maneira, a forma como as agricultoras do
Assentamento gerenciam os espaços de plantação, e
“exploram os recursos naturais”, constit ui uma
associação entre natureza e cultura, já que elas
transformam os recursos em “produtos culturais”. Tais
produtos culturais podem ser enxergados na forma como
elas transmitem os saberes e aplicam as técnicas.
Apesar de desenvolverem técnicas agroecoló gicas em
seus quintais, as agricultoras possuem noções
tradicionais de como gerenciar os espaços de plantação.
Ou seja, essa forma tradicional pode ser considerada um
“produto cultural”, pois ela é fruto de uma visão que está
atrelada à agricultura convencional. Há entre elas, por
exemplo, a ideia de ter que limpar o solo, uma “cultura
da limpeza”, apontada por Ellen Woortmann e Klaas
Woortmann (1997) entre os agricultores de Sergipe, pois
deixar o solo limpo é sinal de cuidado, demonstra zelo.
Assim sendo, há o desejo de tirar ‘todo o mato’ i.e., as
ervas daninhas. Quando fomos visitar as produções
agroecológicas algumas delas disseram, em tom
negativo, ‘tá cheio de mato’, como se o mato deixasse a
plantação feia, mas ‘a agroecologia é conviver com o
mato’, como explicou um técnico agrícola que estava
presente.
As agricultoras apontam que o principal problema que
afeta a produção agroecológica do grupo é a falta de água
no Assentamento, pois elas acabam deixando de produzir
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para conservar a água, o que, por consequência,
impossibilita o comércio dos produtos. Apesar das 23
dificuldades com a falta de água, existe uma tecnologia
social que as auxilia no reaproveitamento das águas: o
bioágua, um sistema de irrigação que reutiliza a água
usada nas pias, na limpeza da casa e no banho para irrigar
os canteiros.
A importância ecológica e o valor social conferido à água
pelas agricultoras e agricultores do semiárido nordestino
foi também observado por Gabriel Holliver, que afirma:
No que tange a uma economia política da natureza, a questão dos
recursos hídricos e a sua administração está no centro da relação
dos agricultores com o mundo, e quanto a isso, há que se admitir
que é no semiárido que estão os especialistas neste assunto. Com
somente três meses de chuva por ano , os agricultores captam e a
estocam água suficiente para uso doméstico e agrícola por todo o
ano, até que um novo período de chuvas possa reabastecer seus
estoques. Isso só é possível através de um imaginário bem
particular, que dá sentido à experiência c otidiana, e fundamenta
práticas de captação e utilização dos recursos hídricos no sertão.
(HOLLIVER, 2017, p. 166).

Os problemas com a falta de água fazem as agricultoras
executarem experiências em seus quintais, como Liliane,
que nos disse que estava ‘montando uma estrutura de
hidroponia’, e nos explicou que é quando se planta dentro
de canos. Ela afirma que é necessário abrir o cano, depois
enchê-lo de areia, colocar o composto e a semente, e, por
fim, fazer um buraco na parte inferior do cano para que
a água caia. Essa estrutura auxilia no uso sustentável da
água. A agricultora nos disse que só lhe é possível
montar tal estrutura por ter um espaço que é apenas seu,
pois ‘não tem nada melhor que a terra da gente, porque
pode fazer o que quer’.
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Outro exemplo de experiências que observamos foi no
quintal produtivo da agricultora Adriana. Em sua horta, 24
há o consórcio de hortaliças (alface, coentro, etc.) e
frutos como o morango e o mamão -anão. Ela nos
explicou que as frutas auxiliam na proteção contra o
vento e contra o sol nas hortaliças, que são mais frágeis.
Para controlar as pragas na sua produção, ela plantou
gergelim, pois ele é capaz de atrair as pragas para si –
técnica também empregada no Sertão dos Inhamuns
(CE), por alguns, que seriam considerados pe las
mulheres do Santa Madalena como ‘convencionais’.
Adriana nos disse que a formiga -cortadeira estava
atacando sua produção, e por isso ela plantou o gergelim,
que auxiliou no controle.
Holliver mostra que no cultivo de diferentes plantas e
hortaliças no mesmo local se enxerga uma relação
simbiótica entre o espaço e as espécies, pois eles “se
combinam em alianças não hierárquicas, sem estabelecer
competição entre si”:
Nos arredores de casa, os quintais produtivos dão uma diversidade
de frutas, alimentos e temperos utilizados diariamente na cozinha.
Embora os agricultores não cheguem à subsistência total, parte das
refeições são preparadas com alimentos vindos de sua própria
terra; o coentro, por exemplo, ingrediente essencial na culinária
local, é também planta sempre presente nos quintais. Além disso,
em seus roçados, os agricultores realizam uma série experimentos
de cultivo lado a lado de espécies variadas, maximizando o espaço
e os nutrientes do solo e realizando uma espécie de simbiose, ou o
que chamaríamos convencionalmente, no campo da agronomia, de
consócios, juntando duas ou mais espécies diferentes que se
combinam em alianças não hierárquicas, sem estabelecer
competição entre si. (HOLLIVER, 2016, p. 48).

Ademais, Adriana nos relatou que conseguiu a semente
do mamão-anão com uma das agricultoras do
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assentamento, Adriana nos mostrou um pé de graviola
que passou um bom tempo sem dar frutos. Em seguida, 25
ela apontou para um prego que ela havia asfixiado na
planta e falou que tinha feito aquilo para que a ‘planta se
sentisse ameaçada’, pois assim ela daria frutos. A
agricultora disse que havia aprendido essa técnica com
um professor em um curso que havia feito, afirmando que
esse experimento deu certo, pois já estavam nascendo
graviolas no pé. Desse modo, há diferentes fontes dos
saberes empregados pelas agricultoras: elas trocam entre
si, aprendem em cursos e com pessoas que prestam
assessoria técnica no Assentamento.
Parece-nos que, falando com Sandra Rodrigues (2018, p.
45), também no Assentamento Santa Madalena,
As camponesas conhecem e praticam em suas hortas e quintais,
técnicas de produção, seleção, cruzamento, melhoramento e
armazenamento de sementes crioulas, de cereais, de plantas
medicinais, aromáticas e alimentícias, de árv ores frutíferas, de
flores e de plantas ornamentais. Conhecem técnicas de
reconstrução, recuperação, manejo e melhoramento dos solos.
Essas hortas são verdadeiros laboratórios a céu aberto.

Ao desenvolverem a agroecologia em suas hortas e
quintais, as agricultoras do Assentamento aplicam
saberes e fazem experiências, nesses “laboratórios a céu
aberto”, que aprimoram o trabalho que realizam. Philippe
Descola (2015), afirma a importância de evitar a
separação entre os modos como o ambiente é usado e as
formas de sua representação. Ou seja, as experiências
desenvolvidas nos laboratórios das agricultoras e a forma
como elas enxergam o ambiente possuem uma relação
simbiótica, não há uma separação.
Além disso, elas também nos mostram formas diferentes
de se relacionar com a natureza, pois buscam alternativas
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que resistem à exploração desenfreada dos “recursos
naturais”, o que ainda é mais relevante e necessário se
considerarmos a hipótese do Antropoceno e o cada vez
mais evidente papel humano nas mudanças climática s:
O Antropoceno foi recentemente proposto por cientistas para se
referir à nova era geológica, no próximo ano segundo tudo indica,
ele deve ser oficializado pela União Internacional de Ciências
Geológicas. O grupo de trabalho encarregado de apresentar as
evidências das novas marcas na terra defende que ela teria
começado mais provavelmente no inicio da década de 1950,
período caracterizado pela chamada “Grande Aceleração”. Esse
período marca o inicio de uma mudança abrupta seguindo um
aumento constante de temperatura global. Elementos radioativos,
microplásticos, e alto dióxido de carbono encontrados nas geleiras
estão sendo utilizados como prova da influência antrópica
preponderante neste processo. (HOLLIVER, 2016, p. 8).

Estivemos presentes em um momento em que uma das
agricultoras foi convidada para fazer uma fala para
alunos do ensino fundamental, sobre o cuidado com as
sementes crioulas. Durante a sua apresentação, Dona
Raimunda discutiu sobre os problemas ambientais e,
disse que ‘o homem queima a própr ia natureza’ e que ‘a
nossa mãe-terra está sendo destruída pelo homem’. Isto
é, ela reconheceu que a intervenção do ser humano se
tornou destrutiva para a natureza. Em contrapartida, ela
mostrou que ter cuidado com as sementes é também ter
cuidado com a natureza.
Além do mais, as sociotécnicas (LATOUR, 2011)
desenvolvidas pelas agriculturas no cuidado com as
sementes, em seus sistemas agroflorestais (SAF), em
seus plantios, em suas relações com o bioma são
fundamentais para a vitalidade da natureza. Por exe mplo,
em muitos dos quintais do Assentamento há um SAF. Ter
uma agrofloresta significa plantar sem remover as
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árvores nativas, ou seja, trata -se de um consórcio direto
entre dois espaços e dois domínios lógicos que, na 27
agricultura ‘convencional’, tendem a (ou devem) estar
prática e simbolicamente separados: a mata e a
roça/horta, a natureza e a cultura, o não -cultivado pelos
humanos e o cultivado pelos humanos. Além de não
desmatar, o SAF também auxilia como barreira de vento,
com as plantas maiores, protegendo o quintal produtivo.
Assim, há uma relação de equilíbrio e de troca direta
entre humanos e não humanos (LATOUR, 2011): “É
produzindo condições e recebendo os benefícios do
habitar compartilhado com os não humanos que eles
constituem uma relação intensa de reciprocidade”
(HOLLIVER, 2016, p. 55).
Em entrevista, Adriana nos afirmou que no
Assentamento ainda há agricultores que usam veneno em
suas produções, mas a maioria não usa e ‘tem a mente
sustentável’. ‘Plantar orgânicos’, desenvolver uma
agricultura orgânica, é por ela considerado uma forma
sustentável de relação com a terra, as plantas e os
diversos seres com ela necessariamente relacionados,
pois não usando agrotóxicos na produção não há o
envenenamento do solo, por exemplo. Adriana também
nos afirmou que o Assentamento é a ‘terra do futuro’,
pois lá a maioria dos agricultores e agricultoras se
importa com a natureza, bem como ela argumentou eles
‘têm a mente sustentável’.
Tsing (2019) afirma que o fenômeno do Antropoceno
pode ser encarado como uma tragédia à vida humana e
não humana, nos encontramos em um “estado global de
precariedade”, mas “não temos outra opção além de
procurar vida nessa ruína” (TSING, 2019, p. 7). Sendo
assim, as experiências realizadas nos “laboratórios a céu
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aberto” das agricultoras mostram que elas vão além de
um simples saber empregado, pois em uma relação de 28
troca harmoniosa elas são capazes de revitalizar o espaço
que fazem a vida ser gerada. Na forma como empregam
os conhecimentos agroecológicos, elas nos fazem
encontrar modos de resistir ao “estado global de
precariedade” e enxergar que há “ideias para adiar o fim
do mundo” (KRENAK, 2019).
3. MATERIAL E MÉTODOS UTILIZADOS PARA A
REALIZAÇÃO DA PESQUISA
A abordagem qualitativa é fundamental para a realização
deste trabalho. Na visão geertiziana sobre a interpretação
das culturas, se conclui que a cultura é uma teia que o
próprio homem teceu (GEERTZ, 2014). É por isso que,
como bem afirma Clifford Geertz, “fazer etnografia é
como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado,
cheios de elipses, incoerências, emendas suspeitas e
comentários tendenciosos, escrito como os sinais
convencionais do som, mas com exemplos transitórios de
comportamento modelado.” (GEERTZ, 2014, p. 7).
Ainda na perspectiva de Geertz sobre o fazer etnográ fico,
é importante ressaltar a necessidade de descrever de
forma “densa” a cultura estudada pelo etnógrafo. Dessa
forma, a importância de descrever o campo e as nuances
existentes nas relações das agricultoras e do espaço em
que vivem se fez fundamental para a realização do nosso
trabalho.
Desse modo, para ter uma compreensão profunda e densa
sobre a vida das trabalhadoras rurais foi necessário
conhecer suas realidades, quais são suas perspectivas e
histórias.
Com
esse
objetivo,
as
entrevistas
semiestruturas e a observação direta e participante nos
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auxiliaram a pensar as questões que fundamentam nossa
pesquisa. Através da história oral e de vida, pudemos 29
entender melhor a trajetória de cada agricultora, como
eram suas vidas antes de morarem no Assentamento,
como plantavam antes e como plantam agora. Entender,
também, as formas como enxergam e se relacionam com
a caatinga, bioma que vivem. Utilizamos gravador de voz
na realização das entrevistas e diários de campo para
descrever as observações que fizemos no A ssentamento
pesquisado. Dessa maneira, a combinação de técnicas de
pesquisa se faz necessária para a realização do nosso
trabalho etnográfico. A forma de troca respeitosa que as
agricultoras desenvolvem com terra em que moram e que
cultivam foi à mesma troca que procuramos executar ao
realizar as entrevistas, ao escutar e ao conversar com as
agricultoras.
Alba Zaluar (2000) em sua pesquisa realizada na Cidade
de Deus, no Rio de Janeiro, mostrou a importância de se
receber afeto dos moradores da favela que e studou. Nós,
durante os momentos que estavámos em campo, uma das
agricultoras nos disse que éramos seus amigos, ou seja,
a realização dessa pesquisa trancedeu o universo
metodológico e a relação: pesquisador e pesquisados. As
conversas informais durante o almoço, quando
tomávamos café juntos ou quando plantamos feijão
juntos, nos foram importante para a coleta das
informações apresentadas neste trabalho.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As agricultoras do Santa Madalena nos mostram que
‘mulher faz coisa de homem’ e vão além do espaço
estreito da casa, pois elas cultivam, são donas dos
saberes e realizam experiências em seus quintais. Estés
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(2007) afirma que, bem como uma árvore as mulheres
precisam ter espaço para crescer e manter a vida em 30
sintonia com o local em que fixam suas raízes. Uma de
nossas interlocutoras disse que sua base era no
Assentamento e que lá ‘encontrou o verdadeiro amor’.
Assim, tal qual uma árvore ela criou uma relação de
reciprocidade como lugar em que se encontra sua base.
Retomando a formulaç ão de Lévi-Strauss (2011), Ellen e
Klaas Woortmann (1997) apontam a “Ciência do
Concreto” presente nas comunidades rurais de Sergipe,
isto é, os saberes locais vão além de um simples saber
agronômico, aproximando-se de uma construção
cosmológica, de uma construção do mundo. Assim
sendo, as tecnologias terranas (LATOUR, 2013)
aplicadas pelas agricultoras no Assentamento Santa
Madalena transcendem o saber agronômico científico e
mostram dimensões que auxiliam na compreensão da
cosmologia do território.
Sautchuk aponta que realizar etnografia das atividades
técnicas é enxergar a técnica como “uma chave para
entender os termos em que o mundo se organiza, e sob
que parâmetros é possível dizer que ele se transforma,
em diferentes situações.” (SAUTCHUK, 2017, p. 29 ).
Ainda que esteja em andamento, a pesquisa que
subsidiou a escrita desse trabalho, ao analisar as técnicas
agroecológicas desenvolvidas e aplicadas por nossas
interlocutoras, nos faz perceber que as relações em que
elas “se enlinham” (TEIXEIRA, 2019) com forças e seres
mais-que-humana(o)s transformem e revitalizem “o
mundo” ao passo que também transformam e revitalizam
as vidas de cada uma dessas mulheres. O que
defendemos, portanto, é que as técnicas agroecológicas
por elas empregadas para garantir o nas cimento e a
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

permanência da vida são responsáveis pela gênese de
mais que verduras, frutos, tubérculos, etc., mas também
(i) de uma nova forma de se relacionar com a terra e com
mundo (ii) e de uma nova forma de se conceber enquanto
mulher.
Nossas interlocutoras desenvolvem práticas a partir do
emprego de conhecimentos bem elaborados, que rompem
com a lógica da exploração desenfreada da terra. Elas nos
fazem enxergar que “há outros modos de viver a vida e
de deixar outras vidas em paz; de se harmonizar, de
chegar ao pleno florescimento por toda parte” (ÉSTES,
2007, p. 35). Assim, nos mostram que a busca por
relações mais simétricas e harmônicas entre a natureza e
os seres humanos não é uma quimera, e que é possível
fazer a vida florescer por toda parte sem de srespeitar os
limites que a natureza impõe.
Finalizamos com uma provocação. Como observa Keith
Thomas (1988, p. 18), na Europa (e especificamente no
Reino Unido), entre os séculos XVI e XIX,
Alguns dogmas desde muito estabelecidos sobre o lugar do homem
na natureza foram descartados […]. Surgiram novas sensibilidades
em relação aos animais, às plantas e à paisagem. O relacionamento
do homem com outras espécies foi redefinido; e o seu direito a
explorar essas espécies em benefício próprio se viu fortemente
contestado.

A partir de então, e cada vez mais intensamente, as
relações com o mundo e os seus habitantes, e as
mudanças pelas quais eles passavam, produziam
questionamentos acerca do “predomínio humano” (nome
do primeiro capítulo da obra) sobre o restante da criação
divina,
produziam
questionamentos
sobre
o
antropocentrismo. Na passagem do século XVIII para o
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século XIX, há um “dilema humano” (nome do último
capítulo da obra de Thomas), uma “confusão” no “estado 32
de espírito” dos ingleses: “O mundo não podia mais ser
visto como feito somente para o homem, e as rígidas
barreiras entre a humanidade e outras formas de vida
haviam sido bastante afrouxadas” (1988, p. 357).
Nossa experiência com as agricultoras do Assentamento
Santa Madalena nos faz pensar se o “p redomínio
humano” a que Thomas se refere (ainda visível, por
exemplo, em muitos dos discursos que negam as
mudanças
climáticas)
ao
pensar
sobre
o
antropocentrismo euro-americano, não poderia, em
alguma medida, ser “predomínio masculino”. Se novas
formas de resistir ao fim do mundo estão sendo gestadas
por diferentes coletivos em diferentes lugares, parece nos que mulheres como Josivânia, Dona Eudes e Dona
Raimunda têm e terão papel fundamental nos “processos
de co-tornar-se” (VAN DOOREN, KIRSKEY &
MÜNSTER, 2016, p. 51), isto é, na tessitura desse
“enlinhado” mais-que-humano, que também se chama
vida.
REFERÊNCIAS
CORDEIRO, Rosineide de L. M. Além das secas e das
chuvas: os usos da nomeação mulher trabalhadora rural
no Sertão de Pernambuco. In: WOORTMANN, E.;
HEREDIA, B.; MENASCHE, R. (Orgs.). Coletânea
Margarida Alves. Estudos Rurais e Gênero 1. Brasília:
MDA, 2006.
DESCOLA, Philippe. Além da natureza e cultura.
Tessituras, Pelotas, v. 3, n. 1, p. 7-33, jan./jun. 2015.
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

ESTÉS, Clarissa P. A ciranda das mulheres sábias: ser 33
jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007.
GALEANO, E. Mulheres. São Paulo: L&PM, 2017.
GARCIA JÚNIOR, Afrânio. Terra de trabalho:
trabalho familiar de pequenos produtores. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1983.
_____. O sul: o caminho do roçado: estratégias de
reprodução camponesa e transformação social. São
Paulo: Marco Zero; Brasília: EdUn B, MCT-CNPq,
1990.
GARCIA JÚNIOR, Afrânio; HEREDIA, Beatriz.
Trabalho familiar e campesinato. América Latina, a.
14, 1971.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das culturas. Rio
de Janeiro: Editora LTC, 2014.
HEREDIA, Beatriz. A morada da vida: trabalho
familiar de pequenos produtores no Nordeste do Brasil.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
HOLLIVER, Gabriel. “Tá bonito pra chover”:
Agricultores experimentadores no semiárido da Paraíba.
2016. 58 f. Monografia (Graduação) Ciências Sociais,
PUC-Rio. Rio de Janeiro, 2016.

Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

JOHNSON, Allen W. Sharecroppers of the Sertão:
Economics and dependence on a Brazilian plantation.
Stanford: Stanford University Press, 1971.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo .
São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
LATOUR, Bruno. Cogitamus: seis cartas sobre as
humanidades científicas. São Paulo: Editora 34, 2011.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio
sobre antropologia simétrica. São Paulo: Editora 34,
2013.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. 12
ed. Campinas: Papirus, 2011.
PALMEIRA, Moacir. Casa e trabalho: notas sobre as
relações sociais na plantation tradicional, Revista de
Ciências Sociais do Centro de Estudos Noel Nutels , n.
2, p. 103-114, nov.1977.
PAULILO, M. I. O peso do trabalho leve. Ciência
Hoje, n. 28. 1987.
RODRIGUES, Sandra Marli da Rocha. Agroecologia e
sua materialidade na vida das mulheres camponesas. In:
CINELLI, C.; SEIBERT, I.; CIMA, J.; CALAÇA, M.;
PULGA, V. (Orgs.). Mulheres camponesas: semeando
agroecologia, colhendo saúde e autonomia. Porto
Alegre: Editora Rede Unida, 2018.
SAUTCHUK, Carlos Emanuel. Técnica e/em/como
transformação. In: ______. (Org.) Técnica e
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

34

transformação: perspectivas antropológicas. Rio de
Janeiro: ABA Publicações, 2017.
SIGAUD, Lygia. Os clandestinos e os direitos: estudo
sobre trabalhadores da cana -de-açúcar de Pernambuco.
São Paulo: Duas Cidades, 1979.
SILVA, Fabíola Andréa. As tecnologias e seus
significados. Canindé: Rev. Museu de Arqueologia de
Xingó, n. 2, p.119-138, 2002.
TEIXEIRA, Jorge Luan. Na terra dos outros:
mobilidade, trabalho e parentesco entre os moradores
do Sertão dos Inhamuns (CE). 2014. 222 f. Dissertação
(Mestrado em Antropologia Social) – PPGAS/MN,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
2014.
______. Caçando na mata branca: conhecimento,
movimento e ética no Sertão Cearense. 2019. 462 f.
Tese (Doutorado em Antropologia Social) –
PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 2019.
THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças
de atitude em relação as plantas e aos animais (1500 1800). São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
TSING, Anna. Viver nas ruínas: paisagens
multiespécies no Antropoceno. Brasília: IEB Mil
Folhas, 2019.
VAN DOOREN, Thom; KIRSKEY, Eben; MÜNSTER,
Ursula. Estudos multiespécies: cultivando artes de
atentividade. ClimaCom [online], Campinas, v. 3, n. 7,
p. 39-66, 2016.
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

35

WOORTMANN, Ellen.; WOORTMANN, Klaas. O
trabalho da terra: a lógica e a simbólica da lavoura
camponesa. Brasília: Editora da UnB, 1997.
ZALUAR, Alba. A Máquina e a Revolta: as
organizações populares e a pobreza. São Paulo:
Brasiliense, 2000.

Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

36

ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO FINANCEIROECONÔMICA DA PRODUÇÃO APÍCOLA, NA
CIDADE DE COCAL-PI, REGIÃO NORTE DO
PIAUÍ
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Vandenberg Lira Silva

1. INTRODUÇÃO
O Brasil está inserido no índice de países que dispõ em
de flora e clima excelentes para a prática de atividades
apícolas, e embora serem atribuídos ao mel brasileiro
qualidade e potencial imensos, ainda são restritos a
explorações. (FACHINI et al, 2019). Baseados nos
princípios agroecológicos e tendo em vi sta a
reestruturação dos ecossistemas, a apicultura pode
contribuir, de maneira positiva, para a sustentabilidade e
o equilíbrio do ambiente, além de garantir variedades
florísticas, quando atribuídos ao manejo correto.
Diante desses aspectos em enfatizar a importância da
diversidade produtiva, econômica e ambiental, destaca se o município de Cocal, região norte do estado do Piauí,
como pertencente a área denominada regionalmente de
carrasco que, embora seja extensa, ainda se tem poucos
estudos realizados no intuito de consolidar apicultura na
região e garantir a população produtos alimentares de
qualidade além de fortalecer a cadeia produtiva da
apicultura na região.
O desenvolvimento do projeto se deu diante a escassez
de dados científicos e projetos de p esquisa relacionados
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a apicultura na região, tomando como objetivo geral
realizar a análise financeiro-econômica da produção com 38
intuito de proporcionar melhor rentabilidade aos
produtores rurais em área de vegetação rural, em
particular na produção de mel.
2. DISCUTINDO O TEMA
As práticas apícolas visam integrar as ações que
abrangem o campo social, cultural, econômico e
ambiental como forma de garantir a população produtos
de qualidade. O estado do Piauí destaca -se por apresentar
vegetações com floradas ricas e variadas, além de
condições de luminosidade, temperatura, precipitação
pluvial e umidade relativa do ar, excelentes para
apicultura. (CARVALHO et al., 2019).
A cidade de Cocal -PI, situada na região norte do estado
piauiense, desenvolve atividades apícolas com o intuito,
principalmente de melhorar as relações sociais e suprir
as demandas da região. Entre os produtos apícolas, o mel
se destaca como o mais fácil de ser explorado e com
maiores
possibilidades
de
comercialização.
(CARVALHO et al., 2019).
3. MATERIAL E MÉTODO
Em função da importância para a promoção do
desenvolvimento rural, o projeto foi conduzido na cidade
de Cocal-PI, região norte do estado do Piauí, tendo como
base física a propriedade de um produtor da cidade e
conduzido no período de 12 meses.
A cidade de Cocal - PI (03°28’16’S e 41°33’18”W) é um
município brasileiro do estado do Piauí localizado na
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região de Parnaíba - PI, mesorregião do Norte piauiense
39
e pertencente a região fisiográfica da caatinga.
Foi realizado uma pesquisa quanti tativa, ensaio para
análise econômica da atividade de produção de mel e
durante o período do ensaio foi montado um fluxo de
caixa para analisar a viabilidade econômica produtiva. A
análise econômica da atividade de produção de mel
durante o ciclo anual foi realizada considerando à
produção media por kg/ano/colmeia. Para o cálculo do
custo de produção, será feito um levantamento do custo
operacional proposta por Matsunaga et al. (1976). O
custo operacional foi composto pelo Custo Operacional
Efetivo (COE), constituído dos gastos com mão-de-obra,
máquinas/equipamentos, veículos e insumos, e o Custo
Operacional Total (COT), resultante do COE e acrescido
das despesas com depreciação de máquinas e
equipamentos, outras despesas e encargos financeiros.
A lucratividade do sistema de produção foi composto
pela receita bruta, que refere -se ao preço unitário médio
pago aos produtores, a receita líquida, referente à
diferença entre a receita bruta e o custo total de
produção; e índice de lucratividade, que se refere à
proporção da receita bruta que se constitui em recursos
disponíveis, em relação à receita líquida obtida os
(Martin, 1997).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os resultados obtidos no presente trabalho,
verificou-se a produtividade da colméia baixa
ocasionada pela implantação do apiário realizado no
período produtivo. Dessa forma, serão apresentados na
tabela 1, os indicadores de viabilidade econômica do
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apiário na propriedade Morro Dantas no município de
Cocal-PI.
A tabela 1 foi organizada de forma distinta, sendo o
modelo 1 a simulação com aquisição de itens para o
beneficiamento do mel e modelo 2, simulação realizada
com o aluguel de itens para o benef iciamento do mel.
Diante da análise dos dados obtidos, percebeu -se que o
apicultor necessitou de um investimento inicial total no
valor de R$ 9.942,90 no primeiro ano de produção,
destacado no modelo 1.
Tabela 1: Indicadores de lucratividade do sistema apícola, no
município de Cocal -PI
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No modelo 2 corresponde ao aluguel dos itens para o 41
beneficiamento do mel, o investimento inicial total foi
calculado no valor de R$ 6.572,20 no primeiro ano de
produção. A produção média estimada na região
corresponde a 70kg de mel, portanto, a produção de mel
referente ao primeiro ano de iniciação foi baixa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão da análise financeiro -econômica da produção
de mel teve retorno esperado baixo devido ao cenário de
preço atual do kg do produto.
A realização da simulação para a produção média de 15
quilos por Colméia em resposta a valorização do produto
leva o mel a um melhor cenário possibilitando ao
agricultor a obtenção de retorno do capital investido.
Nessa perspectiva, propõe melhora no manejo a fim de
incrementar a lucratividade do apiário para obtenção de
um resultado mais satisfatório.
Agradecimentos:
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LEVANTAMENTO DE CUSTO INICIAL E
DEPRECIAÇÃO DOS ITENS UTILIZADOS PARA
IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE APIÁRIO, NO
MUNICÍPIO DE COCAL - PI
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Elayne Cristina Gadelha Vasconcelos

1. INTRODUÇÃO
A apicultura tem se destacado como uma atividade
zootécnica que causa baixo impacto ambiental, e ao
mesmo tempo proporciona um rápido retorno do capital
investido (BACHA JÚNIOR et al., 2009; FAQUINELLO,
2017).
A apicultura tornou -se instrumento de inclusã o
econômica e alternativa de emprego e renda, todavia, a
atividade exige profissionalização, inclusive com o
enfoque de que a ocupação na apicultura deve ser
exercida como a atividade econômica principal do
indivíduo, pois ainda é vista, por muitos, como a tividade
secundária e paralela às suas atividades profissionais
(BÖHLE e PALMEIRA 2006).
Os custos de implantação de uma propriedade de
apicultura
(apiário)
são
relativamente
baixos
comparados com as demais atividades agropecuárias.
Neste contexto, observamos que há uma melhora na
cadeia produtiva da Apicultura nesta região. Este
trabalho tem como objetivo fazer o levantamento dos
custos iniciais para a implantação de apiário em uma
pequena propriedade rural. Tem como justificativa a
melhoria da qualidade de vida do pequeno produtor desta
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região e um maior contato do IFPI com a comunidade
local.
O desenvolvimento da pesquisa se deu diante a escassez
de dados científicos e projetos relacionados a apicultura
na região, tomando como objetivo geral realizar um
levantamento de custos para a implantação de um apiário
para a produção de mel, com intuito de proporcionar
melhor rentabilidade aos produtores rurais.
2. DISCUTINDO O TEMA
A apicultura define-se como a criação racional de
abelhas tornando-se uma atividade de grande
importância devido a possibilidade de obtenção de bons
resultados econômicos, ecológicos e sociais, e ressalta se que a importância social que advém da geração de
renda para pequenos produtores, notadamente em regiões
de baixo desenvolvimento social refletindo em mudanças
nas formas de manejo na apicultura, deixando -se a forma
extrativista de lado e passando a inovar em tecnologias,
visando melhorar a quantidade e a qualidade dos
produtos apícolas produzidos.
Seguindo essa temática, buscou -se estudar a apicultura
na região Norte do estado do Piauiense, em particular na
cidade de Cocal – PI, como forma de consolidar a
atividade apícola na região e garantir a população
produtos alimentares de qualidade e fortalecer a cadeia
produtiva da apicultura na região. O desenvolvimento
dessas ações em Cocal – PI, possibilita melhorias
sociais, gerando renda aos produtores rurais e garantias
de reinvestir na propriedade, e assegura a oferta de
alimentos às famílias.
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A maioria dos produtores desta Região são ag ricultores
familiares, onde nestas condições a apicultura se destaca 45
como uma atividade importante, podendo assim, ser
executada como atividade secundária sem danos à
atividade principal da propriedade, necessitando de
pequena área para instalação; investi mento inicial
relativamente baixo; aumenta a produtividade da
agricultura por meio da polinização; tem baixos custos
de mão de obra e; possibilita a obtenção de vários
produtos (MATOS, 2005).
3. MATERIAL E MÉTODO
O projeto foi conduzido na cidade de cocal -PI, região
norte do estado do Piauí, tendo como base física a
propriedade de um produtor da referida cidade e
conduzido no período de 12 meses. A cidade de Cocal PI (03°28’16’S e 41°33’18”W) é um município brasileiro
do estado do Piauí localizado na regi ão de Parnaíba - PI,
mesorregião do Norte piauiense e pertencente a região
fisiográfica da caatinga.
Foi realizada uma análise de mercado, onde os alunos
realizaram uma pesquisa de preços. Foram pesquisados
vários locais de venda de produtos apícolas entr e eles:
Agropecuárias, Casas Agrícolas e Associação de
Apicultores. Todos os preços empregados na estimativa
de custos de implantação sejam de produtos, de
equipamentos ou de insumos, são referentes ao ano de
2018 e foram coletados junto a empresas do ramo
apícola, situadas na própria região, para refletir o real
potencial econômico da atividade. Sendo assim, os dados
obtidos foram tabulados em planilhas do Microsoft
Excel, e posteriormente elaborou-se uma tabela de custo
estimado, necessária a um apicultor que deseja implantar
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um apiário com 15 colméias, bem como, os custos anuais
para a manutenção do apiário, com dados levantados no
município de Cocal -PI.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os investimentos fixos para a implantação de um apiário
composto por 15 colmeias foram discriminados, como
também se procedeu com a estimativa relacionada a sua
durabilidade, valor residual e a depreciação dos produtos
(Tabela 1). O custo de implantação do apiário
correspondeu a R$ 8.190,00 considerando -se a aquisição
de itens que compõem o beneficiamento do mel
(Centrífuga, mesa desoperculadora e decantador),
contudo, não fizeram parte da implantação inicial.
Tabela 1 Levantamento do investimento e depreciação dos itens
utilizados para implantação e manejo de apiário, no municípi o de
Cocal - PI
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Para termos uma informação conforme a realidade sem a
quantificação dos valores dos itens citados (itens
alugados), tendo o custo de implantação sendo de R$
4.960,00. A vida útil dos materiais trabalhados na
apicultura é de aproximadamente de 10 anos. Um valor
de depreciação anual de R$ 927,90 vs R$ 787,20 com um
bom uso e manutenção necessária, no entanto,
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equipamentos podem ultrapassar esse tempo de uso. Os
equipamentos com custos mais elevados nessa 48
implantação foram: A colméia completa (um ninho, duas
melgueiras com quadros, assoalho e tampa) com custo de
R$ 3.000,00, considerando a analise com os itens de
beneficiamento, centrifuga manual para 8 quadros com
preço de R$ 1800,00, mesa desoperculadora para 16
quadros com preço de R$ 1000,00e decantador com preço
de R$ 640,00.
Ressalta-se que ao alugar os itens de beneficiamento do
mel obteve-se uma melhoria nos custos de implantação,
todavia, essa pode não ser uma realidade para os
apicultores como foi oportunizado para o presente
trabalho.
Ao comparar os resultados para o custo de implantação
obtidos por Caione et al. (2011) realizando uma
avaliação econômica da atividade apícola em Alta
Floresta-MT, verificou-se que os custos de implantação
foram inferiores, R$ 8.190,00 e R$ 4.960,00 vs R $
27.480,00
Tabela 2. Análise dos custos operacionais anuais utilizados no
manejo de apiário, no município de Cocal - PI
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Ressalta-se que o volume de itens é muito inferior
quando comparado ao trabalho, 15 colmeias vs 80 49
colmeias, bem como, existem as di ferenças entre as
regiões e suas características bem diversas entre si,
causando grandes influências nos preços iniciais e finais
de produtos.
Os gastos anuais que representam o custo operacional
efetivo e são preços de despesas de custeio (mão de obra,
combustível, embalagens, itens de beneficiamento, etc.)
e foram de R$ 825,00. Atualmente na região, o preço
médio por kg de mel é comercializado a R$ 5,00 e pode
alcançar o preço de R$20,00 quando envasado, embalado
e
comercializado
localmente.
Ressalta -se
a
produtividade média de apiários de 15kg/colmeia/ano,
pode resultar em resultados satisfatórios conforme o
manejo e desenvolvimento do apiário.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento de custos para a implantação do apiário
na região é relativamente baixo, frente aos benefícios
proporcionados ao produtor e ao meio ambiente. Na
perspectiva de o preço médio por kg/mel ser
comercializado a R$ 5,00 e podendo alcançar o preço de
R$20,00 quando envasado e comercializado localmente.
A produção média de 15kg/colméia leva o mel a um
melhor cenário possibilitando ao agricultor a obtenção
de retorno do capital investido.
Agradecimentos: CNPq, FAPEPI, IFPI campus COCAL.
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FORMAS SUSTENTÁVEIS PARA O
DESENVOLVIMENTO NO SEMIÁRIDO: A
AGRICULTURA FAMILIAR E AS TECNOLOGIAS
DE CONVIVÊNCIA NA COMUNIDADE VALE DO
MUCURIPE, SANTANA DO ACARAÚ-CE
Francisco Ronaldo Cândido
Paulo Vitor Silva

1. INTRODUÇÃO
A agricultura familiar tem seu p apel importante no
desenvolvimento do Brasil. Os agricultores familiares
fazem parte de uma classe em que, ao longo dos anos,
impulsionado, principalmente, vem pela concepção de
desenvolvimento duradouro, geração de emprego e
renda, segurança alimentar e desenvolvimento local
(INCRA, 2000).
Segundo Brasil (2006), é considerado agricultor familiar,
não possuir área maior do que quatro módulos fiscais; a
mão de obra utilizada nas atividades econômicas ser
predominantemente familiar e o maior percentual da
renda ser obtido das atividades econômicas do
estabelecimento.
Partindo dessa classificação, é importante trazer à tona a
importância dessa categoria no semiárido nordestino,
onde segundo Brasil (2008), o Semiárido Brasileiro
(SAB) é caracterizado e delimitad o pela irregularidade
pluviométrica, com três fatores técnicos que o
caracterizam: precipitação média anual inferior a 800
milímetros; índice de aridez de até 0,5, e risco de seca
maior que 60%. Caracterizando em grande maioria da
região do estado acontece escassez hídrica.
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Entendendo as características do semiárido é possível
usar, suas potencialidades, sem deixar de lado seus 52
déficits, como a escassez de recursos hídricos. Para isso
é possível conciliar a agricultura familiar com as
tecnologias voltadas para a convivência com o
semiárido. Diante disso, na comunidade Vale do
Mucuripe, localizada em Santana do Acaraú – CE (ver
figura 1), faz parte desse processo, ao utilizar -se de tais
tecnologias, que juntamente com a agricultura familiar,
buscam a sustentabilidade.

Figura 1: Mapa de localização Vale do Mucuripe, Santana do Acaraú/CE

Fonte: Candido, 2019

O referido estudo sobre as formas sustentáveis para
desenvolvimento no semiárido: A agricultura familiar e
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as tecnologias de convivência na comunidade vale do
Mucuripe, Santana do Acaraú-CE busca analisar o 53
semiárido com uma visão sustentável, e como a
agricultura familiar, juntamente com as tecnologias
voltadas para convivência com o mesmo, podem
quantizar seu desenvolvimento.
2. DISCUTINDO O TEMA
Segundo Brasil (2006), a agricultura familiar pode ser
definida como prática rural, desde que não detenha
qualquer título, sendo maior que quatro módulos fiscais,
onde a mão-de-obra seja própria, ou ajuda dos
integrantes familiar.
Ainda sobre esse conceito, Brasil (1964) e Campos
(2014) é considerada propriedade familiar, o imóvel
rural, que direta e pessoalmente explorado pelo
agricultor e sua família, lhes absorva a força de trabalho,
garantindo-lhe subsistência e progresso social e
econômico, cuja área máxima é fixada para cada região
e tipo de exploração, e eventualmente trabalha com a
ajuda de terceiros.
Ao falar de subsistência, é preciso entender o conceito
de sustentabilidade, Sabourin (1999) ressalta que o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração
presente sem comprometer as possibilidades das futuras
gerações em satisfazer as suas necessidade s. Partindo
desse viés, pode-se dizer que a agricultura familiar está
dentro do conceito de sustentabilidade, já que
“agricultura familiar é, de maneira geral, associada à
reprodução dessas unidades familiares de produção
(SABOURIN, 1999).
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

Para um cultivo sustentável em um ambiente seco e
árido, é preciso adaptar-se ao meio natural. Para isso é 54
criado as tecnologias de convivência com o semiárido,
que servem como instrumentos para amenizar tais
fatores, como a escassez hídrica, escoamento rápido e má
distribuição da precipitação.
Para Küster et al. (2006), as tecnologias de convivência
com o semiárido são para o manejo sustentável dos
recursos naturais do semiárido, desenvolvem - se em
benefício da agricultura familiar, e que as tecnologias
adaptadas não trazem não trazem os benefícios dos
megaprojetos de abastecimento de água, mas que, As
tecnologias para a captação de água de chuva e de poços
profundos, entretanto, podem aumentar o abastecimento
de água a um custo relativamente baixo. Ou seja,
beneficiam os pequenos agricultores.
Diante disso, são exemplos de tecnologias voltadas para
o semiárido, captação da agua da chuva por cisternas de
placas, barragens, preparação do solo para captar e
produzir a partir da agua em barreiros, dentre outros,
como reuso da água (EMBRAPA, 2019). Como também
o exemplo das hortas circulares, difundidas pela Ag ência
Mandalla, que são reconhecidas e apoiadas como
“tecnologia social” por várias instituições.
Com essas novas tecnologias, levou organizações sociais
e de assessoria técnica a desenvolvem o Programa “1
Milhão de Cisternas”, hoje apoiado pelo Ministério do
Meio Ambiente (KÜSTER et al., 2006), o programa se
espalhou pelo interior do Nordeste, beneficiando grande
parte da população carente e escassa de água.
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3. MATERIAL E MÉTODO
A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, sendo
do tipo descritiva/analítica que objetiva através de uma
revisão bibliográfica e pesquisa em campo analisar as
formas sustentáveis, agricultura familiar e as tecnologias
referente ao convívio com o semiárido na Comunidade
Vale do Mucuripe no município de Santana do Acaraú CE.
Diante disso, a mesma está dividida em quatro partes,
levantamento bibliográfico, pesquisa a campo, coleta de
dados e registros fotográficos referente a temática. Onde,
através dessa pesquisa foram feitos uma tabulação de
dados, para geração de gráficos, tabelas e mapas da área
de estudo, foi elaborado um mapa de localização com o
auxílio do software QGis 3.8 e Google Earth Pro.
Também foram desenvolvidos gráficos e tabelas (através
da aplicação de questionários e entrevistas) com o
auxílio do software Word e Excel, que permitiram um
melhor desenvolvimento do estudo e apresentação dos
dados e resultados.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O assentamento pesquisado apresenta área de 177,89
hectares, conquistada no ano de 2015, depois de vários
anos de lutas e persistência das famílias beneficiadas,
através de uma política pública do Programa Nacional de
Crédito Fundiário (SILVA et al., 2019).
Tendo em vista que as tecnologias sociais contribuem
para a convivência no semiárido, a mesma ajuda na
agricultura familiar. No assentamento Vale do Mucuripe,
as
atividades
produtivas
desenvolvidas
pelos
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agricultores e agricultoras se dá principalmen te nos
cultivos costumeiros das culturas de milho, feijão, 56
jerimum, batata doce e macaxeira, sendo que com
técnicas como: cisternas de placas, sistema de reuso de
aguas cinzas, juntamente com barragens, ajudam na
captação de água, proporcionando um melhor cultivo e
subsistência nesse clima.
Com tudo, a fusão entra agricultura familiar e
tecnologias sociais no semiárido tem permitido um
avanço para um cultivo sustentável, gerando renda para
os produtores, que estão inclusos em programas como:
PAA e PNAE, que possibilitam a distribuição desses
alimentos produzidos pelos pequenos agricultores para
escolas e para a feira livre através da COPASA, já na
criação de animais, os agricultores e agricultoras têm as
criações de vacas, ovelhas, cabras, porcos, galinhas,
capotes, perus e patos (Figura 2).
Figura 2: Técnicas, tecnologias e produtos no Vale do Mucuripe, Santana do
Acaraú/CE
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Fonte: Autores (2019)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante disso, apesar da escassez de políticas públicas
mais eficazes que contribuam diretamente com a
sustentabilidade, a comunidade em questão vem fazendo
com que a forma de produzir possa ser coerente, mesmo
que alguns produtores ainda insistam em permanecer em
métodos antiquados.
Com a ajuda das tecnologias e técnicas de con vivência
com o semiárido, juntamente com uma forma sustentável
de produzir, os residentes da comunidade Vale do
Mucuripe em Santana do Acaraú – CE, buscam um
desenvolvimento sustentável, com foco para a
agricultura familiar como forma de subsistência,
elevando o grau de qualidade de vida.
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AVALIAÇÃO DOS PREÇOS DA CESTA BÁSICA
NOS SUPERMERCADOS DE FORTALEZA – CE
Daiana dos Santos Rabelo
William Firmino de Souza
Jonathan Sales Felix
Filipe Eugênio Rodrigues Silvestre

1. INTRODUÇÃO
A economia brasileira ao longo dos processos históricos
e políticos, principalmente, têm enfrentado grandes
desafios relacionados às inflações, desemprego,
recessões e a má distribuição de renda. Notam -se as
consequências geradas para as famílias que receb em
baixos salários, já que encontram dificuldades em
satisfazer suas necessidades mínimas de nutrição através
dos alimentos.
Segundo Hoffman (1993) em relação ao nível e a
distribuição de renda, e tomando como base os dados
publicados na Pesquisa de Orçam entos Familiares (POF)
1987/1988, uma pesquisa realizada entre nove (9) áreas
metropolitanas do Brasil, apontou Fortaleza como a
cidade que apresentou a renda média mais baixa,
desigualdade elevada e os índices de pobreza altos.
Percebem-se então os problemas sociais enfrentados pela
parcela da população mais carente, como principalmente
a desigualdade social e à pobreza.
De acordo com a Carta Magna (Constituição Federal de
1988) o salário mínimo recebido pelo trabalhador deve
suprir as necessidades básica s individuais para a sua
sobrevivência e de sua família, desta maneira percebe -se
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a importância dos alimentos e a como também variedade
dos
gêneros
alimentícios
oferecidos
pelos 61
estabelecimentos comerciais. Nota -se que a alimentação
se constitui um direito básico do cidadão, devendo ser
abastado através da cesta básica (CARVALHO JÚNIOR
et al., 2018).
De início foram realizadas várias pesquisas em
supermercados variados localizados na cidade de
Fortaleza, objetivando realizar uma análise comparativa
de valores dos alimentos que compõem a cesta básica e
que são pertencentes a uma mesma classe. Desta maneira
foi possível perceber a diferença de preços de um mesmo
produto em supermercados diferentes e em bairros
diferentes. Os principais alimentos que compõem a cesta
básica destacados na pesquisa foram o arroz, o feijão, o
óleo, o cuscuz, os ovos, o sal, a farinha de trigo, o café,
o açúcar e o macarrão. Primeiramente foi realizada a
coleta dos preços e posteriormente foi aplicada a análise
comparativa dos preços oferecidos pelos variados
estabelecimentos comerciais.
Nota-se que as classes sociais baixas precisam selecionar
os estabelecimentos que ofertam preços acessíveis para
a aquisição dos produtos alimentícios básicos que
compõem a cesta básica. Então se pode inferir que as
famílias pertencentes às classes sociais baixas possuem
menor poder de compra, já que os recursos financeiros
são limitados.
Tem-se como hipótese a ideia de que os supermercados
de Fortaleza variam os preços dos alimentos de acordo
com a elitização de cada bairro da cidade, portanto o
objetivo do estudo é analisar se na cidade de Fortaleza,
os supermercados variam os preços dos alimentos que
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compõem a cesta básica em relação à renda dos cidadãos
fortalezenses.
2. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo é Fortaleza, capital do Ceará, localizada
na região nordeste do Brasil. A cidade tem 313,140 km²,
sendo a maior cidade do Ceará em população e a quinta
do país, além de ser a segunda cidade mais rica do
Nordeste. A capital cearense preserva algumas
ruralidades, sendo assim, a agricultura tem importância,
principalmente nos municípios da região metropolitana,
reflexo da falta de poder aquisitivo necessário para se
adquirir alimentos essenciais que garantam uma boa
nutrição à população.
3. MATERIAL E MÉTO DO
Para a realização deste trabalho realizou -se uma pesquisa
de campo com a finalidade de registrar os preços dos
alimentos que compõem a cesta básica. Em razão da
cidade de Fortaleza possuir um número grande de
supermercados, foi necessária a utilização de
amostragens. Fortaleza foi dividida em 5 classes (figura
1), a divisão foi realizada de acordo com a renda média
dos bairros da cidade que foi determinada pelo IPECE
(2010) e a partir dessa divisão, amostramos uma
quantidade total de 15 supermercados espalhando dentro
dos bairros de cada classe, divididos em:
•

Classe 1: variando de R$ 239,25 a 500,00 - 4
supermercados;

•

Classe 2: variando de R$ 500,01 a 1000,00 - 7
supermercados;
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•

Classe 3: variando de R$ 1000,01 a 1500,00 - 2
63
supermercados;

•

Classe 4: variando de R$ 1500,01 a 2000,00 - 1
supermercado;

•

Classe 5: variando de R$ 2000,01 a 3659,54 - 1
supermercado.

Para análise da diferença entre os preços dos alimentos,
utiliza-se a seguinte fórmula:

Figura 1: Mapa valor da Renda Média Pessoal por bairros de Fortaleza –
2010

Fonte: IPECE (2010).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar a Quadro 1, é possível afirmar que os
supermercados presentes na classe 5 são os que vendem
os itens da cesta básica com o preço mais elevado dentro
de Fortaleza, e na classe 1 os preços ofertados para os
produtos da cesta básica são mais baixos. A diferença do
total dos preços variou em aproximadamente R$ 5,09, ou
seja, dependendo do local de Fortaleza é possível fazer
uma economia de 14% na aquisição da cesta básica.
Na Quadro 2, é possível observar a variação em
porcentagem dos valores mais elevados ou mais baixos
dos alimentos dos supermercados. Entre os produtos, o
que menos sofreu variação de preço foi o óleo,
apresentando o valor mais baixo nos supermercados da
classe 1 e 3, já os valores mais elevados foram
encontrados nos supermercados da classe 2; já o produto
que mais sofreu variação de preço foram os ovos,
apresentando valor mais baixo nos supermercados da
classe 3 e valores elevados nos supermercados da class e
5.
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Quadro 1: Média dos preços dos itens da cesta básica em Fortaleza

Fonte: Os autores (2020).

Quadro 2: Diferença percentual dos itens da cesta básica em relação os
valores extremos das classes

Fonte: Os autores (2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível afirmar que os supermercados de Fortaleza
variam os preços dos alimentos que compõem a cesta
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básica de acordo com a renda mensal dos seus
consumidores, estando esses alimentos com valores mais
elevados nos bairros onde os consumidores têm maior
poder aquisitivo. A variação total dos preços dos
alimentos é de 14%, sendo os bairros da classe 1 os mais
indicados para fazer economia na aquisição da cesta
básica.
Nota-se a necessidade de políticas que busquem
controlar os preços dos alimentos básicos da cesta
básica, visando tornar acessível à aquisição dos variados
produtos para famílias que possuem menor renda.
Portanto, é importante se analisar o impacto das
oscilações de preços dos alimentos sobre esta parcela da
população.
Agradecimentos: Universidade Estadual do Ceará,
Universidade Federal do Ceará, FUNCAP, CNPq e
CAPES.
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AVALIAÇÃO DOS PREÇOS DE FRUTAS E
LEGUMES NOS SUPERMERCADOS DE
FORTALEZA – CE
Filipe Eugênio Rodrigues Silvestre
Jonathan Sales Felix
Daiana dos Santos Rabelo
William Firmino de Souza

1. INTRODUÇÃO
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação - FAO (2004), o Brasil é
o 3º maior produtor de frutas e legumes de todo o mundo,
perdendo apenas para a China e a Índia. Mesmo a
produção chegando em 43 milhões de toneladas ao ano,
o Brasil consome muito pouco do que produz quando se
comparado com os países desenvolvidos, fato justif icado
principalmente pelos preços elevados dos frutos e
legumes em relação a outros alimentos (NOVAES, 2006;
SPANHOL; HOKAMA, 2005).
Como o consumo de frutas e legumes é reduzido no
Brasil, principalmente devido ao custo em relação a
outros tipos de alimentos, esse trabalho tem como estudo
do comportamento dos preços desses alimentos na capital
cearense. Tem-se como hipótese a ideia de que os
supermercados de Fortaleza variam de preço de acordo
com a elitização de cada bairro da cidade, portanto o
objetivo do estudo é analisar se na cidade de Fortaleza,
os supermercados variam os preços das frutas e legumes
em relação a renda dos cidadãos Fortalezenses.
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2. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo é Fortaleza, capital do Ceará, localizada
na região nordeste do Brasil. A cidade tem 313,140 km²,
sendo a maior cidade do Ceará em população e a quinta
do país, além de ser a segunda cidade mais rica do
Nordeste. A capital cearense preserva algumas
ruralidades, sendo assim, a agricultura tem importância,
principalmente nos municípios da região metropolitana.
3. MATERIAL E MÉTODO
Para a realização deste trabalho realizou -se uma pesquisa
de campo com a finalidade de registrar os preços de
frutas e legumes. Como Fortaleza tem um número grande
de supermercados, foi necessário o uso de amostragem.
Fortaleza foi dividida em 5 classes (figura 1), divisão
está realizada de acordo com a renda média dos bairros
da cidade que foi determinada pelo IPECE (2010) e a
partir dessa divisão, amostramos uma quantidade de 15
supermercados espalhando dentro dos bairros de casa
classe, divididos em:
• Classe 1: variando de R$ 239,25 a 500,00 - 4
supermercados;
• Classe 2: variando de R$ 500,01 a 1000,00 - 7
supermercados;
• Classe 3: variando de R$ 1000,01 a 1500,00 - 2
supermercados;
• Classe 4: variando de R$ 1500,01 a 2000,00 - 1
supermercado;

Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

69

• Classe 5: variando de R$ 2000,01 a 3659,54 - 1
70
supermercado.
Para análise da diferença entre os preços dos alimentos,
utiliza-se a seguinte fórmula:

Figura 1: Mapa valor da Renda Média Pessoal por bairros de
Fortaleza – 2010

Fonte: IPECE (2010).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar a Quadro 1, é possível afirmar que os
supermercados presentes na classe 5 são os que vendem
os frutas e verduras com o preço mais elevado dentro de
Fortaleza, e as classes 1 e 3 vendem com os preços mais
baixos. A diferença do total dos preços variou em
aproximadamente R$ 15,91, ou seja, dependendo do
local de Fortaleza é possível fazer uma economia de
29,25% na aquisição de frutas e legumes.
No Quadro 2, é possível observar a variação em
porcentagem
dos
valores
dos
alimentos
dos
supermercados mais baratos e do mais caros. Entre os
produtos, o que menos variou de preço foi a manga,
sendo mais barata nos supermercados da classe 1 e mais
cara nos supermercados da classe 4; já o produto que
mais variou de preço foi o pimentão, sendo mais barato
nos supermercados da classe 1 e mais caro nos
supermercados da classe 5.
Quadro 1: Média dos preços de frutas e legumes em Fortaleza
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Fonte: Os autores (2020 ).

Quadro 2: Diferença percentual dos alimentos em relação os
valores extremos das classes

Fonte: Os autores (2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível afirmar que os supermercados de Fortaleza
variam os preços das frutas e dos legumes de acordo com
Co l e ção Pes qui s a e E xt ens ão , vo l . 5

a renda mensal dos seus consumidores, estando esses
alimentos com valores mais elevados nos bairros onde os 73
consumidores têm maior poder aquisitivo. A variação
total dos preços dos alimentos é de 29,25%, sendo os
bairros das classes 1 e 3 os mais indicados para fazer
economia na aquisição de frutas e legumes.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com registros arqueológicos da Mesopotâmia,
há mais de 6 mil anos podemos nota que já ser sabia
que o cuidado da higiene pessoal e importante para a
conservação da saúde e hoje no Brasil podemos nota que
através do inciso IV do Artigo 7 da Constituição Federal
de 1988 que a higiene e um direito básico do cidadão
quer uma das formas de conseguir isso e através dos
produtos de higiene pessoal, além disso ela e muito
relevante para prevenção de doenças.
No começo foi feita várias pesquisas em 15
supermercados em vários locais diferentes na cidade de
Fortaleza, com o objetivo de fazer uma analise de valores
dos produtos de higiene pessoal e que são pertencentes a
uma mesma classe. Assim nota -se que foi possível uma
verificação na diferenciação entre os valores de um
mesmo produto em vários estabelecimentos de
localização diferentes.
Verifica-se que as classes sociais que são menos
favorecidas tem um menor poder de compra, precisar
selecionar supermercados que ofereçam preços mais
populares para a aquisição de produto s de higiene
pessoal.
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2. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo é Fortaleza, capital do Ceará, localizada
na região nordeste do Brasil. A cidade tem 313,140 km²,
sendo a maior cidade do Ceará em população e a quinta
do país, além de ser a segunda cidade mais rica do
Nordeste. Dado visto o destaque econômico que a capital
cearense tem, é suposto que ela é tem um grande mercado
consumidor para produtos de higiene pessoal e
cosméticos.
3. MATERIAL E MÉTODO
Para a realização deste trabalho realizou -se uma pesquisa
de campo com a finalidade de registrar os preços dos
itens de higiene pessoal. Como Fortaleza tem um número
grande de supermercados, foi necessário o uso de
amostragem. A capital cearense foi dividida em 5 classes
(figura 1), divisão está realizada de acord o com a renda
média dos bairros e a partir dessa divisão, amostramos
uma quantidade de 15 supermercados espalhando dentro
dos bairros de casa classe, divididos em:
•

Classe 1: 4 supermercados;

•

Classe 2: 7 supermercados;

•

Classe 3: 2 supermercados;

•

Classe 4: 1 supermercado;

•

Classe 5: 1 supermercado.

Para análise da diferença entre os preços dos produtos de
higiene, utiliza-se a seguinte fórmula:
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Figura 1: Mapa valor da Renda Média Pessoal por bairros de
Fortaleza – 2010

Fonte: IPECE (2010).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar a Quadro 1, é possível afirmar que os
supermercados presentes na classe 5 são os que vendem
os itens de higiene pessoal com o preço mais elevado
dentro de Fortaleza, e a classe 3 vende com os preços
mais baixos. A diferença do total dos preços variou em
aproximadamente R$ 11,51, ou seja, dependendo do
local de Fortaleza é possível fazer uma economia de
14,36% na aquisição dos produtos de higiene pessoal.
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Na Quadro 2, é possível observar a variação em
porcentagem
dos
valores
dos
produtos
dos 78
supermercados mais baratos e do mais caros. Entre eles,
o que menos variou de preço foi a pasta de dente, sendo
mais barato nos supermercados das classes 1, 2, 4 e 5, já
os mais caros foram nos supermercados da classe 3; já o
produto que b mais variou de preço foi a escova de dente,
sendo mais barata nos supermercados da classe 2 e mais
caro nos supermercados da classe 5.
Quadro 1: Média dos preços dos itens de higiene pessoal em
Fortaleza

Fonte: Os autores (2020).
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Quadro 2: Diferença percentual dos itens de higiene pessoal em
relação os valores extremos das classes

Fonte: Os autores (2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível afirmar que os supermercados de Fortaleza
variam os preços dos itens de higiene pessoal de acordo
com a renda mensal dos seus consumidores, estando
esses produtos mais caros nos bairros onde os
consumidores têm maior poder aquisitivo. A variação
total dos preços dos produtos de higiene é de 14,35%,
sendo os bairros da classe 3 os mais indicados para
compra os produtos de higiene pessoa pois terá uma
economia e também poderá conseguir com mais
facilidade um dos seus direitos básicos através da
aquisição desses itens de higiene pessoal e
consequentemente estará ser prevenindo de futuras
doenças .
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