
Dona Damiana e seu José, mais conhecido por seu Chapéu, são agricultores por opção. 
Seu Chapéu é pernanbucano e dona Damiana nasceu em Esperança. Casaram-se e foram 
morar na cidade de Campina Grande. Há 26 anos atrás resolveram mudar para o Sítio Gruta 
Funda, em Lagoa Seca para cuidar de sua família já feita. Lá descobriram o gosto pela 
criação.

Seu Chapéu e dona Damiana criam de tudo um 
pouco. Criam gado, porco, galinha, ganso, pato, 
paturi, guiné, bode, ovelha, éguas, pássaros, 
cachorros e uma gata, a pandora. Criam até dois 
tejos. Quando mudaram-se para o sítio, tinham 
apenas 3 cabeças de gado de campina, 
compraram um casal de frangos, um de ganso e 
aí os bichos foram produzindo.

Mas não é fácil arrumar ração para todos esses 
bichos não. Seu Chapéu levanta todos os dias bem cedo, lava o chiqueiro dos porcos e sai 
para Lagoa Seca em busca de lavagem. Na época de São João, seu Chapéu costuma 

trabalhar em uma casa de pamonha e leva 
todo o resto do milho para casa. Isso será a 
base da comida de seus animais. Ele ainda 
busca lavagem em vários locais de Lagoa 
Seca.

A lavagem, os restos da comida de casa e as 
massas da casa de pamonha que alimentam 
as galinhas, guinés, gansos, patos e porcos. 
Para o gado, as ovelhas e cabras, eles 
plantam uma capineira, dão  ainda maniva, 
bananeira.

Gostam muito de criar gansos e costumam vender a criação para granjeiros. Os gansos são 
ótimos vigias, qualquer pessoa ou animal 
que passe por eles, logo fazem uma zoada 
enorme.

Para reconhecer qual é o macho e qual é a 
fêmea, é muito fácil. As fêmeas são 
rajadinhas e os machos são bem 
branquinhos. De maio até São João é a 
época dos gansos cruzarem. Mas seu 
Chapéu ensina que eles só cruzam dentro 
d'água. Nessa época, eles preparam uma 
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bacia grande, que cabe dois bichos dentro  
cheia de água.

As gansas botam de 6 a 8 ovos que levam 
por volta de 30 dias para nascer. Dona 
Damiana conta que os ovos são bem 
grandes, mas que não podemos colocar as 
mãos neles. Aonde a gansa põe os ovos, 
devemos deixa-los ficar. Quando a gansa 
estiver com o oveiro baixo, então está 
próximo de pôr os ovos. Ela começa a catar 
o material para arrumar o ninho.

Quando nasce os filhotes, seu Chapéu 
separa os bichinhos com sua mãe. Nesse 
momento, ele oferece ração concentrada 
que compra na casa veterinária. Ele só solta  
os filhotes quando ficarem mais durinhos.

O casal de ganso pode ser vendido a 50,00 
reais. Mas se for daquele grande, o ganso 
sinaleiro pode conseguir até 100,00 reais. 
Essa qualidade é melhor vigia, ele é muito 

abusado, ensina seu chapéu.

Assim, cuidando de seus bichos é que o casal criou seus 5 filhos, hoje todos adultos. E esse 
amor pelos animais acabou passando para as novas gerações. Contam que possuem um 
filho que é do mesmo jeitinho, mora em outro sítio em Lagoa Seca e a criação também é sua 
vida.
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