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Resumo 
A proposta desta pesquisa de iniciação científica consiste em identificar práticas e/ou 
saberes populares ou tradicionais que, ao longo do tempo foram utilizados na agricultura, ou 
que até mesmo ainda são, por agricultores/as do Perímetro Irrigado de São 
Gonçalo/Sousa/PB, como por exemplo, identificar suas experiências em relação a previsão 
de inverno e seca e o uso de plantas medicinais e, também, busca entender tanto suas 
percepções no que tange as mudanças climáticas, quanto as mudanças advindas da 
modernização do campo e da agricultura industrializada. Entende-se, ainda, como relevante 
abordar o tema desta pesquisa a partir do ponto de vista dos sujeitos aqui estudados. A 
investigação se orienta, portanto, à luz da metodologia qualitativa, tomando como 
procedimento a Sociologia da Tradução (SOUSA SANTOS, 2010), de maneira a dar 
visibilidade aos saberes baseados em aspectos meteorológicos agrícolas e crenças 
religiosas dos sujeitos, entre outros; simultaneamente, evidenciando como tais 
conhecimentos representam fonte de diversidade, riqueza cultural e alternativas ao modelo 
agroindustrial que vem ameaçando a continuidade da vida humana. 
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ABSTRACT 
The purpose of this scientific initiation research is to identify popular or traditional practices 
and/or knowledge that, over time, were used in agriculture, or even still are, by farmers in the 
Irrigated Perimeter of São Gonçalo/Sousa/PB , such as, for example, identifying their 
experiences in relation to forecasting winter and drought and the use of medicinal plants and, 
also, seeking to understand both their perceptions regarding climate change, as well as the 
changes arising from the modernization of the countryside and industrialized agriculture. . It 
is also understood as relevant to approach the theme of this research from the point of view 
of the subjects studied here. The investigation is guided, therefore, in the light of qualitative 
methodology, taking as a procedure the Sociology of Translation (SOUSA SANTOS, 2010), 
in order to give visibility to knowledge based on agricultural meteorological aspects and the 
subjects' religious beliefs, among others; simultaneously, showing how such knowledge 
represents a source of diversity, cultural wealth and alternatives to the agro-industrial model 
that has been threatening the continuity of human life. 
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