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1.DADOS GERAIS 

1.1 RESUMO 

O Grupo de Hortas de São José de Caraúbas iniciou sua organização em 2018 com a participação de 4 jovens, a 
partir da inspiração da auto-organização das mulheres do assentamento São José de Caraúbas. A experiência 
do grupo se fortaleceu e atualmente o grupo conta também com a participação de pessoas adultas do 
assentamento, e tem como objetivo produzir de forma agroecológica para a geração de renda dos participantes. 

Atualmente, o Grupo comercializa a produção tanto na Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas 
quanto por meio de entrega a domicílio, através das redes sociais e em pequenos mercados. A experiência tem 
ganhado reconhecimento no município, vinculada à confiança de que os produtos dos jovens de São José “não 
tem venenos”. 

1.2 PALAVRAS-CHAVE 

Agroecologia. Hortas. Comercialização. Juventude. Organização. 

1.3 LOCALIZAÇÃO 

Essa experiência está localizada no projeto de assentamento São José, no município de Caraúbas, Rio Grande 
do Norte. 



 

  

São José fica distante cerca de 5 km da sede do município, o que 
facilita o escoamento da produção local. 

Mapa 1 - Localização da experiência. 
Fonte: DAKI-Semiárido Vivo. 

1.4 ATORES PRINCIPAIS 

O Grupo de Hortas partiu de alguns jovens do assentamento. Passados 4 anos, alguns se mudaram do 
assentamento, outros integrantes encontraram outras alternativas de renda na cidade, resultando em um 
pequeno grupo de 5 pessoas. Nesses 4 anos de existência, dois desses jovens mudaram de faixa etária, 
tornando-se adultos, e dentre os integrantes, hoje o grupo conta apenas com uma mulher que contribui 
esporadicamente em algumas ações produtivas. 

O Grupo se articula com outras iniciativas de organização social e comercialização no município, como o Grupo 
de Mulheres de São José e a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas. Além disso, os integrantes 
do grupo são sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. 

1.5 ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caraúbas: o STTR é quem articula os trabalhadores e 
trabalhadoras para manter a organização da Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas. 

Diaconia Caraúbas: a Diaconia é a instituição que oferece o serviço de assessoria e assistência técnica no 
assentamento São José. 

Grupo de Mulheres Unidas pela Paz: a auto-organização das mulheres foi a inspiração para o Grupo de Hortas, 
mas também dá suporte ao grupo no uso de água, cessão de área para plantio e de bomba para irrigar a 
plantação. 

1.6 REFERÊNCIA TEMPORAL 

ANO  LINHA DO TEMPO 

2009 Início da Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas 

2012 Formação do grupo de jovens do assentamento 

2018 Formação do Grupo de Hortas 



 

  

2018 Grupo de Hortas de São José inicia a comercialização na Feira Agroecológica da 
Agricultura Familiar de Caraúbas 

2019 Grupo paralisa as atividades devido à falta de água 

2020 Diaconia apoia o Grupo de Hortas com uma pequena infraestrutura de irrigação e 
sombrite e o grupo volta a produzir 

2020 Divisão do grupo em subgrupos produtivos, de acordo com as culturas 
plantadas e a área com disponibilidade de água 

2020 Grupo inicia entrega em domicílio em pequenos comércios de Caraúbas 
 

1.7 OBJETIVOS 

O objetivo do Grupo de Hortas de São José consiste em produzir para gerar renda para os participantes do grupo, 
a partir da comercialização local e na Feira da Agricultura Familiar de Caraúbas. 

1.8 DESAFIO 

Os desafios que permeiam a experiência se relacionam ao difícil acesso à terra com água disponível para a 
produção; falta de subsídios por parte do Estado para a prática da produção agroecológica; comercialização 
sem o apoio de políticas públicas de acesso a mercados locais e institucionais. No entanto, mesmo diante desses 
desafios, o Grupo de Hortas de São José segue construindo alternativas para manter a experiência. 

A problemática de água para produção no assentamento exige muita resiliência e busca de alternativas que 
requerem, inclusive, mudar a área de produção e transferir toda a estrutura instalada para uma nova área. Isso 
faz com que o grupo esteja sempre recomeçando a produção. Esse fator também contribui para que os 
integrantes se sintam desmotivados devido à instabilidade. 

As mudanças de locais levam em consideração a necessidade de proteger a biodiversidade da Caatinga e do 
território local, o que, mesmo diante das dificuldades e desafios enfrentados pelo grupo, é o que tem garantido 
a produção de alimentos saudáveis para a comercialização. 

1.9 DIMENSÃO RESILIENTE 

A experiência é uma prática sustentável de agricultura familiar de base agroecológica, o que constitui sua 
dimensão de agricultura resiliente ao clima. Essa experiência carrega consigo princípios da Convivência com o 
Semiárido e a harmonia com a natureza, incluindo as pessoas que nela e dela vivem. A prática utiliza o 
reaproveitamento de estruturas e recursos naturais disponíveis na comunidade, como a produção da adubação 
orgânica, que utiliza restos das hortaliças, sementes e folhagens de plantas nativas. O grupo também solicitou 
a doação de mangueiras para irrigação e telas de sombrite a outros moradores das comunidades, para a sua 
reutilização nas áreas das hortaliças. 

Além do aspecto ambiental, o grupo também constrói práticas de resiliência em sua organização, por exemplo 
a estratégia de desmembrar o grupo produtivo para garantir a continuidade da produção. A organização social 
e a articulação com os espaços de comercialização se dão em conjunto com os grupos produtivos, por exemplo, 
a articulação com o grupo de mulheres do assentamento tem possibilitado que o Grupo de Hortas contribua 



 

  

suprindo a produção necessária para a demanda do Programa Nacional de Alimentos (PNAE). A experiência 
contribui ainda para fortalecer o debate sobre a importância da sucessão rural. 

2. DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Grupo de Hortas de São José está localizado no projeto de assentamento de crédito fundiário São José, em 
Caraúbas, no estado do Rio Grande do Norte. Os solos predominantes são arenosos de fertilidade média a alta, 
e relevo plano. São 21 famílias que vivem no assentamento desde a sua fundação em 2007. Para ter acesso à 
educação e mesmo a cuidados básicos de saúde, as famílias precisam ir até à cidade de Caraúbas, que fica 
distante cerca de 5 km do assentamento. 

Em relação aos modelos de produção agrícola da comunidade, a produção de sequeiro1 é responsável pela 
principal fonte de renda no assentamento. Na pecuária, o destaque é a ovinocultura. Além disso, há algumas 
áreas de produção nos quintais e em pequenas áreas irrigadas. É nesse contexto que está inserido o Grupo de 
Hortas. 

A iniciativa do Grupo de Hortas partiu de jovens do assentamento, e possui 4 anos de existência. O Grupo se 
articula com outras iniciativas de organização social e comercialização no município, como o Grupo de Mulheres 
Unidas pela Paz e a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas. Além disso, os integrantes do grupo 
são sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.  

Desde o início, o Grupo enfrenta vários problemas de água disponível para a produção. Tal dificuldade, junto a 
necessidade de mudança das áreas de plantio, têm sido fatores determinantes para desestimular membros do 
grupo, e influem para que o mesmo não cresça, já que alguns integrantes vão chegando, mas outros saem em 
busca de emprego e renda fora da comunidade. A dificuldade de manter a produção faz com que a juventude 
procure outras alternativas externas, facilitando o êxodo rural. 

2.2 HISTÓRICO 

Das memórias do grupo, é possível resgatar que as primeiras conversas sobre geração de renda para a juventude 
iniciaram em 2012, três anos após a criação do assentamento. Entre 2012 e 2013, alguns jovens como Luiz Farias 
e Raimunda (que também é do grupo de mulheres), foram para Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, para 
fazer o curso de Técnicas Agropecuárias, e onde aprenderam práticas agroecológicas que viriam a ser aplicadas 
pelo grupo. 

Mas foi apenas em 2018, a partir de observações e inspirados pelo Grupo de Mulheres Unidas Pela Paz - que 
existe desde 2010 -, que 04 jovens começaram a produção de hortas. Segundo conta Sávio, jovem agricultor: 
“Começamos a refletir assim: se o grupo de mulheres está produzindo e conseguindo vender, a gente também 
consegue. E assim, com o incentivo das mulheres, eu e mais três começamos a produção. A gente se dividiu 
em duplas para trabalhar. Depois chamamos e pedimos o apoio da Diaconia”. 

A Diaconia é uma instituição que presta serviços de assessoria e assistência técnica (ATER) no assentamento. 
No entanto, desde 2016 a organização não dispõe de financiamento específico de ATER para acompanhar as 

 
1 Produção que depende de um inverno (ou período chuvoso) com precipitação média anual que varia em torno de 400mm a 800mm, 

distribuindo-se entre os meses de fevereiro a julho. 



 

  

trabalhadoras e os trabalhadores de São José. Mesmo assim, quando o assentamento necessita de alguma 
orientação técnica, a Diaconia ainda presta auxílio e apoia o máximo possível. 

Desde 2018, então, o grupo vem construindo uma importante trajetória de organização social, produção 
agroecológica e articulação para a comercialização solidária. No grupo, são valorizados e potencializados os 
conhecimentos e as práticas tradicionais da agricultura familiar, fortalecidos através dos cursos e intercâmbios 
que o grupo já participou em outras comunidades. Os intercâmbios, juntamente com a auto-organização das 
mulheres, tiveram papel fundamental para inspirar seus membros, tanto na concepção da ideia do grupo, 
quanto nos aprendizados que hoje são utilizados em campo. Um exemplo é a produção de biofertilizantes que 
Luiz Farias, jovem agricultor, aprendeu durante o curso sobre agroecologia. 

No mesmo ano que começaram a produção, também iniciaram a comercialização na Feira Agroecológica da 
Agricultura Familiar de Caraúbas. A comercialização do grupo acontece na própria comunidade, na Feira e com 
entregas em domicílios e pequenos comércios na cidade, onde Luiz e Alexandre, dois membros do grupo, se 
revezam para levar os produtos para a feira e fazer as entregas em domicílio. 

Nessa trajetória de luta, há o desafio constante de conseguir água disponível para a produção no assentamento. 
Essa dificuldade é o que fez com que alguns integrantes do grupo se mudassem do assentamento em busca de 
trabalho na cidade. A resiliência do grupo que permaneceu é enorme, pois desde 2018 já precisaram mudar de 
área de produção diversas vezes, na busca de um lugar com água disponível e suficiente para manter a 
plantação produtiva. Como estratégia, o grupo se dividiu em 3 subgrupos para organizar o trabalho e poder 
ocupar áreas com água disponível para a produção. 

 

Figura 1 – Produção do Grupo de Hortas São José, 2022. Foto: Camila Dantas. Fonte: Acervo CF8. 



 

  

Através de uma negociação com o grupo de mulheres, os dois subgrupos conseguiram transferir a estrutura das 
hortas para uma área que fica a cerca de 40 metros do poço da comunidade. O grupo juntou os canos que tinham 
e compraram alguns novos no mercado local de Caraúbas para completar os 40 metros necessários para fazer a 
encanação e abastecer o sistema de irrigação das hortas. Atualmente, as duas áreas de produção são fruto da 
parceria de reciprocidade com o grupo de mulheres do assentamento e, além de hortas, um dos membros do 
grupo desenvolve a apicultura e cria alguns bovinos para produção de leite no quintal de casa.  

No início da pandemia de Covid-19, houve a diminuição da comercialização na feira e então o grupo decidiu 
divulgar os produtos nas redes sociais, o que gerou uma demanda de entrega em domicílio que segue 
funcionando. Além disso, desde 2020 o grupo faz entregas semanais em pequenos comércios da cidade de 
Caraúbas. Também em 2020, com a dificuldade de água para a produção, o grupo improvisou um sistema de 
irrigação por gotejamento reutilizando mangueiras velhas doadas por outros assentados e, com o apoio da 
Diaconia, improvisaram um sistema de sombrite para proteção da plantação e para aumentar o tempo de 
evaporação da água das hortas, com telas de náilon e estacas de madeira retiradas da mata local. 

Embora hoje o grupo conte com apenas 5 integrantes, seus membros retiram das hortas sua principal fonte de 
renda, o que garante contribuir com as despesas da família. Para o futuro, assim como o grupo de mulheres, o 
Grupo de Hortas tem a expectativa de comercializar via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o 
Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (PECAFES). 

2.3 DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PRÁTICAS/PROCESSOS 

Para o funcionamento do grupo é necessário um tripé de organização, produção e comercialização. 

No aspecto da organização, o Grupo de Hortas se reúne periodicamente para discutir como está a produção, 
quais produtos levar para a feira, prestação de contas e divisão da renda gerada com as vendas ao longo de cada 
mês. A partir das discussões e reflexões, o grupo vem construindo estratégias para enfrentar os desafios, 
expandir a comercialização e, assim, aumentar sua renda. É a auto-organização do grupo, sua articulação com 
o grupo de mulheres e organização na Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas que tem 
contribuído para manter sua resiliência. 

A produção agroecológica é uma prática fundante do grupo. O mesmo não passou por uma transição 
agroecológica, mas já se constituiu com a identidade de agricultores familiares agroecológicos. Para o grupo, a 
produção agroecológica tem sido também uma oportunidade para a aprendizagem cotidiana, uma vez que é 
necessária a observação de como se comportam a terra, os bichos e insetos e mesmo a plantação. Foi a partir 
dos cursos técnicos e intercâmbios nos quais participaram membros do grupo como Luiz Farias e Raimunda, 
que eles aprenderam muitas das técnicas e alternativas para produzir de modo agroecológico.  

Para garantir a produção, o grupo está dividido em duas áreas de plantio, nas quais cada uma possui um 
responsável para monitorar a produção e coordenar o trabalho. Abaixo, enumeramos cada área para melhor 
descrevê-las. 

Área 1 - Coordenador: Anderson Vinícius 

A área coordenada por Anderson Vinícius fica distante cerca de 1 km de sua casa, onde ele se desloca para 
trabalhar todas as manhãs e finais de tarde. A área mede cerca de meio hectare e está estruturada com 
sombrite, cerca telada e o sistema de irrigação por gotejamento. Nessa área são plantadas 17 culturas: frutas - 



 

  

acerola, mamão, banana, graviola, romã; hortaliças, verduras e legumes - macaxeira, berinjela, tomate, 
pimentão, cebolinha, coentro, alface, couve, pimentinha de cheiro; ervas medicinais - mastruz, pião roxo, 
hortelã. 

 

Figura 2 – O jovem agricultor Anderson Vinícius, na área 1 de plantio. Foto: Camila Dantas. Fonte: Acervo CF8. 

Área 2 - Coordenador: Luiz Farias 

A área coordenada por Luiz Farias fica distante cerca de 1 km de sua casa. Luiz se desloca na sua moto para 
trabalhar todas as manhãs e finais de tarde no seu roçado. A área mede cerca de 1 hectare e está estruturada 
com um sistema de irrigação por gotejamento. Na área são plantados alface, cebolinha e coentro. É nessa área 
que também são produzidas a compostagem e os fertilizantes naturais. Para produzir o biofertilizante são 
utilizadas as sobras de hortaliças e outras plantas nativas do assentamento, tais como mandacaru, flores e 
sementes de lírio, rapadura, entre outros elementos da própria comunidade. O biofertilizante tem grande 
durabilidade e é utilizado durante todo o ano, precisando ser abastecido, em média, a cada 6 meses. 



 

  

 

Figura 3 – Os jovens agricultores Luiz Farias (na frente) e Anderson Vinicius, na área de plantio 2. Foto: Camila Dantas. 
Fonte: Acervo CF8.  

A comercialização ocorre em três espaços distintos: na Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de 
Caraúbas, em domicílios da cidade e em pequenos comércios locais. A comercialização na Feira é semanal e 
iniciou no mesmo ano em que o grupo começou a produção. “Durante a feira passam muitas pessoas e sempre 
querem saber de onde é hortaliça e na feira seguinte procuram a gente de novo”, diz Alexandre, que vai 
semanalmente para a feira vender os produtos do grupo. “É muito bom a gente ouvir os elogios, as vezes eu 
fico só escutando as conversas, quando o povo diz ‘essa verdura é lá de São José, é boa, é sem veneno’, eles 
não sabiam que sou de São José, é muito bom”, nos conta Sávio. Esse depoimento demonstra a confiança e a 
referência que os consumidores têm na produção agroecológica. 

Foi nessas conversas de feira que o grupo foi construindo um catálogo de consumidores e durante a pandemia 
começou a fazer o serviço de delivery, ou entrega a domicílio. As vendas são feitas a partir desses contatos e 
através do instagram dos membros do grupo. A renda proveniente das vendas é também um fator de motivação 
para o grupo e o mantém funcionando. Sávio e Vinícius, por exemplo, se dizem orgulhosos pois conseguem 
ajudar nas despesas de casa, evitando pedir dinheiro ao pai ou à mãe para sair ou comprar algo. Já houve meses 
em que os integrantes do grupo faturaram cerca de meio salário mínimo2 como resultado das suas vendas. 

 



 

  

2.4 ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Para a experiência do Grupo de Hortas de São José funcionar, algumas etapas precisaram ser seguidas. Abaixo 
seguem esses passos que, embora estejam enumerados para melhor visualização, precisam estar articulados 
entre si. 

1. A primeira tarefa foi identificar pessoas na comunidade com interesses em comum sobre a produção 
agroecológica. No início muitas pessoas tiveram interesse, mas o grupo se manteve com 5 integrantes, 
considerando as idas e vindas e trocas de membros no grupo de produção.  

2. Em seguida, muitas reuniões foram organizadas e nelas foram estudadas as áreas onde se pretendiam 
plantar as culturas, identificando se havia água para a produção, se seria necessário instalar alguma 
inovação tecnológica, que formato de bomba e sistema de irrigação iriam utilizar e se havia animais nas 
proximidades. Inicialmente havia apenas uma área de produção, que ficava próxima a rodovia, e foi nessa 
área que funcionou a primeira plantação. 

3. Concomitante a esses passos, o grupo já discutia sobre canais de comercialização, e como ia se articular 
para fazer parte da Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas. No início, o grupo começou 
a vender seus produtos na barraca do Grupo de Mulheres do assento. 

4. Depois de ter analisado a área, feito um estudo sobre os canais de comercialização e conseguido os apoios 
necessários para a implementação, chegou a hora de colocar a mão na terra, organizar a área e executar 
o calendário de produção. 

5. Com as dificuldades de água, o grupo articulou algumas reuniões com a Diaconia, que deu apoio ao grupo 
tanto na parte da assistência técnica quanto no fornecimento de equipamentos para o sistema de 
irrigação e sombrites. 

6. A última etapa desse ciclo foi a comercialização, que iniciou na feira e seguiu com entrega em domicílios 
e em pequenos comércios da cidade de Caraúbas. 

Após todo o ciclo, as etapas se repetem, mas não necessariamente de forma linear: elas podem ocorrer 
concomitantemente, uma vez que a produção e a comercialização precisam ser constantes, e de modo que 
garanta renda para o grupo de forma consistente. Entre cada etapa houve adaptações e mudanças de planos, 
como as adequações para a água de produção, e um episódio de roubo da infraestrutura de bomba e sistema 
de irrigação. 

Entre essas adaptações, está a subdivisão do grupo em áreas que ficassem próximas ao poço da comunidade, 
demandando menos canos para canalizar a água. Outra mudança foi na ideia inicial de comprar uma bomba a 
energia elétrica, o que depois mudou, pois o grupo considerou mais barato comprar uma bomba a gasolina, já 
que só pagaria o que usasse e não uma taxa mensal juntamente com as despesas extras de energia. 

2.5 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para manter a produção funcionando e garantia de renda de maneira consistente para o grupo são necessários 
alguns itens básicos: acesso à terra, água disponível e suficiente para a produção e articulação com canais de 
comercialização. Atualmente, para manter a produção, o grupo conta com a parceria com o Grupo de Mulheres 

 
2 R$ 646,50, valor de referência de dezembro de 2022. 



 

  

Unidas pela Paz, STTR de Caraúbas e a articulação com a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de 
Caraúbas, e apoio da Diaconia. 

 

Figura 4 – Irrigação para a produção do Grupo. Foto: Camila Dantas. Fonte: Acervo CF8. 

2.6 RESULTADOS E IMPACTOS 

Os resultados e impactos identificados podem ser descritos como:  

Geração de renda consistente para os membros do grupo: a geração de renda proveniente do Grupo de Hortas 
tem sido o fator determinante para a resiliência do grupo e é motivo de orgulho para os membros, que podem 
planejar-se para comprar um bem ou ajudar em despesas de casa. Em especial para os jovens Luís e Vinícius, a 
renda proveniente das hortas é sua única fonte, e em alguns meses alcança o valor de meio salário mínimo 
líquido. Mesmo com todas as dificuldades e mudanças necessárias durante o percurso, é esse trabalho que 
garante a renda principal ou, em alguns casos, a única renda dos integrantes.  

Reconhecimento e referência do grupo na produção agroecológica: como já mencionado, o reconhecimento 
do assentamento na cidade se dá muito pelas práticas e produtos do grupo. Luiz e Alexandre são os membros 
do grupo responsáveis pela comercialização na feira e pela entrega em domicílio nos pequenos comércios de 
Caraúbas, e por meio deles é possível receber os elogios às hortaliças do grupo, tanto na feira quanto nas casas 
de consumidores. Há inclusive consumidores que só compram verduras na banca de São José, o que tem 
ampliado os canais de comercialização para além da Feira Agroecológica da Agricultura Familiar de Caraúbas. 



 

  

Parceria com o Grupo de Mulheres Unidas pela Paz: desde o início essa parceria foi muito importante para o 
grupo e só se fortalece. Nesse aspecto e na relação de reciprocidade, o grupo de hortas já auxiliou o Grupo de 
Mulheres para manter as entregas do PNAE. 

Contribuição para garantir a sucessão rural: Vinicius também relata seu orgulho em dizer que é agricultor e 
que ganha dinheiro com a agricultura, e por isso não precisa sair do assentamento para conseguir trabalho. 

2.7 MECANISMO DE VALIDAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

O Grupo de Hortas já tem 4 anos de experiência e, juntamente com o Grupo de Mulheres Unidas pela Paz, vem 
se tornando referência em Caraúbas na produção agroecológica. A partir de seu modo de produção, o grupo 
questiona na prática o uso de agrotóxicos na plantação. Os depoimentos e comentários que circulam por 
Caraúbas de que “a hortaliça de São José é boa por que não tem veneno” é uma das validações da experiência 
como exitosa no município. Considerando que o grupo iniciou a comercialização na Feira Agroecológica da 
Agricultura Familiar e, atualmente, faz entrega em 3 pequenos mercados da cidade, e tem uma lista de 11 
entregas em domicílio, é também uma forma de validação da iniciativa. 

3. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA 

3.1 INOVAÇÃO E/OU PROCESSOS DE APRENDIZAGEM INOVADORES 

A organização para a produção e a comercialização são inovações que têm gerado diversos aprendizados para 
o grupo. As dificuldades e as conquistas foram moldando os aprendizados, a partir dos debates e da troca de 
experiências entre os membros do grupo, da Feira e da articulação com o STTR de Caraúbas e o Grupo de 
Mulheres Unidas pela Paz. 

A maneira como um grupo produtivo resolve um problema é inspiração para o outro. Por exemplo, as restrições 
que a pandemia impôs exigiram do grupo acionar conhecimentos para lidar com vendas no ambiente das redes 
sociais. Atualmente, a venda a partir das redes sociais configura um dos canais principais de vendas. 

3.2 FATORES DE ÊXITO 

Como fatores de êxito se apresentam: 

• Geração de renda para os membros do grupo. 

• Reconhecimento municipal da produção agroecológica de São José. 

• Ampliação dos canais de comercialização no município. 

• A relação de parceria e reciprocidade com outras instâncias e grupos - como o Grupo de Mulheres, o 
STTR de Caraúbas e a Feira Agroecológica -, que tem possibilitado construir alternativas para manter o 
grupo organizado e ativo, na produção e na comercialização. 

• Os contatos feitos via redes sociais durante a pandemia, que se mantém funcionando. 

3.3 LIMITAÇÕES 

Como limitações da experiência, se encontram: 

• O uso de veneno na plantação de outros agricultores do entorno da comunidade; 

• A logística e transporte para a entrega dos produtos na feira, nos supermercados e em domicílios; 



 

  

• O acesso à terra com água disponível para a produção; 

• O pouco envolvimento de mulheres no grupo; 

• A ausência de políticas públicas de apoio à produção; 

• A grande rotatividade do grupo: atualmente, Vinícius é o único membro que permanece desde o início. 

3.4 LIÇÕES APRENDIDAS 

• Aprendizagem cotidiana sobre organização e resolução coletiva dos problemas e desafios. 

• Alternativas para lidar com a falta de água, buscando se articular com outras agricultoras e grupos do 
assentamento para dar continuidade a experiência. 

• Articulação de canais de comercialização para além da Feira Agroecológica da Agricultura Familiar. 

 3.5 SUSTENTABILIDADE DA EXPERIÊNCIA 

A experiência apresenta resultados de sustentabilidade econômica e ambiental, uma vez que é uma produção 
agroecológica de reconhecimento no município e que tem garantido renda de forma consistente para o grupo. 
Inclusive, é a sustentabilidade econômica da experiência que tem contribuído para a sua resiliência, e a 
sustentabilidade ambiental vem sendo garantida pelo próprio caráter das práticas aplicadas, através da 
agroecologia, o cuidado com a terra e a preservação local da Caatinga. 

Destacamos ainda a capacidade de articulação política para a organização, apoio técnico e canais de 
comercialização locais, e o caráter da sustentabilidade social, já que tem contribuído para a sucessão rural, 
mantendo a juventude vivendo e produzindo no campo. 

 3.6 REPLICAR E/OU ESCALAR 

A experiência do Grupo de Hortas de São José é uma inovação de fácil replicação e possivelmente escalável. Os 
membros do grupo participam dos processos de organização local e de articulação em âmbito do município, o 
que faz a experiência ser conhecida e reconhecida, favorecendo a replicação em outras comunidades do 
município. Ela pode ser replicada em menor ou maior escala, sendo em âmbito de uma comunidade, um grupo 
local ou ainda em âmbito de um território maior, que pode ser municipal ou estadual. Essa é uma experiência 
que deveria ter mais apoio do poder público, seja no aspecto de assistência técnica, fornecimento de insumos 
ou linha de crédito específico para agroecologia. 

3.7 CONTRIBUIÇÃO PARA AMPLIAR A RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS DO CLIMA 

A experiência do Grupo de Hortas de São José aplica práticas de convivência com o semiárido, contribuindo para 
a manutenção do bioma Caatinga em conjunto com a produção, o que favorece a mitigação dos impactos 
ambientais no território. Essa é uma experiência de resiliência cotidiana, tanto pelos desafios de falta de água 
e acesso à terra, quanto pela necessidade do desenvolvimento de tecnologias sociais adaptadas ao clima do 
semiárido. Em uma produção agroecológica é necessário o manejo adequado dos solos, revezamento de áreas 
e a produção de biofertilizantes que favorecem o aumento da capacidade produtiva das áreas, o que o grupo 
vem desenvolvendo. 

 



 

  

3.8 CONCLUSÕES 

Sistematizar é sempre momento de rememorar as lutas e os processos vivenciados. São espaços de reflexão 
sobre o que precisa de mudanças ou adaptações. Nesse aspecto, a reflexão sobre o Grupo de Hortas de São José 
reforça que a experiência tem ganhado repercussão e reconhecimento local, no enfrentamento à lógica 
capitalista de produção.A articulação do grupo com outras organizações locais contribui para fortalecer a 
iniciativa, a replicação e a escalabilidade da experiência. 

Além disso, os espaços de comercialização são também espaços de trocas, vivências, conhecimentos e 
aprendizados coletivos que interligam os processos de produção e comercialização. Seja na feira, nos 
supermercados ou nas vendas em espaços digitais, o Grupo de Hortas é exemplo de organização e resiliência 
para uma agricultura sustentável e agroecológica. 

4. DEPOIMENTOS 

“É bom a gente ter o próprio dinheiro, poder decidir o que comprar, quando sair ter um 
dinheirinho para gastar, anima a gente”. 

Anderson Vinícius, jovem agricultor e membro do grupo, 22 anos (durante a oficina para coleta de informações). 
 

“Começamos assim, a pessoa vai na feira, pega o nosso contato e depois manda mensagem 
perguntando se a gente vai deixar na casa dela. No começo a gente ia e não tinha lucro, 

mas a gente ia pra ganhar a cliente, depois apareceu outras e agora tem mais entregas nas 
casas, aí dá para pagar a gasolina e tirar o nosso ganho”. 

Luiz Farias, jovem agricultor e membro do grupo, 37 anos (durante a oficina para coleta de informações). 
 

“É muito bom ver a resistência desse grupo, desde que começamos aqui o grupo é 
persistente e quando precisa eles ligam e chamam a gente, foi assim em 2020 quando 

apoiamos o grupo com a estrutura de irrigação e sombrites”. 
Hesteolívia Ramos, técnica da Diaconia (durante a oficina para coleta de informações). 
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Outros materiais para consulta 

Vídeo FEIRA AGROECOLÓGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARAÚBAS – RN. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_SretCQu8DI  

Instagram de Luiz Farias: https://instagram.com/lu.iz6591?igshid=YmMyMTA2M2Y=    

Entrevistas com: 

Grupo de Hortas: Luiz Farias, Anderson Vinícius, Alexandre; 

https://www.youtube.com/watch?v=_SretCQu8DI
https://instagram.com/lu.iz6591?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

  

Técnica da Diaconia: Hesteolívia Ramos; 

Representante do STTR de Caraúbas: Ilma Maria. 

 

Figura 5 – Os membros do grupo, Anderson Vinicius e Luiz Farias, durante o processo de sistematização da experiência. 
Foto: Camila Dantas. Fonte: Acervo CF8. 
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O Projeto DAKI – Semiárido Vivo é uma iniciativa de Gestão 
do Conhecimento e Cooperação Sul-Sul entre regiões semi-
áridas da América Latina, com foco na ampliação da resili-
ência dos povos e comunidades dos semiáridos aos efeitos 
das mudanças do clima. Centrado nas regiões do Grande 
Chaco Americano (Argentina), Corredor Seco da América 
Central (El Salvador) e Semiárido Brasileiro, o projeto atua 
identificando conhecimentos acumulados em experiências 
de agricultura resiliente ao clima, para criar pontes e inter-
câmbios entre boas práticas e seus protagonistas, e desen-
volver capacidades técnicas através de processos de forma-
ção. A ação é financiada pelo Fundo Internacional de De-
senvolvimento Agrícola (FIDA), coordenada por duas redes 
da sociedade civil - Articulação do Semiárido Brasileiro 
(ASA) e a Plataforma Semiáridos da América Latina -, e exe-
cutada por um consórcio de organizações sociais: AP1MC 
(Semiárido Brasileiro), FUNDAPAZ (Argentina) e FUNDE (El 
Salvador). 

A sistematização de experiências é um dos componentes 
do projeto DAKI-Semiárido Vivo, que tem como objetivos 
identificar, organizar, dar visibilidade e compartilhar 
aprendizagens sobre experiências e boas práticas susten-
táveis e mais resilientes às mudanças climáticas, nas três 
regiões de atuação do projeto. Respeitando a riqueza de 
contextos, atores, natureza e modos de vida que compõem 
os semiáridos, os processos de sistematização se deram de 
modo articulado e heterogêneo, partindo da diversidade 
dos territórios para a interseção proposta pelo DAKI-Semi-
árido Vivo. Nesse sentido, cada região desenvolveu meto-
dologias e processos de sistematização próprios, que se-
guiram critérios e categorias comuns, adaptados aos con-
textos locais. Estes processos seguiram as seguintes eta-
pas: levantamento e identificação de experiências; siste-
matização em profundidade; produção de materiais e in-
tercâmbios de conhecimento. Este material é resultado do 
processo de sistematização em profundidade, que gerou a 
Coleção de Experiências DAKI-Semiárido Vivo e com seus 
respectivos Cadernos de Casos. 

No Caderno de Casos do Semiárido Brasileiro, o processo 
seguiu uma lógica de enraizamento territorial, na qual fo-
ram definidos 5 territórios prioritários para desenvolvi-
mento dos processos de sistematização: Serra da Capivara 
no Piauí, Sertão do São Francisco na Bahia, Alto Sertão 
Sergipano, Chapada do Apodi no Rio Grande do Norte e 
Norte de Minas Gerais. Estes processos foram liderados por 
organizações de referência em cada um dos territórios, 
fortalecendo os arranjos territoriais e conhecimentos lo-
cais. Foram identificadas, selecionadas e sistematizadas 
25 experiências (5 em cada território). As metodologias de 
sistematização seguiram diferentes caminhos e processos 
participativos, realizados pelas organizações responsá-
veis: Rio da Vida, visitas de campo, grupo focal, análise 
FOFA, dentre outras práticas que permitiram a participa-
ção e análise dos protagonistas sobre os processos vividos. 

 

Metodologia, elaboração e texto 
  




