
Texto Convocatório para os Intercâmbios do III CIFA – Colóquio Internacional 

Feminismo e Agroecologia 

 

Experiência da agricultora agroflorestal Elizabete da Silva Lima – grupo agroecológico 

Sabor e Vida – PE 

 

1-INTRODUÇÃO SOBRE OS INTERCÂMBIOS  

O intercâmbio vem a compor as dinâmicas metodológicas do III Colóquio 

Internacional Feminismo e Agroecologia, que acontecerá em abril de 2019.  A 

experiência aqui colocada para receber as intercambistas é a da agricultora 

agroflorestal Elizabete da Silva Lima, que tem uma parcela de terra na comunidade de 

Jundiá de Cima, município de Tamandaré, situado na Zona da Mata de Pernambuco, no 

litoral sul do estado. Elizabete, juntamente com outras famílias da comunidade, são 

oriundas dos processos de produção da cana-de-açúcar, onde usinas e donos de terra 

e engenhos exploram a mão de obra de gerações de famílias rurais. Hoje, com a 

conquista da terra, devido a falência de uma das usinas da região, algumas famílias 

optaram pela agricultora familiar de base agroecológica, tendo como foco de produção 

os Sistemas Agroflorestai (SAFs). Uma mudança que trouxe qualidade de vida, 

melhoria de infraestrutura na moradia, segurança alimentar e geração de renda 

advinda dos processos de comercialização do excedente da produção. 

2- DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 Nome da Agricultora ou do grupo produtivo: 

 Elizabete Silva de Lima – Também faz parte do Grupo Agroecológico Sabor 

e Vida 

 Local (Estado, município, comunidade): Comunidade Jundiá de Cima, 

município de Tamandaré/ Zona da Mata Sul de Pernambuco 

 Experiência Rural ou Urbana? Experiência Rural 

 Contexto da experiência antes da Agroecologia? Filha de agricultor/a que 

precisou se mudar para a cidade quando seus pais se separaram. Fez seu 

retorno para o campo quando começou a visitar as áreas rurais do seu 

município, ao participar de uma pesquisa do SEBRAE, que posteriormente 

a levou a participar do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do 

município.  O processo de desapropriação de  terra pelo INCRA, deu 

origem a comunidade de Jundiá, devido a participação na associação da 



comunidade quando ela teve acesso à terra, porque muitas famílias que 

receberam a terra a abandonaram , porque eram safristas, nunca tinham 

trabalhado como agricultor familiar. As terras deixadas para traz, 

passavam por assembleia para repassar para outras famílias interessada. 

Elizabete recebeu a terra sem nada, casa sem infraestrutura, terra 

devastada pelo plantio de cana-de-açúcar. A terra ela adquiriu e, 2004. 

Mas só se mudou definitivamente para morar, quando a casa ficou com 

condições de moradia, em maio de 2007.  Tem 7 há de terra, das quais 2ha 

e meio já é de agroflorestal. 

 Como iniciou o processo de transição Agroecológica? Elizabete já tinha 

alguns conhecimentos do tempo dos seus pais, que plantavam sem 

veneno, gostavam também de criar aves. Também plantavam hortaliças. 

Em 2011, conheceu o Sabiá, ao participar do seminário de aniversário do 

Centro Sabiá, junto com outros/as agricultores/as da comunidade de 

Jundiá. A partir daí começou a ter a assessoria do Sabiá, a participar de 

intercâmbio, junto com mais companheiros/as. A partir dos 

conhecimentos adquiridos foram sendo aplicados na sua área de terra. E 

mergulhou de cara nas mudanças, que não foram só na perspectiva de 

produção agrícola de base agroecológica. Aconteceram mudanças  no jeito 

de viver, de encarar a vida, de se relacionar na comunidade com os seus  

pares, mudou sua visão de futuro.  Passou a ser multiplicadora da 

agroecologia. 

 De que maneira o feminismo adentrou nesta experiência agroecológica? Já 

ao adquirir a terra percebeu que o machismo estava presente, pois na 

votação da assembleia para lhe dá o direito a parcela de terra, dois dos 

homens presentes na assembleia votaram contra. O argumento que ela 

não daria conta de lidar com a terra.  Mas a sua luta mostrou o quanto é 

lutadora e não precisou de homens para tanto, pois separada tocou sua 

terra que hoje é produtiva, tem qualidade de vida, tem segurança 

alimentar, etc. 

 Os principais resultados e aprendizados – A principal é a qualidade de vida 

adquirida no seu retorno ao campo. Geração de renda para viver bem e 

com qualidade. Ter uma terra produtiva e tá organizada em associação 

lutando por melhorias para o meio rural. Hoje, aos 58 anos voltar a estudar 



para melhorar ainda mais seus conhecimentos e ser uma mulher 

multiplicadora da agroecologia. 

 Quais os principais Desafios? Melhorar ainda mais a sua área, ter políticas 

públicas que garanta o escoamento da produção, assim como apoio do 

poder municipal da região para os espaços de comercialização. E um sonho 

que já tem planejado como atingir é deixar uma área como poupança para 

os netos, que é deixar uma área de sua propriedade para plantio de 

madeira de lei.  

 

Programação:  

Início da experiência às 8h da manhã com uma Roda de diálogo sobre a Experiência.  

Uma parada para o almoço, às 12h. Em seguida uma visita à propriedade. Com 

retorno para Recife, às 16h30. 

 

 INFORMAÇÕES QUE PRECISAMOS SABER: 

Saída do Recife: Dia 12 de abril, às 6h 

Visita à experiência: Dia 12, às 8h. 

Retorno para Recife Dia 12, às 16h30 

Tempo de Deslocamento: 2h30 de viagem 

Vagas: 20 pessoas 

Custos de alimentação: R$ 14,00  

Responsável: Aniérica Almeida (Centro Sabiá) 

 


