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UNIDAS PRA VENCER: DONA 
ALVANIR, A AUTO ORGANIZAÇÃO 

DE MULHERES E O REUSO DA ÁGUA

“Disposição pro trabalho e pra luta” é assim que se apresenta, olhando orgulhosa pra o 
seu quintal, Maria Alvanir Pereira.  

Dona Alvanir conta que passou fome e diante de toda a necessidade, tinha que cortar 
macambira – “Você conhece, minha filha?” pra fazer farinha e ter como se alimentar. “Morei 
muito tempo na favela de Governador (RN), mas desde que tô no assentamento com esse 
pedacinho de terra e minha casinha, eu posso produzir, ter minha renda, meu sossego”.

Há 12 anos que Alvanir mora no Assentamento Monte Alegre, no município de 
Upanema. E há cinco, faz parte do Grupo de Mulheres Unidas pra Vencer com outras 20 
companheiras que auto organizadas trabalham juntas em busca de melhorias de vida.

Dona Alvanir orgulhosa de seu quintal
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Desde que mora no assentamento, Alvanir tinha o 
sonho de plantar. Criava bode e galinha, mas devido à 
dificuldade com a água e a falta de recursos como telas para 
separar a criação, isso não parecia possível. Através do projeto 
“Mulheres Do Quintal ao Mar”, executado pelo Centro 
Feminista 8 de Março e financiado pela União Europeia, de 
assistência técnica e viabilização de recursos para contribuir 
na promoção de uma economia equitativa, solidária e 
sustentável no interior e zona pesqueira periurbana do 
semiárido potiguar, Alvanir encarou o desafio de preparar a 
terra para produzir seu próprio alimento e garantir renda 
comercializando o excedente junto às mulheres do Grupo 
Unidas pra Vencer na comunidade e também no Armazém 
Xique Xique em Mossoró.

ÁGUA VIVA REDESENHA A PRODUÇÃO A PARTIR DO 
REUSO DA ÁGUA

Com tantas culturas sendo desenvolvidas no quintal, 
como acerola, limão, goiaba, mamão, manga, coco, seriguela, 
pimenta e diversas hortaliças, D. Alvanir viu a 
indisponibilidade de água se tornar um fator limitante para a 
expansão da produção agroecológica. Assim, reutilizar a água 
das atividades de casa para além da agoação unicamente da 
bananeira era uma necessidade. Veio então a ideia do reuso 
da água para as outras culturas. O que deixou dona Alvanir 
desconfiada: “eu num tinha fé numa coisa dessas, não. Achava 
que era serviço perdido e que ia matar as outras plantas”.

O sistema Água Viva de reuso da água cinza 
implementado no quintal de Dona Alvanir funciona como um 
filtro capaz de garantir água adequada para o cultivo agrícola, 
pois a mesma livra de bactérias prejudiciais e conserva alguns 
nutrientes como fósforo e cálcio (contidos nos resíduos 
acumulados na água cinza) funcionando também como 
adubo para a terra.

Sobre a Água Viva, dona Alvanir propaga: “A água 
reaproveitada é uma benção! Sobra mais água pros bichos, as 
plantas ficam mais fortes e o mais importante é que a gente 
não tá desperdiçando uma coisa tão cara como a água”. Com 
uma história de vida muito simples e de superação, aos 51 
anos, dona Alvanir fala que resolveu “plantar e cuidar dessa 
terra aqui sozinha e nunca mais parei e nem quero parar” 
porque encontra forças na auto organização das mulheres, 
sendo um exemplo que estimula outras moradoras da 
comunidade a fazer o mesmo processo de reaproveitamento 
e enxergar a produção e comercialização de alimentos 
produzidos no quintal como fonte de renda e autonomia.

 

Realização ApoioRealização Apoio

Dona Alvanir junto ao sistema de 
reuso da água
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