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Barro Alto 

Foi com muita luta que Ivanete começou 
a vida. Desde pequena, sendo muito 
d e d i c a d a  e m  c o n s t r u i r  b o a s 
oportunidades melhorar a vida, se 
empenhou nos estudos, em conhecer 
sua comunidade e em entender como 
viver da terra próspera à sua volta.

Q u a n d o  a d q u i r i u  s u a  p r i m e i r a 
propriedade, ainda desgastada pela 
escassez de água, com grandes erosões, 
sua visão foi empreendedora: “Vou 
arrumar isso aqui, plantar tudo que 
puder, recuperar este solo e viver da 
minha terra”. E foi como dito.

Ao tempo em que se envolvia com as questões e debates sobre agroecologia, plantio de 
orgânicos e políticas públicas para colaborar com sua comunidade, Ivanete uniu suas forças aos 
movimentos de sindicatos e associações de trabalhadores e trabalhadoras rurais, vendo ali mais 
uma porta a ser aberta para conquistar benefícios de desenvolvimento da agricultura no campo.
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em tempos de luta



Em Santana do Jacaré, de Barro Alto, onde vive, teve acesso à diversos programas e 
projetos sociais que ajudaram sua família a aperfeiçoar suas técnicas de plantio e 
melhorar a qualidade da comercialização dos produtos da roça. Foi através deles que 
Ivanete viu sua vida melhorar. “Consegui meu Garantia Safra em 2009, quando também 
comprei minha primeira motinha. Em 2012, minha cisterna de produção e ampliei minha 
criação. Recebi o pessoal da ASA em minha casa e foi maravilhoso. Em 2013 o Sindicato 
começou a desenvolver, construímos nossa sede que já lutávamos desde 2011 quando 
me fiz presidente; universalizamos as cisternas de consumo na comunidade. Este ano 
aumentei ainda mais minha produção e criação, diversifiquei ainda mais, aproveitando as 
chuvas de março. Uma benção termos conquistado tantas coisas ao longo dos anos”, diz 
com orgulho.

A rotina do campo é dura e cansativa, mas não parece abalar a convicção de Ivanete de 
que sempre dá pra melhorar e crescer. Estuda, se capacita, se aperfeiçoa, participa de 
reuniões, caminhadas de agroecologia, eventos populares, preside um sindicato, enfim, 
uma mulher incansável. E pra quem pensar que as dificuldades abalam a força desta 
mulher do campo, a resposta pode ser encontrada no rosto de Ivanete, altiva e guerreira, 
levando seu pedaço de chão onde ninguém jamais imaginou. 
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