
Texto Convocatório para os Intercâmbios do III CIFA – Colóquio Internacional 

Feminismo e Agroecologia 

 

Quintal produtivo agroecológico de Lucineide Cordeiro, guardiã de sementes crioulas 

e sua incidência política feminista - PE 

 

1-INTRODUÇÃO SOBRE OS INTERCÂMBIOS  

Quintal produtivo agroecológico é autonomia para as Mulheres. Lucineide 

Cordeiro Marinho, agricultora da zona rural de Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajeú, 

apresenta a sua experiência com o quintal produtivo, como guardiã de sementes 

crioulas e sua incidência política feminista no município.  

 

2- DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 Nome da Agricultora ou do grupo produtivo: Lucineide Cordeiro Marinho, 

é agricultora, 33 anos, casada, e tem duas filhas.  

 Local ( Estado, município, comunidade): no Sítio Laje do Gato. 

 Experiência Rural ou Urbana? Zona Rural de Afogados da Ingazeira, Sertão 

do Pajeú. 

 Contexto da experiência antes da Agroecologia?  

Antes da transição agroecológica a vida de Lucineide era cuidar da casa, 

das crianças e dos animais. Não tinha oportunidade de sair de seu mundo, 

de participar de intercâmbio, de viajar, de reuniões e eventos. O 

conhecimento passou a fazer parte de sua vida após a transição 

agroecológica. Lucineide contou que não usava veneno e nem fazia 

queimadas, por que sempre soube que não era bom para o solo, mas não 

participava dos espaços.  

 Como iniciou o processo de transição Agroecológica?  

O começo foi difícil a aceitação, o marido sem querer apoiar que eu 

participasse desses espaços. Fui conquistando politicas para a 

comunidade, e ele foi vendo que era bom para mim e hoje estou aí 

ocupando vários espaços. Depois que comecei a participar de eventos, de 

escutar outros depoimentos de como conseguiu fazer a transição. E fui 

vendo que era importante fazer na minha casa.   



O quintal produtivo possui plantas frutíferas, e produz suco de Umbú para 

vender e o bolo da mandioca. Além do Umbú, tem acerola, caju, goiaba, 

mandioca, morango. Na criação de animais, tem vacas, cabra e porco.  

Hoje Lucineide trabalha na produção agroecológica com polpa de fruta, 

queijo de qualho, manteiga de garrafa e lanches como doces e salgados. O 

quintal é onde ela tira a sustentabilidade para a família. 

 

Com relação ao acesso à água e as tecnologias de convivência com o 

semiárido, Luciene recebeu a Cisterna de primeira água de telhado que é 

para o consumo, e também a Cisterna de enxurrada de 52 mil litros para a 

produção. “Essas tecnologias para nós agricultoras é muito importante 

para a convivência com o semiárido, que é de onde eu tiro água para os 

animais e para as plantas.”  

 

Outro passo importante foi a aquisição do Banco de Sementes na 

comunidade. Lucineide faz parte da comissão que cuida do Banco em sua 

comunidade. Através do Programa Sementes do Semiárido, da ASA, com 

execução da Casa da Mulher do Nordeste, a comunidade de Luciene 

recebeu a estrutura do Banco e formação em gestão. “O Banco de 

Sementes para a comunidade nos trás autonomia, para não ficar 

dependente do governo, das sementes que a maioria das vezes chega 

tarde, fora do período do plantio, por que temos que aproveitar as 

chuvas”, disse. Relatou também que hoje a comunidade é mais conhecida, 

por que é a única na região, e muitos agricultores acessam o Banco atrás 

de sementes crioulas.  

 

 De que maneira o feminismo adentrou nesta experiência agroecológica? 

Lucineide participou da formação da Escola Feminista realizada pela CMN, 

o que motivou a ter sua autonomia financeira e melhorar sua autoestima. 

Percebeu o quanto o seu trabalho é importante. Além da assessoria 

técnica da CMN, também é acompanhada pela Diaconia e participa do 

Sindicato de Trabalhadores(as) Rurais de Afogados da Ingazeira. “A partir 

das oportunidades que tive com a CMN, Sindicato e a Diaconia, hoje eu 

tenho minha autonomia. Hoje valorizo o espaço e mostro que a mulher é 

capaz e não precisa depender do marido. A Escola Feminista abriu vários 



horizontes para a minha vida, onde eu comecei a ter minha independência 

e autonomia financeira. Eu não ligava para registrar minha produção e 

nem quanto eu ganhava, e hoje eu tenho tudo anotado. Tenho minha 

conta no banco, meu transporte (uma moto), e tudo com dinheiro da 

produção. E também não adianta ser agroecológico, plantar da forma 

correta e não inserir a participação das mulheres, juventudes e crianças. 

Respeitando todos os espaços, principalmente o das mulheres”, conta. 

 

Os principais resultados e aprendizados.  

 Acesso à água através das tecnologias de convivência com o semiárido. 

 Autonomia financeira com renda familiar com a venda da produção e 

beneficiamento de alimentos.  

 Apoio do marido para a participação em espaços de decisão e poder.  

 Banco de Sementes para a comunidade 

 Participação em espaços de políticas públicas 

 Participação em Atos públicos 

 

 Quais os principais Desafios?  

Para Lucineide o principal desafio é o atual governo, que foi eleito mas que não 

representa as agricultoras e agricultores. E que vai vetar todas as políticas públicas 

voltadas para o campo.  Outro desafio são as políticas de convivência com o semiárido, 

que tiveram cortes. No caso do semiárido, relatou o acesso à água, que ainda é um 

desafio para o território.  

 

Programação: 

Saída da visita à experiência às 8h do Hotel Brotas, com previsão de chegada à 

experiência às 8h30 da manhã. Na ocasião será realizado uma Roda de Diálogo com 

apresentação da Experiência. Em seguida, o almoço às 12h. À tarde, as participantes 

participam de uma caminhada pela propriedade junto com a agricultora, com retorno 

às 16h para o Hotel Brotas.  

 

INFORMAÇÕES QUE PRECISAMOS SABER: 

Saída do Recife: Dia 12 de abril, às 7h. 

Visita à experiência: Dia 13 às 9h. 



Retorno para Recife Dia 14, às 7h30 

Tempo de Deslocamento: 6 horas de viagem 

Vagas: 15 pessoas 

Custos de Alimentação para o 1º dia: Parada para almoço no caminho, uma 

média de R$ 25,00. 

Custos de alimentação na visita da experiência: R$ 18,00  

Hospedagem: Média de R$. 75,00 a diária (incluso o café da manhã), no Hotel 

Brotas, em Afogados da Ingazeira. Jantar a la carte, uma média de R$ 25,00.  

Custo total: Média de R$ 200,00 (R$ 150,00 da hospedagem e R$ 50,00 do 

jantar para os 02 dias).  

Responsável: Claudineide Oliveira (Técnica da Casa da Mulher do Nordeste) 

 

  

  



  

  



  

  


