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A conquista da cisterna e seus 
benefícios para a vida no sertão

São Miguel do 

Gostoso

A palma, pela fibra e proteína que possui, é dada como complemento alimentar dos 
animais para evitar a perda de peso do rebanho“. Outro alimento que é dado aos 
animais é a melancia abobora.

Seu José e Mariquinha fazem a passagem da mandioca para farinha e também goma 
para o consumo. “Aqui a gente usa para tudo, não se perde. A gente guardou farinha 
para muito tempo desde a última colheita. É farinha para a família todinha” disse 
Mariquinha.

Plantio de palma Ovelhas

José e seu touro passo preto

Mariquinha

“É uma felicidade muito grande acordar todos os dias 
e fazer o que faço, ir no meu roçado, nas hortaliças, 
cuidar dos animais, eu gosto disso” disse Mariquinha.

“Me criei na agricultura desde pequeno, meus pais 
me colocaram para aprender de cedo. Eu gosto do 
que faço e é disso que eu vivo” disse José.

ApoioRealização
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Nascidos em João Câmara o casal feliz e cheio de energia que supera qualquer jovem no 
roçado. Seu José Francisco Barbosa 75 anos e Maria Targino Barbosa 79 anos mais 
conhecida por Mariquinha, mostram o quanto é importância da agricultura familiar com 
muito amor e dedicação. José e Mariquinha, tiveram uma infância de muito trabalho e 
esforço para superar as necessidades dentro de casa. Cada um com sua historia de vida. 
Cada acontecimento ficou marcado na memória e carregam consigo esses valores até 
hoje.  

Ainda pequenos, as famílias de José e Maria se mudaram para São Miguel do Gostoso 
para o assentamento Canto da Ilha de Cima. Eles se conheceram ainda pequenos e desde 
então mantiveram amizade até chegar em um namoro. Cumprindo as tradições, Seu José 
paquerou com Dona Maria por 6 anos, eram muitas trocas de olhares e apertos de mão 
quando definitivamente decidiram se casar em 1963. Juntos tiveram 5 filhos, infelizmente 4 
faleceram pós- parto e Luciene Barbosa que mora próximos aos pais no Assentamento.

Ao acordar, Dona Mariquinha e Seu José vão cuidar do 
roçado, hortaliças e animais. Seu José arruma o touro e o 
boi para ir ao roçado mais distante. Dona Mariquinha 
caminha cerca de 1km para chegar ao seu plantio. 

Ela teve uma ideia muito boa de utilizar o espaço ao redor 
da sua cisterna para suas hortas e frutas. No plantio, tem 
cebolinha, coentro, couve folha, cebola, cenoura, erva 
doce, maxixe, banana, mamão, cana-de-açúcar, caju, 
batata doce, feijão, milho, mandioca, umbu e melancia. 
O casal também cria 14 ovelhas, 1 boi, 1 touro e cerca de 
30 galinhas. 

Seu José com os animais a caminho do roçado

Mariquinha em sua caminhada 
diária 

Mariquinha e José aproveitam todos os espaços 
possíveis do Quintal de casal que também tem um 
cultivo de frutas, hortaliças, plantas medicinais e 
criação de galinhas. No quintal tem pimenta, coentro, 
cebolinha, babosa, pinha, manga, limão, mamão, 
banana, araçá. 

Seu José disse que tudo que eles produzem é 
apenas para alimentação da família. Antigamente, 
eles vendiam boa parte da produção, mas com o 
passar do tempo eles viram que era melhor produzir 
apenas para o consumo. 

Coentro Cebolinha Hortelã

Araçá Pimenta Malagueta Limão

Milho Feijão

“É da cisterna calçadão que tiro a água para regar minhas plantações, horta, fruta. 
É muito bom e útil”, disse Mariquinha.
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