
Agricultoras trocam experiências
sobre gestão de banco de sementes

no semiárido paraibano
Mulheres são protagonistas na perpetuação e na diversidade do patrimônio

das sementes como fonte de vida e soberania alimentar

Soberania alimentar:
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armazenamento de sementes
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Apresentação de trabalho de grupo

O Semiárido é um lugar de diversidade e 
oportunidades, principalmente para 
agricultura familiar. Foi com essa ideia que 
a Casa da Mulher do Nordeste e o Centro 
Sabiá promoveram a Oficina de Manejo 
Sanitário e Alimentação das Criações a 
partir de Plantas da Caatinga no município 
de Mirandiba, Sertão de Pernambuco, no 
mês de julho. Participaram 14 mulheres 
integrantes do Fórum de Mulheres de 
Mirandiba.

A oficina teve por objetivo debater a 
sanidade e alimentação dos animais 
mantidos nas criações dos quintais 
agroecológicos das agricultoras como 
alternativas de prevenção e tratamentos de 
doenças recorrentes em aves, caprinos e 
ovinos.

Ainda na programação, as agricultoras 
foram orientadas sobre o manejo com 
galinha de capoeira e plantas medicinais 
extraídas da Caatinga. No final, as 
participantes debateram sobre a 
importância dos animais para a agricultura 
familiar, pois é uma forma também de 
gerar renda para as famílias.

Fórum de mulheres de
Mirandiba/PE recebe
formação na área de manejo
de criações de animais

O Ô de Casa traz nesse número um assunto importante 
na vida das mulheres agricultoras, a preservação e a 
guarda das sementes nativas. Guardar e estocar são 
estratégias antigas e fundamentais na convivência com o 
Semiárido. As mulheres sempre desempenharam um 
papel importante nesse campo, garantindo a 
sustentabilidade da vida e a biodiversidade. Com seus 
saberes e experimentações em seus quintais, vem 
desenvolvendo conhecimentos e tecnologias espalhadas 
em várias regiões do Brasil. São mulheres catingueiras, 
quilombolas, agricultoras, experimentadoras, engajadas 
na luta de tantas outras mulheres do campo e da cidade.

Aqui, vamos apresentar a experiência de algumas 
mulheres na guarda e gestão de sementes no semiárido 
paraibano, através do intercâmbio com as mulheres do 
Sertão do Pajeú. Juntas trocam seus conhecimentos e 
experiências na guarda e na gestão dos bancos de 
sementes, na intenção de ampliarem para outras 
mulheres em sua região e fortalecerem suas práticas de 
convivência com o semiárido em favor da agroecologia e 
do feminismo.

Também vamos compartilhar um Papo Consciente sobre 
os desafios do diálogo entre feminismo e agroecologia 
para avançar nas práticas cotidianas das organizações, 
dos movimentos sociais e nas políticas públicas do 
campo, a partir de algumas conclusões sobre a tese de 
Ana Paula Ferreira, ativista feminista e agroecológica.

Seguimos na luta Sem Feminismo não há Agroecologia!

Aproveitem a leitura!

Graciete Santos
Coordenação Geral
Casa da Mulher do Nordeste

Editorial
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Sertanejas conhecem
experiências sobre
gestão de bancos de
sementes em
Queimadas/PB
Agricultoras tiveram contato com 
a organização e as práticas de 
manejo e conservação no 
armazenamento de sementes

Protagonismos das mulheres na gestão dos bancos 
de sementes. Este foi o mote do intercâmbio 
realizado por vinte agricultoras da comunidade de 
Curralinho, município de São José do Egito, no 
Sertão do Pajeú em Pernambuco, com 
trabalhadoras rurais da localidade de Macacajá II, 
em Queimadas no Semiárido paraibano, no mês de 
novembro deste ano. A tradição de guardar 

sementes não é algo novo. Desde os primórdios das 
civilizações, existe uma cultura de armazenamento das 
sementes, muitas vezes por agricultoras, com a 
finalidade de garantir a conservação das espécies 
guardadas e sua continuada existência no futuro. 

A ideia do Intercâmbio foi que através de rodas de 
diálogo e vivência prática as participantes trocassem 
experiências sobre a gestão de banco de sementes. 
Durante os dois dias da atividade, as mulheres tiraram 
dúvidas sobre a implantação de banco de sementes, 
assim como do armazenamento dos grãos, para que 
não haja prejuízo no processo. Ainda foi possível 
debater sobre políticas públicas de distribuição de 
sementes, cisternas e dos transgênicos, 
proporcionando assim reflexões mais gerais e 
importantes para o trabalho do dia-a-dia das 
agricultoras.

“O fato de estarmos em período de estiagem não quer 
dizer que devamos estar sem sementes. A semente, 
quando bem armazenada, tem capacidade de suportar 
até cinco anos. Caso tenha chuvas durante esse 
período, então renovamos as sementes. O importante 
é que não deixemos faltá-las”, explicou a agricultora 
anfitriã Maria Genésia. “É preciso secar bem as 
sementes para não perdê-las. Além disso, eu gosto de 
guardá-las em tonéis de ferro, lacradas, pois é mais 
garantida a durabilidade”, complementou.

O intercâmbio foi importante para orientar às 
agricultoras que já tinham a cultura de armazenar 
sementes, mas ainda não tem estrutura adequada. 
“Conhecemos muitas sementes que não tínhamos na 
nossa comunidade. Achamos bastante interessante 
como elas guardam e conservam os grãos. Vamos levar 
para casa mais conhecimentos e inovações, e também 
levar essas informações para outras compa- nheiras 
também”, enfatizou a sertaneja de São José do Egito, 
Maria José. 

Debate sobre políticas de distribuição de sementes



As sementes crioulas, mais do que uma fonte 
de subsistência para a comunidade, 
representam a identidade cultural de um 
povo. Através delas é possível entender desde 
a história até o potencial agrícola de 
determinada região. São as mulheres que 
estão contribuindo na perpetuação e 
biodiversidade das sementes, bem como na 
segurança e soberania alimentar.

”Em nossa comunidade, já existe uma 
associação há mais de dez anos. Lá nos 
organizamos e trabalhamos há um bom 
tempo na fabricação de doces e bolos, e 

também existe o artesanato, mas a questão 
do armazenamento de sementes existe só 
do ano passado pra cá. Não sabíamos de 

toda essa questão do banco de sementes e 
estamos achando muito interessante, pois 
vamos trabalhar com algo que já fazíamos, 

mas, de maneira mais  organizada”

Rosângela Maria Bezerra
Comunidade de Curralinho,

São José do Egito-PE

 “Desde criança meu pai guardava sementes, 
mas quando chegava a chuva, a gente 

plantava tudo. Muitas vezes, perdiam as 
sementes. Hoje, mesmo não tenho quase 
nenhuma. Com o banco de sementes, já 

estamos mudando nossa visão com relação à 
importância do armazenamento. E a idéia é 
que cresça, que vá pra frente, pois sabemos 

que vai ajudar muito quando o inverno 
chegar”

Maria do Socorro Ferreira
Comunidade de Curralinho,
São José do Egito-PE

“Foi muito interessante esse intercâmbio, 
porque vimos coisas novas, conseguimos ver 

que o banco de sementes é algo possível, 
basta só que nos organizemos para que dê 
certo. Agora é trabalhar para que as coisas 

aconteçam na nossa comunidade, da mesma 
forma que deu certo aqui em Queimadas”

Deusa Maria
Comunidade de Curralinho,

São José do Egito-PE

Informativo Casa da Mulher do Nordeste

Intercâmbio promove disseminação de conhecimentos
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MULHERES SÃO
PROTAGONISTAS

na cultura do guardar
e preservar sementes

nativas
Agricultoras conhecem práticas de guardar sementes

na comunidade Lutador na Paraíba

Grupo de mulheres Flores do Campo
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A cultura do guardar sementes pelas mulheres do 
Semiárido surge como alternativa de preservação da 
biodiversidade, resistência e garantia da soberania 
alimentar. Foi nesse sentido que o grupo de mulheres 
Flores do Campo da comunidade de Lagoa do Almeida, do 
município Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de 
Pernambuco, conheceu a experiência na localidade de 
Lutador, em Queimadas, no Polo da Borborema na 
Paraíba, no início de novembro deste ano.
 
A família da agricultora Márcia Patrícia foi anfitriã da 
visita de intercâmbio. Além do armazenamento e dos 
cuidados com as sementes, o grupo conheceu também as 
áreas de produção e criação; e a experiência de 
mobilização com as trabalhadoras rurais do sindicato 
local. “As melhores sementes devem ser selecionadas e 
guardadas para o plantio seguinte. Essa prática é uma 
tradição que vem passando para as gerações. Além de 
preservar e multiplicar, é uma maneira de envolver 
também a comunidade, pois as sementes são 
compartilhadas entre as famílias”, explicou Márcia.
 

“O que mais me chamou atenção foi como as 
mulheres e a comunidade organizam a 
sementeira. As agricultoras têm uma 
variedade de sementes que nós não temos e 
ainda as famílias compartilham umas com as 
outras”, enfatizou a agricultora da 
comunidade de Lagoa do Almeida, de Santa 
Cruz da Baixa Verde-PE, Lourdes Macelino.
 
Ao armazenar as sementes, deve distribuir 
em lotes diferentes para garantir a proteção 
contra insetos e animais, e também facilitar o 
manejo e o aproveitamento de espaço. Essa 
foi uma das dicas oferecidas pelas paraibanas 
durante o intercâmbio de experiência.  As 
sementes em diversos lugares do Semiárido 
recebem nomes diferentes, como Sementes 
da Paixão, Sementes da Vida e Sementes 
Crioulas. Aqui neste caso, a da Paixão tem 
uma razão de existir. E assim, as mulheres são 
protagonistas na perpetuação e na 
diversidade do patrimônio das sementes 
como fonte de vida e soberania alimentar 
para sua família, comunidade e até para 
outras gerações.

Tradição de guardar sementes para o próximo plantio

Agricultoras trocam saberes sobre sementes



Sementes e
mudas para
agricultura
familiar
A busca pela alimentação saudável cresce a 
cada dia. E, para impulsionar, ainda mais, a 
produção de alimentos saudáveis o Governo 
Federal lançou, em novembro deste ano, o 
Programa Nacional de Sementes e Mudas para 
a Agricultura Familiar.

O Programa amplia o acesso dos agricultores e 
agricultoras familiares às sementes e mudas 
de qualidade reconhecida, adaptadas ao 
território e de base orgânica e agroecológica, 

Sementes que brotam vida

por meio do apoio a programas e ações 
destinadas à produção, melhoramento, 
resgate, conservação, multiplicação e 
distribuição desses materiais propagativos. 
Também aumenta a capacidade de 
manutenção, desenvolvimento, multiplicação 
e disponibilização de sementes crioulas - 
melhoradas naturalmente, resultado de 
cruzamentos de linhagens e variedades.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Serão beneficiados agricultores/as familiares 
multiplicadores e produtores que possuem 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e que atendam aos requisitos 
estabelecidos para a modalidade Aquisição 
de sementes do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).
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REALIZAÇÃO PARCERIA

Elaborei uma tese de doutorado na Universidade 
de Córdoba na Espanha, intitulada “Aproximação 
entre as perspectivas feminista e agroecológica 
potencializando processos de empoderamento das 
mulheres rurais brasileiras, a partir do território do 
Pajeú, Sertão de Pernambuco”. A pesquisa se 
pautou pelo estudo de caso com duas 
organizações, Casa da Mulher do Nordeste e 
Centro Sabiá, ambas com atuação no Semiárido de 
Pernambuco.

A investigação ressaltou que com conflitos, 
consensos e dissensos emerge no país um 
processo político, em que organizações que 
iniciaram seu trabalho principalmente no campo 
agroecológico, vêm incorporando uma perspectiva 
de apoiar as mulheres, ao mesmo tempo em que 
organizações feministas vêm incorporando 
iniciativas agroecológicas. O trabalho de campo 
demonstrou que a perspectiva agroecológica, por 
si só, não é suficiente para que a desvalorização e 
a invisibilidade das mulheres sejam 
problematizadas. A pesquisa também apontou que 
a participação das mulheres nas discussões do 
campo do feminismo associado à agroecologia 
permite que elas se deparem com diversos pontos 
controversos de suas vidas.

Há o questionamento das violências sofridas, 
dando início a um processo de desnaturalização 
dessas violências e a minimização do impacto 
negativo dessa situação em suas vidas. A 
investigação ainda concluiu que o encontro das 

perspectivas agroecológica e feminista pode 
impulsionar a mulher a compreender que alguns 
impedimentos vivenciados por ela, como por 
exemplo, o de ir para uma reunião, é causado pelo 
patriarcado; elas encontram apoio para questioná-lo 
em coletivos de mulheres, após conflitos internos e 
externos. A partir daí algumas conseguem ir de 
encontro ao seu empoderamento, alterando 
situações de opressões vivenciadas até então. 
Entretanto, esse processo não é automático e pode 
ser perdido, caso não seja exercitado. Assim, é 
necessário que essas mulheres continuem 
vivenciando processos emancipatórios, tanto na 
perspectiva agroecológica, quanto na perspectiva 
feminista; para isso é necessário um esforço para 
abrir espaço para que elas atuem enquanto sujeitos 
de suas vidas.

Papo Consciente

Por Ana Paula Lopes 
Ferreira, coordenadora da 

área de Direito das 
Mulheres da Actionaid 

Brasil e doutora em 
Agroecologia na 
Universidade de 

Córdoba/Espanha.

AR
Q

U
IV

O
 P

ES
SO

AL


