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RESUMO 
 

 

 

 

Num contexto histórico, a população rural brasileira foi penalizada por várias 
mudanças ocorridas no campo: revolução tecnológica, êxodo rural, o desmonte das 
empresas de assistência técnica governamentais, além dos problemas ambientais. 
Posteriormente, o campo foi favorecido com programas que trouxeram benefícios 
sócio-econômicos e de reconhecimento à população rural, a exemplo do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa 
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). Nessa mesma perspectiva, surge a Política 
Nacional de Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária 
(PNATER) com proposta de mudança na Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER), incentivando a participação popular nos procedimentos técnicos e a 
disseminação dos fundamentos do desenvolvimento sustentável, através da 
utilização correta dos recursos naturais e atenção à continuidade social. Entretanto, 
os referidos programas não se encontram em harmonia, pois em termo de estrutura 
ainda apresentam muita contradição e não se complementam. Este trabalho aborda 
a importante relação existente entre as ações extensionistas e a sustentabilidade, no 
que diz respeito à fixação do homem no campo. Baseou-se na hipótese de que as 
ações de Assistência Técnica e Extensão Rural desenvolvidas na Comunidade não 
são suficientes ou adequadas à implementação de uma prática voltada à 
sustentabilidade. Seu objetivo consiste na avaliação da eficácia das ações de ATER 
destinadas à comunidade Bom Jesus em Delmiro Gouveia – Alagoas, no que se 
refere à promoção da sustentabilidade. Para isto, foram promovidas ações locais 
com reflexão a respeito das suas vulnerabilidades, limitações e perspectivas para a 
construção de um produto, a fim de fortalecer o desenvolvimento humano, 
econômico e ambiental da comunidade. Utilizaram-se como instrumentos 
metodológicos pesquisa bibliográfica documental, roteiro de entrevistas, metodologia 
participativa (Diagrama de Venn), roda de conversa e oficina de análise de solos. Os 
resultados apontam deficiências nas áreas econômicas, por falta de plantio 
constante e programas de convivência com o semi-árido, problemas sociais como o 
envelhecimento da população local, evasão, descontinuidade da atividade rural e 
problemas sócio-ambientais causados pela ausência de políticas públicas que atuem 
efetivamente no planejamento e apoio a população local através de assistência 
técnica. 
 
 
Palavras chave: Desenvolvimento sustentável; Extensão Rural; Políticas Públicas; 
Metodologias participativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

 

 
In a historical context, the Brazilian rural population was penalized by several 
changes in the field: technological revolution, rural exodus, the dismantling of 
governmental technical assistance companies and environmental problems. 
Subsequently, the field was favored with programs that brought socio-economic 
benefits and recognition to the rural population, such as the National Program for 
Strengthening Family Agriculture (PRONAF) and the National Land Credit Program 
(PNCF). In this same perspective, the National Rural Extension Policy for Family 
Agriculture and Agrarian Reform (PNATER) is presented with a proposal for a 
change in Technical Assistance and Rural Extension (ATER), encouraging popular 
participation in technical procedures and the dissemination of the fundamentals of 
sustainable development , through the correct use of natural resources and attention 
to social continuity. However, these programs are not in harmony, because in terms 
of structure they still present a lot of contradiction and do not complement each other. 
This work addresses the important relationship between extensionist actions and 
sustainability, with regard to the fixation of man in the field. It was based on the 
hypothesis that Community Technical Assistance and Rural Extension actions are 
not sufficient or adequate to implement a sustainability practice. Its objective is to 
evaluate the effectiveness of ATER actions aimed at the Bom Jesus community in 
Delmiro Gouveia - Alagoas, with regard to the promotion of sustainability. For this, 
local actions were promoted with reflection on their vulnerabilities, limitations and 
perspectives for the construction of a product, in order to strengthen the human, 
economic and environmental development of the community. Methodological tools 
were used for bibliographic documentary research, interview script, participatory 
methodology (Venn Diagram), conversation wheel and workshop for soil analysis. 
The results point to deficiencies in the economic areas, due to the lack of constant 
planting and programs to coexist with the semi-arid, social problems such as the 
aging of the local population, evasion, discontinuity of rural activity and socio-
environmental problems caused by the absence of public policies that to effectively 
plan and support the local population through technical assistance. 
 
 
Keywords: Sustainable development; Rural extension; Public policy; Participatory 
methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sustentabilidade é um tema atual e de grande relevância para todo o 

contexto de vida: comportamentos, produção, consumo, educação, saúde e, 

sobretudo, no âmbito rural. A assistência técnica, por sua vez, é um excelente 

instrumento para disseminação e capacitação de camponeses sobre este tema 

(ALVES, 2017). Dessa forma, o presente trabalho aborda a importante relação 

existente entre as ações extensionistas e a sustentabilidade, no que diz respeito à 

fixação do homem no campo. 

No decorrer da história do Brasil, o camponês se tornou resiliente às várias 

transformações sofridas: revolução tecnológica, êxodo rural, problemas ambientais, 

o desmonte das empresas de assistência técnica governamentais; todas elas 

atingiram brutalmente a população marcada por deficiência de políticas públicas 

neste ambiente, mas não foram suficientes para extinguí-la (CAPORAL; DAMBRÓS, 

2017; CAZELLA et al., 2016; CASTRO, 2015; TEIXEIRA, 2005). 

Com o passar dos anos, o campo foi sendo favorecido por programas que 

trouxeram benefícios de reconhecimento à população rural. Através do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 1995, o Governo 

Federal inovou com uma política de crédito destinado a subsidiar com taxas 

acessíveis o investimento na Agricultura Familiar (FERNANDES, 2013).  

Nessa mesma perspectiva, em 2003, o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF) trouxe uma inovação através de uma linha de crédito voltado para 

o Nordeste, com compras de terras financiadas coletivamente a partir de 

Associações formadas por agricultores sem terras (GOMES, 2015).  

Em 2004, surge a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER), com princípios inovadores em relação ao serviço de Assistência técnica 

e extensão rural (ATER) como pública, gratuita, de qualidade e em quantidade 

suficiente com exclusividade aos assentados por programas de reforma agrária, 

além de contribuir com a promoção do desenvolvimento sustentável como 

potencialização do uso correto dos recursos naturais (MDA, 2017; SILVA; 

CAPORAL, 2016; CASTRO, 2015). 

Entretanto, os referidos programas não se encontram em harmonia, pois em 

termo de estrutura ainda apresentam muita contradição. Os valores dos 
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investimentos, o foco em inclusão produtiva e o incentivo às questões 

socioambientais são diferenciados e não há relação das políticas entre si 

(CARVALHO; DAVID, 2011; CAZELLA et al. 2016). 

Além do exposto, os objetivos propostos pela PNATER tornam-se 

desafiadores quando se deparam ao reduzido número de agentes destinados ao 

atendimento dos agricultores, a necessidade das capacitações e novas formações 

de ATER e a atual prestação de serviços a partir de chamadas públicas.  

Em virtude do que foi mencionado, torna-se necessário a discussão de como 

tem sido implantadas as comunidades de assentamentos por PNCF, porque a 

assistência promovida pelo Estado não deve se limitar ao financiamento da terra, 

mas também ao acompanhamento através de políticas públicas voltadas à qualidade 

de vida e ao desenvolvimento sustentável no meio rural da população assentada. 

Conforme Caetano e Santos (2016) “a criação de condições de subsistência e de 

laços familiares e comunitários devem ser somados à prática de fixação dos 

residentes no espaço físico”. 

Logo, a hipótese deste trabalho tomou por base que as ações de Assistência 

Técnica e Extensão Rural desenvolvidas na Comunidade não estão sendo 

suficientes ou adequadas à implementação de uma prática voltada à 

sustentabilidade. 

Justifica-se a escolha da comunidade Bom Jesus, assentada pelo PNCF, por 

esta apresentar sinais de deficiência quanto ao plantio, sem produção constante no 

lugar e possuir moradores que ganham seu sustento com atividades não rurais fora 

da Comunidade. 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a eficácia das ações de 

ATER destinadas à comunidade Bom Jesus em Delmiro Gouveia – Alagoas no que 

se refere à promoção da sustentabilidade, promovendo ações locais com reflexão de 

suas vulnerabilidades, limitações e perspectivas para a construção de um produto, a 

fim de otimizar seu desenvolvimento humano, econômico e ambiental.  

Os objetivos específicos se dividiram em levantar o perfil socioeconômico dos 

moradores da Comunidade, identificar as instituições públicas que atuam no local 

bem como sua eficácia e a conseqüência de suas ações, além de definir junto com a 

população local, métodos e possíveis apoios institucionais capazes de auxiliar no 

desenvolvimento sustentável.  
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Utilizaram-se como instrumentos de estudo, entrevistas com agricultores do 

povoado e rodas de conversa com realização de uma metodologia participativa e 

oficina.  

No que diz respeito à estruturação deste trabalho, o mesmo está organizado 

em cinco capítulos. O capítulo um introduz o conteúdo que será abordado na 

dissertação que se segue, citando objetivos, hipótese e métodos utilizados para seu 

desenvolvimento. O capítulo dois, denominado de Revisão da Literatura, apresenta 

informações que embasam o assunto em questão, resumido com o propósito de 

favorecer o entendimento do leitor sobre o assunto abordado, a saber: 

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, Assistência Técnica e Extensão 

Rural e Políticas Públicas de favorecimento à Agricultura Familiar.  

A metodologia está discriminada no capítulo três, demostrando todas as fases 

do decurso da pesquisa, bem como informações sobre a área de estudo, aspectos 

éticos, método utilizado e instrumentos para a realização da mesma. 

No capítulo quatro estão expostos os resultados e discussões a partir do 

levantamento de informações das etapas utilizadas na pesquisa, entrevistas e 

encontros retratando a realidade da Comunidade e relacionando-os com desfechos 

de outros estudos.  

O capítulo cinco apresenta o resultado do trabalho, frisando os mais 

importantes resultados e algumas considerações sobre os mesmos, principalmente 

sob a expectativa do produto final proposto vir a acrescentar a comunidade hábitos 

de planejamento e o estudo servir de estímulo para inserção no ambiente rural de 

políticas sociais efetivas. 

Por fim, observa-se que há necessidade de mais estudos e maior 

aprofundamento nas questões voltadas as políticas de assentamentos, com a 

intenção de mostrar as reais necessidades desta população e fatores que 

proporcionem modificações positivas nos cenários apresentados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A RELEVÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE PARA O MEIO RURAL 

 

 

Existe uma confusão conceitual acerca dos termos desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade segundo Feil e Schreiber (2017), que atribuem a 

Evelyn (1664) utilizar desenvolvimento sustentável pela primeira vez. Embora seu 

conceito fosse mais voltado para os recursos naturais, a ideia central era a mesma 

do conceito colocado pelo Relatório de Brundtland, em 1987 (CMMAD, 1991), 

através do qual se tornou amplamente conhecido. E embora este termo se 

apresente na prática como um universo complexo, foi resumido como aquele que 

busca atender as necessidades da geração atual, sem afetar a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. 

Um dos destaques do conceito de desenvolvimento sustentável é de que ele 

é composto por três dimensões: ambiental, econômica e social. A primeira diz 

respeito à capacidade de resiliência dos ecossistemas frente ao modelo de produção 

adotado. A dimensão econômica engloba a ecoeficiência e a permanente busca pela 

inovação tecnológica, aprimorando-se o uso mais eficiente dos recursos naturais. Já 

a dimensão social ampara-se no desejo pela justiça social e por uma vida digna para 

todos (NASCIMENTO, 2012). 

Para Feil e Schreiber (2017, p. 676) “o desenvolvimento sustentável pode ser 

conceituado como uma estratégia para melhorar a qualidade de vida (bem-estar) da 

sociedade”, abrangendo as dimensões já citadas e de preferência priorizando as 

limitações ambientais em busca do objetivo maior que é a Sustentabilidade. Estes 

mesmos autores consideram que: 

 

Sustentabilidade consiste em uma meta ou parâmetro (objetivo final) 
definido por meio de critérios científicos, que mensura e acompanha 
os resultados gerados pela utilização de estratégias do 
desenvolvimento sustentável. Diante disto, para alcançar a 
sustentabilidade de um determinado sistema global – elevar o nível 
de qualidade de sustentabilidade – necessita-se da utilização do 
processo de desenvolvimento sustentável. (FEIL; SCHREIBER, 
2017, p. 676) 
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Assim, pode-se afirmar que a Sustentabilidade é o nível de qualidade de vida 

que um sistema deve atingir, enquanto o desenvolvimento sustentável determina os 

métodos para alcançar este ponto. Seu próprio significado transmite uma ideia 

gradual. Desenvolvimento tem o sentido de crescer, progredir, aumentar, dentre 

outros sinônimos; ao passo que sustentável se define como que tem condições para 

se manter ou conservar. 

Os resumos a seguir traduzem os conceitos apresentados e suas 

propriedades: 

 

Figura 1: Síntese dos conceitos de Sustentável, Sustentabilidade, Desenvolvimento 
sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FEIL E SCHREIBER, 2017. 

 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, a apresentação do termo 

desenvolvimento sustentável ligado a problemas de pobreza e desigualdade, 

poluição ambiental, economia futura, dentre outros, ganhou a atenção de cientistas e 

autoridades governamentais. Então, a sustentabilidade foi introduzida em políticas e 

discursos num processo interdisciplinar sobre manutenção da vida. Através da 

Agenda 211, os países foram desafiados a traçar novas formas de gestão, com 

                                                           
1
Produto da Rio 92, é um plano de ação para ser desenvolvido em todas as esferas governamentais, afim de 

buscar o padrão de sustentabilidade.  
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programas de inclusão social na busca pela redução da miséria, preservação dos 

recursos naturais e minerais para a sustentabilidade urbana e rural, bem como 

alterações comportamentais na redução da cultura do desperdício, proporcionando o 

equilíbrio entre produção e consumo. 

Nesse mesmo contexto e com intenção de revisarem os planejamentos 

propostos anteriormente, outros eventos já foram realizados. Assim como os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que foram atualizados e compõem 

a Agenda 2030, aprovada em dezembro de 2015 pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas. Suas três dimensões principais permaneceram: social, econômica e 

ambiental e foi acrescentada mais uma, a dimensão institucional (SILVA, 2018). 

 
 

Figura 2 – ODS segundo as dimensões do desenvolvimento sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Observando o quadro, entre os dezessete ODS explicitados, seis deles estão 

diretamente envolvidos com a abordagem do presente trabalho. As ODS 2, 3, 6, 8, 

                                                                                                                                                                                     

Disponível em: http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/21. Acesso: 08/11/2018 às 02:40.  

Fonte: SILVA, 2018. 
 

http://www.institutoatkwhh.org.br/compendio/?q=node/21
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11 e 12 serviram como parâmetros avaliativos da sustentabilidade na comunidade2 

estudada.  

Face ao exposto, a sustentabilidade rural torna-se indispensável conforme 

Souza et.al. (2017), pois grande parte da superfície produtiva terrestre é ocupada 

pela agricultura, principal atividade laboral mundial com função de alimentação da 

população terrestre. Só no Brasil existem cerca de 134 milhões de hectares de 

terras férteis destinadas à produção. “Assim, entende-se que a sustentabilidade é 

um conjunto de atitudes e comportamentos para se alcançar um equilíbrio entre 

produção e consumo” (SOUZA et al., 2017, p.151). Essa colocação possui relação 

com a ODS 11 e 12. 

Considerando o perfil agrícola brasileiro, a agricultura sustentável ainda não é 

uma prática dominante e o conhecimento em relação aos níveis dessa prática até 

então é insuficiente (GALLO et al., 2016), no entanto favorece o desenvolvimento 

rural pela lógica de viabilizar a permanência das famílias neste ambiente, evitando 

assim o êxodo. Este apontamento favoreceria a prática do ODS 8, assim como 

apresenta Santos et al. (2014 apud Gallo 2016) que a lógica do desenvolvimento 

rural sustentável está em favorecer o ecossistema e a permanência das famílias no 

campo valorizando seus saberes e promovendo sustento. 

Entretanto, para alcançar níveis de harmonia homem/natureza, necessita-se 

romper com uma cultura tradicional. Podendo ser de pequeno porte, de práticas por 

vezes centenárias e passíveis de degradação ambiental. Enquanto outras, 

caracterizadas pelos agronegócios, com tecnologia e monoculturas de poder 

altamente poluente e contaminação dos recursos naturais, resumem a sua produção 

ao consumo desenfreado. 

O processo de transição é longo e exigente, considerando que apenas pelo 

processo de educação se conseguirá organizar grupos e comunidades inteiras a 

valorizarem o uso correto do ambiente que estão inseridas, respeitando assim as 

futuras gerações. 

Sendo o homem um agente de transformação do seu espaço e de suas 

relações, o mesmo pode ser incentivado a modificar a forma de lidar com as 

                                                           
2
 O termo comunidade, povoado e assentamento, serão aqui utilizados como sinônimos para não haver repetição 

de uma única palavra. Entende-se que a comunidade (corpo social) formou o povoado (espaço habitado – termo 

utilizado na política municipal) através de programa de assentamento rural. Por isso, neste trabalho os três 

termos se referem à localidade e população de Bom Jesus. 
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diversas áreas necessárias à sua sobrevivência, buscando como compatibilizá-las, 

garantindo sua contribuição para um desenvolvimento eficaz.  

Segundo Patrício e Gomes (2012, p. 104): “o âmbito local é o espaço 

privilegiado para se atingir um Desenvolvimento Rural Sustentável com 

racionalidade”, pois as respostas da comunidade aos problemas vivenciados por 

eles os conduzirão às ações voltadas para o desenvolvimento, quer seja com o 

“consumo, produção, ocupação de espaço e aproveitamento local de suas 

potencialidades naturais e humanas”. 

Então, a agricultura sustentável se torna uma possível alternativa ao modelo 

de produção agrícola convencional. Caporal e Dambrós (2017, p.280) afirmam que:  

 

A proposta operativa para a agricultura sustentável implicaria na 
necessária integração, em níveis de igualdade, dos objetivos 
econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento, assim como 
na observância das variáveis culturais, políticas e éticas da 
sustentabilidade. Trata-se, neste caso, da perspectiva teórica e 
conceitual oferecida pela ciência da Agroecologia. 

 

Diversos estudos têm articulado a Sustentabilidade com a Agroecologia, uma 

vez que esta tem unificado conhecimentos de áreas já estabelecidas no estudo 

ambiental com outras das Ciências Sociais e de Saberes Popular. A agroecologia é 

a mais nova Ciência do Campo, inovando com visão transdisciplinar. 

Em seu ensaio, Sardo e Figueiredo (2015, p.343) destacam a diversidade 

conceitual para a Agroecologia:  

 
Existem muitas semelhanças conceituais entre os autores abordados 
aqui, como: considerar as dimensões ecológica, cultural, econômica 
e social para compreensão da realidade; a visão sistêmica e 
holística; a Agroecologia como estratégia para alcançar formas 
alternativas de produção e reorganização da sociedade para o 
enfrentamento da crise socioambiental; a mínima dependência de 
insumos e energia externos nos sistemas de produção; apostar em 
sistemas produtivos mais complexos; em propostas participativas e 
coletivas; propostas agroecológicas em longo prazo; o diálogo de 
saberes, tendo a valorização do conhecimento local e tradicional.  

  

Castro (2015) estabelece uma grande vantagem da Agroecologia para 

agricultura familiar comparando os modelos tradicional e ecológico em relação a 

produção. O primeiro produz em grande quantidade, o segundo não, todavia pode-

se considerar que:  
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O modo de produção orgânico, agroecológico, é mais intenso em 
mão de obra demandada (por causa dos tratos culturais mais 
intensos, resultado do menor uso de defensivos químicos) e, em 
compensação, possui valor de revenda maior com relação a 
produtos equivalentes produzidos de modo não ecológico. Essas 
características tornam esse tipo de produção mais adaptada à 
agricultura familiar, que possui maior quantidade de mão de obra 
disponível por unidade de área, além de permitir um retorno 
financeiro maior por unidade de área (justamente o fator de 
produção escasso para os agricultores familiares). 
(CASTRO, 2015, p.57) 

 

Como elucidado, o desenvolvimento sustentável é o mecanismo de ação 

responsável pelas práticas de avanços frente aos desafios da atualidade com foco 

na Sustentabilidade (equilíbrio sob os aspectos ambientais, sociais e econômicos). 

Para o desenvolvimento rural, a Agroecologia é um amplo mecanismo de sistemas 

ecológicos e sociais inseparáveis, com ênfase na participação ativa dos sujeitos 

envolvidos e resgatando seus saberes tradicionais (CARVALHO; DAVID, 2011). 

Sob essa mesma perspectiva, a PNATER em 2003, orientou as instituições 

que prestavam serviço de ATER a desenvolverem uma nova política de orientações 

técnicas com foco mais humanista e de inclusão social mais incisiva, valorizando 

seus conhecimentos e sua realidade. 

Segundo Alves (2017, p. 31), “para todo esse processo, o eixo orientador para 

todas as ações de ATER deveria, necessariamente, ser a Agroecologia”. 

No entanto, conforme Castro (2015), houve uma deficiência na disseminação 

desse novo modelo de ATER, pois as entidades responsáveis receberam pouca 

atenção do Estado como Política Pública, o qual acompanhou com mais atenção o 

segmento do agronegócio (grandes propriedades de terra e com maior apoio 

tecnológico).  

Nesse contexto, a agricultura familiar, historicamente, sempre foi deficiente de 

assistência técnica pela preferência dos órgãos governamentais às fazendas de 

monoculturas. Para demonstrar a importância desses programas estarem articulados 

com objetivo de promover a sustentabilidade, será apresentado um breve histórico 

de ATER até o resumo da sua atual situação. 
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2.2  BREVE HISTÓRICO DE ATER E A IMPORTÂNCIA DO APOIO 

EXTENSIONISTA 

 

 

No início do século XX, a criação do serviço cooperativo de extensão rural 

dos Estados Unidos, estruturado com a participação de universidades americanas, 

conhecidas como land-grant colleges, consolidou naquele país, pela primeira vez na 

História, uma forma institucionalizada de extensão rural (JONES; GARFORTH, 

1997).  

Segundo Fonseca (1985), a prática extensionista tem suas raízes nos 

Estados Unidos após a Guerra da Secessão com a mudança no modelo agrário 

vigente. Como citado anteriormente, no início do século XX foram criados os 

Conselhos de Agricultura e outras organizações governamentais com a finalidade de 

promover a extensão do conhecimento às populações rurais. Neste fato, tem-se um 

marco histórico da institucionalização do início do modelo extensionista.  

Apesar das práticas extensionistas terem seu marco histórico aceito e 

fundamentado por muitos do ponto de vista histórico, seu conceito em muito varia 

em consonância com a evolução das práticas agrícolas e modelos socioeconômicos 

e culturais adotados ao longo da história (PEIXOTO, 2008). 

É importante frisar antes do levantamento histórico da extensão no Brasil, que 

desde os primórdios de sua história, o país já era dividido em capitanias hereditárias 

(a partir de 1540), logo após em sesmarias, em seguida as grandes monoculturas de 

cana-de-açúcar, e a partir de então, por falta de correção dessas políticas restritivas 

de acesso à terra, nasce no Brasil os latifúndios. Desde tal data, essa distribuição de 

terras é desigual, gerando sérios problemas sociais. Fato que interfere diretamente 

no processo de extensão rural. 

  

A concentração de terras nas mãos de poucos resulta na 
desigualdade social, na qual poucas pessoas são beneficiadas dessa 
divisão, fazendo com que a maior parte da população não consiga 
alcançar o pleno desenvolvimento de melhorias para suas vidas. Tal 
concentração contribui para o impedimento da produção de 
alimentos agricultáveis. (VERAS, et al., 2016, p. 84) 
 
 

Gonçalves et al. (2016, p.83) refere-se à prática extensionista inicial no Brasil 

como rudimentar. Sempre dependente do Estado, “sofreu como era de se esperar, a 
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influência das diferentes macrodefinições políticas dos sucessivos planos de 

desenvolvimento”. De certa forma, essa iniciativa estimula a criação de políticas 

públicas com fins de impulsionar a agricultura nacional que culmina com a criação 

da Secretaria de Agricultura e Comércio e os Institutos Imperiais de Agricultura.  

Esses Institutos prosperaram, haja vista os Institutos Fluminense (Rio de 

Janeiro) e da Bahia, que desempenhavam as ações extensionistas tais como a 

introdução de maquinários e instrumentos agrícolas, distribuição de sementes, 

orientação ao extermínio de pragas, manejo dos animais, estoque e fluxo da 

produção agrícola, visitas profissionais ao campo, etc. 

Com a proclamação da república em 1889, essas ações permaneceram nas 

“mãos” dos grandes produtores rurais ou ficavam atreladas ao Estado com o objetivo 

de desenvolvimento da agricultura nacional. As alternâncias dos grupos abastados 

no poder decidiam as políticas governamentais aplicadas às ações extensionistas 

que se voltavam ao estímulo da industrialização do campo e incentivo às 

monoculturas como café e cana de açúcar (BERGAMASCO;NORDER, 1996). 

Conforme Caporal (1991), no Brasil a instituição Extensão Rural já nasceu 

com forte influência do capitalismo monopolista norte-americano. Nas décadas de 

1920 a 1930, empregou-se o “Ruralismo Pedagógico”. Devido à grande migração 

rural para as zonas urbanas como uma ameaça a harmonia e a ordem das grandes 

cidades, fizeram uso da educação como uma tentativa de contenção ao êxodo rural. 

Tentava-se a “fixação do homem ao campo” e a “exaltação da natureza agrária do 

brasileiro”.  

Sem dúvida este momento constituiu-se um marco, pois pela primeira vez 

colocou-se em discussão o problema concreto do rural, mas ao mesmo tempo 

imprimiu-se a essa discussão uma postura política conservadora que estaria 

presente em todos os movimentos oficiais de extensão rural daí por diante 

(FONSECA, 1985). 

 

Esse movimento, considerado uma inovação no país, apenas 
derrubou, parcialmente, a oligarquia cafeeira nacional, com vistas à 
estruturação do novo projeto de industrialização nacional, sem, 
contudo, realizar o que se entende (historicamente) por uma 
revolução ampla, que integrasse ao mesmo tempo a modernização 
dos centros urbanos e do campo. Ao contrário disso, constata-se que 
esse movimento apenas reforçou a estrutura agrária do período 
anterior, mediante a modernização do latifúndio, que continuaria a 
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produzir para atender aos interesses do mercado externo. (SANTOS 
et al., 2011, p.145) 

 

A assistência técnica no Brasil nasceu na década de 1940, mas foi vinte anos 

depois que se consolidou, a partir da necessidade de acompanhamento de 

profissionais à uma política de inovação com investimento massivo no campo 

conhecida como Revolução Verde. Especialistas nas áreas de engenharia 

agronômica e florestal, zootecnia e até mesmo economia doméstica formaram o 

Agente em Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Diante deste quadro, o Brasil moderniza com sucesso o campo, trazendo 

progressos voltados à industrialização, mas não altera sua estrutura fundiária, 

postergando caos social, diferente de outras nações desenvolvidas. 

 

Com a industrialização, completada no fim do governo de Juscelino 
Kubitscheck, em 1961, o governo percebeu que o país vinha 
passando por um processo de transformação muito positivo do ponto 
de vista econômico, porém o preço para tal sucesso era a 
degradação social que se manifestava de forma mais contundente 
com a desorganização urbana, decorrente de um acelerado e 
descontrolado movimento migratório no sentido campo-cidade. 
(SANTOS; RIBEIRO; SANTOS, 2011, p. 146) 

 

A criação da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), inicialmente 

em Minas Geral e posteriormente difundida em muitos outros estados, foi o que 

impulsionou o desenvolvimento rural entre os anos de 1960 e 1986. Coordenadas 

pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), criada em 

21/06/1956, as ACARs eram entidades civis, sem fins lucrativos, que prestavam 

serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para obtenção de 

crédito junto aos agentes financeiros (Peixoto, 2008), e seguiam um modelo que 

Caporal (1998) chamou de doutrina do extensionismo norte americano no Brasil, 

pois atuavam de forma centralizadora e verticalizada com técnicas alienantes e 

domesticadora que tinham como objetivo a ampliação dos processos de 

modernização das atividades agropecuárias para subsidiar os complexos 

agroindustriais.  

Somado a isto, a comunicação do ATER com o agricultor foi alvo de muitas 

críticas. Paulo Freire introduz a discussão em 1968, com o livro Extensão ou 

Comunicação?, onde aborda o processo de extensão rural da época caracterizado 

por um fluxo de informações unidirecional e impositivo.  
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É sabido que a política de ATER por vários anos, em décadas diferentes, foi 

submetida a constantes desarticulações, voltando a assumir seu papel indispensável 

e com respaldo financeiro a partir dos anos 2002–2003, fruto de uma modernização 

positiva de cunho político, com visão ideológica diferenciada de nova ATER, 

conforme cita Peixoto (2008, p.36): 

 
Uma mudança significativa no quadro da política de Ater do 
Governo se deu com o Decreto nº 4.739, de 13 de junho de 2003, 
que efetuou a transferência da competência do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, nome e estruturas 
criados pela Medida Provisória nº 2.143-36, art. 17, inciso XIII, de 
24 de agosto de 2001), relativa à assistência técnica e extensão 
rural, estabelecida no inciso I, alínea "n", do art. 27 da Lei no 
10.683, de 28 de maio de 2003, para o Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA). A partir daí ficou evidente a 
política governamental de concentrar a regulação e o fomento das 
ações de Ater no MDA. 

 

O Governo à época citada pelo texto, em destaque anteriormente, repensou 

um modelo de estrutura ministerial híbrida que atendesse a todos os âmbitos da 

agricultura brasileira. O MAPA, com aspecto maior e com interesses voltados ao 

agronegócio e exportação e o MDA, mais modesto, e não menos importante, com 

atenção voltada para o desenvolvimento rural sustentável.  

Por meio dessas mudanças, surge a PNATER rompendo com as práticas 

tecnicistas que tinha como base o difusionismo (informação difundida por instrutores 

sem levar em conta o conhecimento adquirido pela experiência do público alvo) e 

propôs mudanças na assistência técnica e extensão rural brasileira tendo como 

suporte os fundamentos do desenvolvimento sustentável. Traçou suas orientações 

apostando na qualificação dos agentes extensionistas na agricultura de base 

ecológica e na perspectiva do uso racional dos recursos e da preservação 

ambiental. 

São cinco princípios norteadores desta política: assegurar os agricultores 

familiares beneficiários do programa, promover o desenvolvimento rural sustentável, 

adotar uma abordagem multidisciplinar baseada nos princípios da agroecologia para 

a ATER, adotar um modo de gestão democrática da política (controle social da 

mesma) e desenvolver processos educativos permanentes e continuados no âmbito 

da PNATER (BRASIL, 2007). 
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Logo, a sustentabilidade deixa de ser um conceito ideológico de cunho 

ambiental e ganha seu significado prático para o ambiente rural, através do serviço 

de ATER, garantindo o direito da Comunidade Bom Jesus de acompanhamento 

técnico não apenas contemplado na Lei de financiamento, mas também na Política 

de extensão rural, que prevê uma assistência pública, de qualidade e com foco 

sustentável, sendo que os princípios agroecológicos devem fazer parte desta 

abordagem. 

Duas situações relacionam o Pronaf ao ATER. Primeiro, o crédito destinado 

ao pequeno agricultor por meio deste programa foi instituído para suprir demandas 

de todos os aspectos produtivos, inclusive de Assistência Técnica. Segundo, para 

ter acesso ao crédito oferecido pelo programa é necessária a elaboração, por parte 

do requerente, de um projeto técnico com todos os planos que serão desenvolvidos 

no empreendimento (CASTRO, 2015) 

Porém, continua o autor acima, ao invés desses projetos serem bem 

elaborados e construídos juntamente com os agricultores com o objetivo de adaptar 

as suas realidades, o mais comum para o financiamento atualmente são projetos 

simplórios, utilizados apenas para liberação do financiamento e que não atendem 

todas as demandas econômicas, ambientais e sociais dos interessados. 

Esse tipo de vulnerabilidade é comum nos assentamentos, pois outros 

estudos demonstram a insatisfação apresentada pela população por falta de 

assistência técnica (MONTEIRO et al., 2018; SILVA; CAPORAL, 2016). 

Uma das justificativas para esse descontentamento baseia-se na Lei 

12.188/2010, que determina a prestação de serviços de ATER por empresas que 

preencham os requisitos estabelecidos nela (Art.15), contratadas a partir de 

chamada pública. E o agricultor recebe a assistência apenas se estiver na lista de 

beneficiários homologada no sistema utilizado para reforma agrária (Art. 5º), 

(BRASIL, 2010). 

Silva e Caporal (2016, p.11) esclarecem que são as chamadas públicas que 

determinam “a localização geográfica, o público a ser beneficiado, os valores 

disponibilizados, enfim, as ações de ATER a serem financiadas pelo Governo 

Federal e executadas por meio de diversas entidades”, acrescido ao fato que estas 

ações não atendem aos métodos educacionais orientados dos pela Lei 12.188/10 

(PNATER) definindo a extensão com perfil produtivista, sem levar em conta a 

cultura, características do local, nem os indivíduos. 
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Os mesmos autores esclarecem que as empresas responsáveis pela 

execução dos serviços devem estar cadastradas nos Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, para então participarem das chamadas. E citam 

dados apresentados pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) para 

Alagoas entre os anos de 2010 a 2014, a exemplo das 16 chamadas públicas de 

ATER apenas 9% conseguiram concluir todas as metas previstas. Muitos 

beneficiários se prejudicam por essa ausência. E a fiscalização não atua por falta de 

corpo técnico (fiscal). Somado a isto, o trabalho também destaca: 

 
Um dos pontos centrais nesse debate da Lei é a questão das metas, 
analisadas por um lado, como aspecto positivo pela possibilidade de 
mensurar e quantificar se o serviço atingiu o objetivo fim ou não. 
Entretanto, torna-se alvo de muitas críticas porque ao mesmo tempo 
em que possibilitam a mensuração, engessam um serviço que 
deveria ser amplo e dinâmico. As metas prevêem quantidade e 
tempo de cada atividade: se algum agricultor apresentar uma 
demanda que extrapole o número de visitas estabelecido, e se o 
técnico desejar atender deverá fazê-lo como trabalho extra. A 
instituição não é obrigada a fazer mais do que está previsto no 
projeto. (SILVA; CAPORAL, 2016, p.21). 

 

Com relação ao trabalho de Alves (2017), as dificuldades são apontadas pelo 

prisma dos agentes de ATER. Numa das entrevistas, um participante aponta o 

problema para o leque de projetos que os técnicos têm que atender, além de 

numerosos, diversificados, somado a demanda que surge inesperadamente e que 

acaba desviando atenção das ações planejadas e compromissos com a 

comunidade. Além de que, para os cinco municípios pesquisados, apenas um 

agente atua nos trabalhos de campo em cada um deles. 

Considerando o exposto, historicamente a extensão rural apresenta 

deficiências na prestação de serviços para os pequenos agricultores, quando esteve 

presente foi questionada pela falta de dialogicidade e respeito pelo conhecimento 

adquirido no campo e atualmente as dificuldades se apresentam por questões 

políticas e estruturais, conservando uma assistência técnica deficiente e limitada.   

De qualquer modo, deve-se considerar de grande importância a PNATER, 

pois esta política trouxe uma boa expectativa para um sistema que quase foi extinto. 

Portanto, é preciso identificar a partir de estudos, as falhas que as políticas 

apresentam, na esperança que as instituições responsáveis consigam a 
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estruturação necessária ao funcionamento adequado dentro das possibilidades do 

Estado. 

 

 

2.3 AGRICULTURA FAMILIAR, CRÉDITO RURAL E PLANEJAMENTO 

SUSTENTÁVEL – O ELO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

A história do Brasil está intimamente vinculada a terra e mesmo que os livros 

não exaltem essa visão rural, é significativo recordar que por mais de quatro 

séculos, a maior parte da população brasileira era do campo, e suas relações sociais 

geradas a partir desse ambiente. 

Ao acompanhar estudos que recuperam esse passado, percebe-se que 

muitas lutas entre os diversos grupos sociais foram travadas. E aqueles que 

dependiam diretamente da produção agrícola para sobreviver enfrentavam muita 

dificuldade. A maior causa desta realidade incontestável do Brasil, sempre foi a 

concentração desigual de terras brasileiras, motivo de miséria para uma 

considerável parcela da população (VERAS et al., 2016). 

Dentre outros programas, o que mais se destacou na redução dessa 

desigualdade foi o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). Em 1995, o Governo Federal inovou com uma política de crédito 

destinado a subsidiar com taxas acessíveis, investimentos de agricultores 

classificados como de Agricultura Familiar. Fernandes (2013) afirma que o PRONAF 

melhorou a qualidade de vida e o exercício da cidadania dos camponeses devido ao 

apoio social e financeiro e incentivo da permanência destes no campo através da 

atividade prioritária no sistema de produção agropecuária do país. 

Segundo Antão e Campanholo (2011, p.7) “através do auxílio financeiro 

prestado aos pequenos produtores rurais que são responsáveis por 38% do valor 

bruto da produção nacional de alimentos”, o PRONAF viabiliza mecanismos para 

modernização da infra-estrutura produtiva e social no campo, favorecendo a 

variedade alimentícia proporcionadas pela agricultura familiar. “Milhares de famílias 

sobrevivem dessa pouca produção e maior variedade, distribuindo os alimentos 

cultivados em tempo hábil ao consumidor” (ANTÃO; CAMPANHOLO, 2011, p.8). 
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O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), por sua vez, em 2003, 

contribuiu com o quadro de crescimento da agricultura familiar, através de uma linha 

de crédito voltado para o Nordeste, o Combate à Pobreza Rural (CPR), 

financiamento coletivo a partir de Associações formadas por agricultores sem terras. 

Por ter uma grande abrangência de reforma agrária, tornou-se a política de crédito 

fundiário mais significativa do país (GOMES et al. 2015). 

No entanto, Cazella et. al. (2016) a partir dos argumentos de outros autores, 

aponta um problema em relação aos programas exibidos anteriormente. Ao chamar 

o PRONAF de “agronegocinho”, ele cita que não basta apenas o apoio ao 

microcrédito como solução para situação de pobreza, é imprescindível a aplicação 

de metodologias que favoreçam a relação deste instrumento de financiamento com 

educação e assistência técnica.   

Nota-se então, uma desarticulação dos programas voltados para o mesmo 

público. Se a Lei nº 12.188/2010 – PNATER contempla no art. 3º como um dos seus 

princípios o “desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização 

adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente”, esta já 

deveria gerar uma aproximação do que está previsto em Lei com os contratos 

assinados através dos financiamentos, que se faz necessário uma assistência 

técnica constante e de qualidade para favorecer uma agricultura forte e sustentável.  

Castro (2015) relata que esse problema de acompanhamento técnico deve-se 

a um fator comum a empresas de assistência técnica pública e privada, o número do 

corpo técnico é insuficiente para o atendimento de qualidade a cada agricultor. Logo, 

encontramos um ponto negativo no PRONAF, “apesar de atender a uma demanda 

reprimida dos agricultores familiares por crédito, diversas outras demandas desse 

segmento não foram atendidas, entre elas o acesso a serviço de assistência técnica 

específica para esse público” (CASTRO, 2015, p.52).  

Em outro contexto, mas também relacionado ao PRONAF, no relatório 

apresentado ao XXXV Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração – ANPAD (COSTA, 2011), seus autores apontaram que, 

dentre outros processos operacionais, uma barreira importante de implementação 

deste programa de financiamento rural, nos estados pesquisados, era a falta de 

assistência técnica diminuindo as possibilidades de êxito na produção e aumento de 

risco na inadimplência. 
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Quanto aos problemas citados acima, Patrício e Gomes (2012) apontam para 

a deficiência dos Planos de Desenvolvimento Sustentável de Assentamentos – 

PDAs, que são instrumentos de orientação de toda a complexidade física, 

econômica e social para comunidade assentada e quando não são bem elaborados 

ou assimilados pela população do local, geram fragilidades nas ações da política de 

reforma agrária. Por vezes são construídos com a participação dos assentados só 

no início da elaboração e quando concluídos são levados até eles para 

demonstração do documento final. 

A fim de alterar esse quadro, as comunidades devem ser estimuladas a 

participar dos processos de planejamento que englobem seu espaço.  Demo (2001) 

declara que a participação é uma conquista e que não existe um fim em si, pois é 

um contínuo exercício de cidadania e torna-se um elemento indispensável para 

emancipação das comunidades (PATRÍCIO; GOMES, 2012). 

Essa perspectiva é reforçada pelo trecho a seguir de Pinheiro (1995) ao 

explicar a definição de participação de acordo com a visão construtivista: 

 

Esta percepção evidencia que os seres humanos são autores de 
suas próprias ações e que desenvolvimento é primeiramente um 
processo de aprendizado requerendo diálogo e consciência crítica. 
Um grupo não pode desenvolver outro. O único tipo possível de 
desenvolvimento é o auto-desenvolvimento. A menos que as 
pessoas entendam e construam suas próprias situações, elas 
encontrarão dificuldades para agir e tomar decisões, continuando 
dependentes de outros.  
(PINHEIRO, 1995 apud GUIMARÃES; LOURENÇO; LOURENÇO, 
2007, P.11) 

 

É fundamental, além do senso de participação e fator de transformação da 

realidade, a população rural desenvolver a habilidade de harmonia entre a 

sustentabilidade econômica e social com o espaço natural. 

Para a construção dos PDAs são atores no processo os agricultores e os 

agentes de ATER. Na sua maioria, são utilizadas técnicas do Diagnóstico Rural 

Participativo – DRP, que consiste em um processo de investigação da realidade de 

um local com a participação dos interessados em todo o processo. Para atingir o 

máximo de contribuições dos participantes, a técnicas são de natureza didática e 

inclusiva, pois, conforme a abordagem, utiliza-se de materiais pedagógicos e 

informações do meio ambiente para sua construção. 
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As técnicas de DRPs contrapõem-se ao modelo de extensão rural tradicional 

com abordagem “engessada” que não desenvolvem serviços com criatividade e 

inovações metodológicas como estabelecido pela PNATER, conforme Silva e 

Caporal (2016). A Lei 12.188/2010, no artigo 3º, a exemplo de um dos seus 

princípios, a adoção de metodologia participativa para a construção da cidadania e 

democratização da política pública através do seu enfoque multidisciplinar, 

interdisciplinar e intercultural (BRASIL, 2010). 

 

 

2.4 METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E A PROMOÇÃO SOCIAL  

 

 

As metodologias participativas na sua grande maioria são métodos utilizados 

para o DRP com participação do público alvo. Esse conjunto de técnicas foi formado 

ao longo das décadas de 1980 e 1990 quando novas instituições de ATER 

ganharam espaço e construíram metodologias para conseguir o maior número de 

agricultores nos processos de diagnósticos. Adaptadas para condições locais 

específicas e diferentes públicos, atualmente se encontra um leque de opções para 

utilizá-las de acordo com o levantamento que se pretende efetuar (CAMPOLIN; 

FEIDEN, 2011).  

Diferentemente do DRP, que é direcionado apenas para o diagnóstico inicial, 

as metodologias participativas podem ser utilizadas em etapas de elaboração de 

propostas e planos de ação, os quais são objetivo fim de qualquer plano. 

(PATRÍCIO; GOMES 2012). 

A característica principal das metodologias participativas é estabelecer 

diálogo entre a equipe de facilitadores (normalmente agentes de ATER) e os 

integrantes da Comunidade. Seu perfil didático-pedagógico “amplia a capacidade 

dos agricultores em dominar todas as etapas do processo de desenvolvimento, 

necessárias à compreensão de sua realidade imediata” (PATRÍCIO; GOMES 2012, 

p. 09), facilitando assim a maior adesão dos agricultores na prática. 

De acordo com Silva (2015), as metodologias participativas criam espaço de 

comunicação entre o científico e o conhecimento vivido pelos agricultores, 

promovendo processos de ações efetivas para construção e mudança social.  
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Nesse contexto, considera-se que a participação dos agricultores como peças 

centrais dessas atividades, que possuem nível relativamente fácil, possa 

desenvolver nestes atores a desenvoltura para participar de decisões de níveis de 

maior relevância para os mesmos. 

Os métodos são variados e se dividem em categorias de arte (com produção 

de desenhos e pinturas), noções de tempo e espaço, (através de mapas e croquis e 

formulação de calendário), diagnósticos de manejo de solo, recursos naturais, 

entrevista semi-estruturada, dentre outros. 

 

 

2.4.1 Diagrama de Venn: formas geométricas de retratar a realidade 

 

 

As técnicas que utilizam representação gráfica de dados podem ser 

consideradas diagramas. Este método é menos formal que as entrevistas e 

questionários, pois possibilita a visualização do que está sendo compartilhado pelos 

participantes, além de simplificar a transmissão de informações através de 

desenhos, que por palavras essas informações seriam menos precisas. 

(GUIMARÃES; LOURENÇO; LOURENÇO, 2007) 

Para desenvolver uma das partes práticas desse trabalho, foi escolhido o 

Diagrama de Venn, Metodologia Participativa que envolve discussão a respeito da 

relação da Comunidade com diversas instituições. 

Este diagrama trabalha especificadamente com o posicionamento de figuras 

geométricas para detectar duas situações analisadas: o tamanho dos círculos indica 

o nível de importância que estas instituições representam para a comunidade e a 

distância entre eles indica a proximidade que as instituições apontadas têm com a 

comunidade.  

Seu método consiste apenas em posicionar os círuculos de acordo com o 

tamanho e nível de importância para a opinião dos participantes do círculo principal 

que representa a comunidade. 

A figura as seguir exibe um modelo de Diagrama de Venn demonstrando a 

importância e atuação de instituições na visão da comunidade. 
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 Figura 3: Modelo de Diagrama de Venn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUIMARÃES; LOURENÇO; LOURENÇO, 2007 

 

 

A vantagem se encontra na visualização do assunto exposto facilitando as 

discussões a partir do registro visual a respeito da importância e efetiva atuação 

institucional. 

Todo o roteiro seguido pelos moradores de Bom Jesus está descrito no tópico 

Materiais e Métodos, enquanto o formato do diagrama montado por eles com o 

formato específico traçado pela comunidade se encontra no tópico Resultados e 

Discussões. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa tem caráter descritivo, uma vez que relata sobre a realidade 

estudada sem interferir nos fenômenos interpretados (SILVA; FOSSÁ, 2015).   

Com abordagem qualitativa por não utilizar métodos estatísticos como centro 

do processo de análise (PRODANOV; FREITAS, 2013) foi empregado como 

referência Minayo (2016) seguindo as etapas de fase exploratória (tempo dedicado 

ao planejamento do que irá se desenvolver na prática, de forma teórica e 

metodológica); do trabalho de campo (contato com o objeto de estudo aplicando os 

instrumentos determinados na fase exploratória) e da análise dos dados levantados 

nas etapas anteriores.  

Para todo o trabalho foi determinado a participação dos responsáveis (homem 

e/ou mulher), maiores de 18 anos de cada uma das 26 famílias que compõem a 

comunidade, totalizando 52 formulários, com o intuito de obter heterogeneidade no 

perfil dos participantes e maior precisão das opiniões sobre o assunto proposto, 

além de garantir uma representatividade de 100% do universo entrevistado. 

Os instrumentos empregados na pesquisa consistiram basicamente em 

pesquisa bibliográfica documental, entrevistas semiestruturadas nas residências dos 

participantes e encontros, nos quais foram desenvolvidas roda de conversa, prática 

de metodologia participativa e oficina de análise de solo, na Igreja Católica do 

povoado, com representantes da comunidade. Estas etapas do trabalho de campo 

aconteceram nos meses de maio a agosto de 2018. 

A observação simples esteve associada às entrevistas e visitas à comunidade 

com objetivo de enriquecer a pesquisa com informações não contempladas nestes 

momentos. Com um olhar mais crítico e descritivo, a observação contribuiu 

ampliando os dados e agregando informações complementares para melhor 

caracterização do território e população. 

Foram realizadas duas visitas para orientação da pesquisadora sobre o local 

de estudo. Uma visita foi à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba – Codevasf, para levantamento de informações a respeito 
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do projeto que leva água tratada ao Povoado e outra à Secretaria de Agricultura do 

Município de Delmiro Gouveia, para obter conhecimento a respeito da existência ou 

não de Extensão Rural na região e suas ações. 

 

 

3.2. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

Todas as fases da pesquisa foram realizadas em consonância com as 

questões ético-legais da Resolução n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2016). Foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisa da UNIVASF sob o cadastro de número 

CAAE: 82739817.0.0000.5196. A participação dos moradores da comunidade foi 

voluntária e o anonimato dos participantes conservado em todas as etapas.  

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE ESTUDADA 

 

 

O povoado de Bom Jesus foi fundado no ano de 2005 com recursos do 

Crédito Rural. A história da Comunidade tem início com a notícia divulgada pelo 

Sindicato Rural do Município de Delmiro Gouveia a respeito do financiamento para 

compras de terrenos voltados para agricultores. A partir daí vários trabalhadores 

rurais, sem propriedades, uns desempregados outros com trabalhos alternativos, 

resolvem se organizar e investir no sonho da sua própria terra. 

Com a criação da Associação de Trabalhadores Rurais Sem Terra do 

Município de Delmiro Gouveia várias comunidades de agricultores foram formadas 

com recursos do Banco do Nordeste, dentre elas, o Bom Jesus. 

Esse assentamento pertence à região conhecida como Sertão Alagoano, 

apresenta clima árido, com pouca umidade devido aos baixos índices pluviométricos 

que variam entre 400 a 600mm/ano, onde a evaporação excede a precipitação e 

uma deficiência hídrica que pode chegar a 900mm anuais. Esse fator interfere na 

vegetação local, predominantemente de caatinga hiperxerófila (BARROS, 2012) e 

nas características do solo pedregoso, seco e raso, com baixa capacidade de 
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armazenamento de água, formação de sais na superfície devido ao alto índice de 

evaporação (ALAGOAS, 2017).  

Na comunidade não tem áreas de plantio por agricultura irrigada. Planta-se 

pouca coisa devido à carência de água no local. Todas as casas são abastecidas 

por cisternas e estas são alimentadas pela chuva rara na região ou por caminhões 

pipas. Essa água então se torna inviável e com custo elevado para ser usada na 

plantação. 

Optou-se por este povoado pelo fato do mesmo apresentar sinais de 

deficiência quanto ao plantio, não haver produção constante no lugar, possuir 

moradores que ganham seu sustento com atividades não rurais e fora da 

comunidade. Somado a isto, a pesquisadora tem proximidade com um morador da 

localidade, o que favoreceu o contato com a população e, consequentemente, o 

desenvolvimento da pesquisa.  

À princípio, este contato aconteceu numa reunião da Associação dos 

Trabalhadores Rurais de Bom Jesus para apresentação do projeto e obtenção de 

permissão para o prosseguimento do mesmo.  

 

 

3.4 AS ENTREVISTAS - 1ª ETAPA  

 

 

Os entrevistados foram informados sobre os objetivos, compromissos éticos, 

riscos e benefícios do estudo, através de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) – (APÊNDICE A), um pré-requisito para a realização da 

entrevista. 

As entrevistas foram gravadas por aplicativo de celular com a intenção de 

utilizá-las para consultas posteriores que venham a ser necessárias para 

confirmação de respostas do formulário.  

O formulário utilizado (APÊNDICE B) contém perguntas direcionadas para o 

conhecimento dos aspectos socioeconômicos da comunidade e para indicar a 

percepção do entrevistado quanto à sustentabilidade e sobre a atuação de 

extensionistas no seu ambiente. Possui formato semiestruturado (questões objetivas 

e subjetivas) que possibilita o entrevistado falar sobre o tema sem se prender à 

pergunta formulada (MINAYO, 2016). Divide-se em duas partes:  
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A primeira parte é composta de vinte questões objetivas com a intenção de 

fazer um levantamento das características sociais e financeiras dos participantes, 

bem como sua relação com o ambiente. Como referência metodológica foi utilizado 

Lindoso (2013) e adaptado à realidade do estudo. 

A segunda parte tem uma abordagem dialogada, devido às treze questões 

não serem limitadas a respostas curtas e diretas. Desta forma, há oportunidade da 

entrevistadora coletar informações que não se resumem à questão inicial, mas que 

contribuem igualmente com a pesquisa, trazendo à luz parte singular da realidade do 

entrevistado. As perguntas construídas para essa etapa foram adaptadas segundo 

Metodologia de Verdejo (2006). O mesmo orienta que o questionário deve conter de 

10 a 15 perguntas.  

As questões levantadas no formulário, objetivas e subjetivas respectivamente, 

cumprem as seguintes finalidades: 

a) Informações gerais (sexo, idade, escolaridade) e as perguntas 1 e 2: 

caracterizar o perfil dos moradores do local; 

b) Perguntas 3 a 12: descrever as casas do Povoado e saber se as mesmas 

foram planejadas em consenso com o meio ambiente natural onde vivem; 

c) Questões de 13 a 20: demonstrar de que forma a renda dessas famílias 

estão sendo geradas, uma vez que conquistaram a terra através da 

Associação por crédito rural, deviam estar utilizando-a para sua 

sobrevivência; 

d) As perguntas subjetivas de 1 a 13: conhecer o processo de chegada dos 

moradores no local e a influência da assistência técnica sobre suas 

atividades no que diz respeito à sustentabilidade. 

Após as entrevistas foram marcados encontros com a comunidade, 

aproveitando as datas e local das reuniões ordinárias da Associação dos 

Trabalhadores (Primeiro domingo de cada mês), para obter o maior número de 

participantes e compartilhar de atividades do cotidiano deles, favorecendo assim a 

observação participante (VERDEJO, 2006). 
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3.5 OS ENCONTROS COLETIVOS - 2ª ETAPA 

 

 

Os encontros aconteceram em diferentes datas, três no total, um em cada 

mês, anunciados previamente para a população local. Fizeram-se presentes 

membros da Associação dos Trabalhadores de Bom Jesus e esposas, moradores 

não associados e algumas crianças. 

Cada encontro incluiu metodologias diferenciadas, no entanto as abordagens 

eram afins, uma vez que, acima da busca pelas informações necessárias ao 

questionamento inicial do trabalho, estava a intenção de proporcionar uma maior 

interação entre os membros da comunidade e principalmente emponderá-los quanto 

às iniciativas pertinentes ao crescimento local e bem-estar de todos que ali vivem. 

 

 

3.5.1 Roda de conversa com metodologia participativa  

 

 

Neste primeiro encontro, foi exposto um breve resumo das entrevistas com 

divulgação dos problemas que apareceram na maior parte dos relatos e que se 

apresentam como um dos entraves para o desenvolvimento local. Sobre estes 

problemas, foi relatado pela pesquisadora as conversas que teve com representante 

da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 

Codevasf e Secretaria de Agricultura do Município de Delmiro Gouveia, a respeito do 

atual cenário da comunidade e perspectivas para a mesma.   

Em seguida, todos os presentes foram convocados a pensar alternativas que 

trouxessem benefícios para à comunidade através de suas ações, a partir da 

abordagem da participação popular. Foi explicado o que são metodologias 

participativas e a importância delas. Essa etapa foi encerrada com uma frase de 

efeito de Mahatma Gandhi, na expectativa que os representantes da comunidade ali 

presentes compreendessem a importância de suas ações, principalmente em 

conjunto. A frase retirada de um site de mensagens3 da internet diz que “você nunca 

sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão 

resultados”.  
                                                           
3
 https://www.pensador.com/frase/NTE4MjI4/. Acesso em 15/06/2018 as 14:46h 

https://www.pensador.com/frase/NTE4MjI4/
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Em sequência, os membros presentes foram incentivados a construir o 

Diagrama de Venn, nesse processo houve participação de todos os presentes sem a 

interferência da pesquisadora, que apenas colaborou com a explanação sobre o 

diagrama, sua importância e como seria o processo de elaboração, os quais estão 

expostos a seguir:  

1 - Levantamento dos nomes das instituições que têm papel fundamental para 

a Comunidade.  

A secretária da Associação anotava enquanto os demais citavam os nomes; 

2 - Definição do nível de importância dessas instituições. 

Foram oferecidos três tamanhos diferentes de círculos (pequeno, médio e 

grande) construídos em cartolina colorida e pincel permanente para escrever o nome 

de cada instituição citada nos círculos escolhidos pelos participantes.  

3 - Posicionamento das instituições num espaço em comum, relacionando-as 

quanto à proximidade que possuem com a Comunidade. 

Numa base branca, feita de várias folhas de papel A2 colados em formato de 

quadrado, foram adicionados, gradativamente de acordo com as opiniões, os 

círculos que representavam as instituições. Ao centro foi colocado o círculo que 

simboliza a comunidade e os demais círculos foram adicionados à base do 

diagrama, demonstrando qual a proximidade que as instituições que estão 

representando têm com o Povoado Bom Jesus. 

Por fim, a partir da observação do trabalho pronto, todos foram levados a 

refletir como a própria comunidade pode mudar a situação identificada e que tipo de 

ações seriam necessárias para despertar a atenção das instituições que ainda estão 

afastadas. 

 

 

3.5.2 Oficina com práticas de Agroecologia  

 

 

No segundo encontro, foi realizada uma oficina com a equipe da Sala Verde 

da Secretaria de Educação de Paulo Afonso – Bahia, responsáveis por trabalhos de 

Educação Ambiental nas Escolas e Povoados do Município de Paulo Afonso. A 

equipe é formada por Geógrafo, Biólogos e Turismóloga. Foram convidados para 

falar a respeito de Sustentabilidade. 
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A partir das entrevistas, foi detectado que a maior parte dos agricultores não 

planta rotineiramente, pois não possuem irrigação e fazem parte de uma região com 

baixo índice pluviométrico. Por esse motivo, a abordagem principal da palestra foi 

sobre o cuidado com o solo. 

De forma prática e descontraída, realizou-se análise química de fertilidade do 

solo de Bom Jesus e a equipe da Sala Verde4 da Secretaria de Educação de Paulo 

Afonso passou instruções de aproveitamento de produtos do cotidiano tanto para 

testes de pH do solo quanto para sua nutrição.  

Dois dias antes do evento, oito amostras de solo foram coletadas de terrenos 

diferentes, em áreas de plantio no quintal das residências. Foi utilizada uma espátula 

apropriada para a função de cavar e sacos plásticos para o armazenamento. Todas 

as amostras foram retiradas de uma profundidade de 10 cm, aproximadamente, e 

identificadas com pincel atômico. 

A oficina aconteceu no dia 19/06/2018 pela manhã, como exceção dos 

encontros nos dias das Reuniões da Associação de Bom Jesus, pois precisava 

acontecer em horário de expediente da equipe da Sala Verde. 

Inicialmente, o coordenador da equipe, Silvano Wanderley Ferreira, teve uma 

conversa descontraída, mas de grande relevância, abordando temas como 

desmatamento, combate às pragas de forma natural e aproveitamento de restos de 

alimentos para fertilização do solo, como pó de café, cascas de frutas, legumes e 

ovo. 

Em seguida, foi realizada uma prática que envolveu instruções de análise de 

pH do solo com materiais simples como Bicarbonato de sódio e vinagre.  

Procedimento: 

- Foram distribuídos pratos descartáveis com amostras do solo coletado para 

os membros presentes; 

- Em seguida adicionado vinagre às amostras; 

- O mesmo processo foi realizado com bicarbonato de sódio; 

- Todos observaram se houve alteração nas amostras de sua 

responsabilidade. Uma vez que a presença de efervescência com a adição do 

vinagre, o solo constata-se ácido, e na adição do bicarbonato, solo alcalino. 

                                                           
4
 Sala verde: equipe da Secretaria de Educação de Paulo Afonso formada para trabalhar com Educação 

Ambiental no município, principalmente nas escolas urbanas e rurais. 
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Dando prosseguimento às análises, foi realizada também a avaliação de 

Nitrogênio mineral com vista ao sistema radicular da planta, com reagentes químicos 

a base de amônia, que verifica aspectos de excesso ou ausência de nutrientes do 

solo.  

Procedimento: 

- Com ajuda de um almofariz e pistilo, cada amostra de solo foi socada até 

ficar refinada. Primeiro quem executou a prática foi o técnico Wanderlei, depois 

alguns moradores; 

- Depois desse processo, misturou-se o solo com água deionizada e filtrou 

com papel ultrafiltro dobrado em um funil; 

- A coleta foi realizada em uma proveta e em seguida transferia-se 5 ml da 

amostra para uma cubeta, onde passava por um processo de homogeneização 

progressivo com os reagentes químicos; 

- A coloração da amostra filtrada era alterada e comparada com uma tabela 

de referência que possui várias tonalidades de acordo com os valores de nitrogênio.  

Todos os presentes tiveram a oportunidade de verificar a análise do seu solo, 

constatando a sua utilidade para o plantio. Os resultados foram anotados no diário 

de campo para posterior descrição da prática e consulta por parte de qualquer 

morador, se assim se fizesse necessário.  

 

 

3.5.3 Apresentação do produto para Comunidade  

 

 

O trabalho encerrou no terceiro encontro com a comunidade, onde foi 

apresentado como retorno de todas as ações desenvolvidas no local, o produto final, 

a Agenda de Planejamento Rural Estratégico (APÊNDICE C), a qual foi aprovada 

pelos membros presentes e considerada relevante para o bom andamento de suas 

atividades em conjunto. 

A agenda ofertada é um material produzido pela própria pesquisadora com o 

programa Microsoft Word, impresso em papel A4, encadernado, construído para 

criar um hábito de planejamento de atividades pela Associação dos agricultores 

locais. Nela contêm planilhas de registros de atividades, metas a curto, médio e 

longo prazo, quem se responsabilizará pela execução dos projetos e espaço para 



45 

 

check-list. Textos instrutivos sobre Agroecologia, ilustrações e manual de utilização. 

Além de uma lista de telefones de Instituições importantes para a comunidade. Este 

instrumento terá com benefício o acompanhamento de ações e registro histórico de 

atos da Associação. 

Em todo momento, buscou-se valorizar a participação de cada um dos 

sujeitos envolvidos com iniciativas voltadas para ouvi-los e situá-los como 

determinantes de suas ações, capazes de mudar sua realidade. Conforme Caporal 

et al. (2006, p.268): 

 
A Educação e a Comunicação nos processos baseados nos 
princípios de Agroecologia têm que permitir a expressão dos 
desejos e necessidades dos atores, para sua incorporação nos 
desenhos de alternativas de desenvolvimento e de agriculturas 
sustentáveis.   

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para análise das respostas foram adotados os seguintes procedimentos: 

1) Para a primeira parte do formulário, questões objetivas de números 1 a 

20, aplicou-se tabulação simples, com dados contabilizados manualmente, 

exposição dos resultados por gráficos no programa Microsoft Excel 2007 e textos 

descritivos;  

2) Para a segunda parte do formulário, composto por questões subjetivas 

(números 1 a 13) foi construído uma tabela no programa Microsoft Word 2007, a fim 

de favorecer a visualização das informações coletadas e comparação das respostas. 

No entanto, sofreram abordagens diferentes. 

a) Questões de 1 a 6 foram descritas juntamente com a primeira parte do 

formulário, uma vez que complementam a análise socioeconômica dos participantes;  

b) Para as questões 8-10, que dizem respeito à Assistência Técnica no 

local, e 7, 11-13, que tratam de cuidados com o ambiente, foi empregado como 

referência para análise dos dados, a Síntese Interpretativa indicada por Minayo 

(2016), descrita abaixo: 

 Etapa 1: leitura compreensiva com apreensão das particularidades do 

material pesquisado; 



46 

 

 Etapa 2: exploração do material em busca dos fatos explícitos e 

implícitos; 

 Etapa 3: uma vez identificados, são resumidos e articulados com os 

objetivos do estudo, os referenciais teóricos e os dados empíricos; 

3) As observações gerais e participações do grupo nos encontros foram 

relatadas na descrição dos encontros e nas análises inferidas pela pesquisadora.  

Trechos das entrevistas foram utilizados como complementação das análises 

realizadas, além de garantir fidedignidade aos resultados da pesquisa. As falas 

estão identificadas pela palavra “entrevistado” seguido de um número que indica a 

ordem de sua entrevista.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O número de entrevistas realizadas foi bastante significativo. Das 26 famílias, 

apenas 2 não foram entrevistadas. Em uma das casas, o morador não foi 

encontrado porque reside em outro povoado. Na outra, os dois moradores não 

apresentavam boas condições de saúde para responder as perguntas. A mãe 

apresenta problemas mentais e não compreendia o sentido da entrevista. O filho, 

mesmo sendo adulto, também não participou, pois no horário das visitas sempre 

estava dormindo por tomar medicação de controle especial.  

Em quase todas as casas obteve-se êxito na participação do homem e da 

mulher responsáveis pela família. No entanto, dos 52 formulários esperados, 44 

foram respondidos e destes apenas 30 foram utilizados para análise dos resultados, 

pois, além de algumas casas serem compostas por solteiros e viúvos, em outras, o 

esposo ou a esposa se omitia de relatar concordando com todas as respostas do 

cônjuge. 

Três famílias foram entrevistadas nas suas residências em Delmiro Gouveia, 

pois não coincidia a presença deles no povoado com os dias em que a pesquisadora 

realizava as entrevistas.  

 

 

4.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA COMUNIDADE 

 

 

Os gráficos a seguir trazem informações gerais sobre a Comunidade de Bom 

Jesus. Os dados tabulados foram extraídos das entrevistas: 1ª parte do formulário e 

questões 1 a 6 da 2ª parte.  
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Gráfico 1 - Quantidade de participantes da pesquisa segundo o sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O gráfico 1 revela a pequena diferença de participação entre homens (24) – 

55% dos entrevistados e mulheres (20) – 45% dos entrevistados. A colaboração de 

ambos foi essencial para esta pesquisa. As exceções aconteceram nas casas em 

que se encontrou apenas um morador (homens em todas as situações), por serem 

viúvo, solteiro ou estar sozinho na casa durante a semana, devido ao fato da família 

morar na cidade.  

Esta última condição acontece com mais frequência. O homem é responsável 

pelo cuidado das atividades da “roça”, enquanto sua esposa fica na cidade para que 

seus filhos e netos possam estudar e/ou trabalhar.  A atenção especial por algum 

membro da família doente também é um fator que contribui para moradia na cidade. 

Mas o motivo mais comum é a condição financeira.  

Das famílias entrevistadas, 30% relataram a moradia de todos os membros na 

área urbana de Delmiro Gouveia. Destas, 43% é por questão de emprego (o casal 

trabalha na cidade), 29% por motivo de saúde (uma moradora foi proibida pelo 

médico de estar na roça e outra cuida da mãe já idosa) e 28% é pelo estudo dos 

filhos. 

Esse fato interfere nos valores do gráfico 2, pois os relatores contavam com 

os membros de sua família nas respostas, mesmo estes morando na cidade. As 

respostas foram consideradas, porque é comum a visita da família em determinados 

períodos. Algumas famílias, por exemplo, passam os fins de semana no Povoado. 
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Portanto, este gráfico é o único que foge ao número total de entrevistados, pois ele 

também retrata a idade dos filhos e dos moradores que vivem na área urbana. 

 

 
 

Gráfico 2 – Percentual de idade da população do Povoado Bom Jesus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Os dados do gráfico 2 revelam que 66,25% da população têm uma idade 

entre os 21 a 65 anos de idade, no entanto essa margem de idade por ser extensa 

disfarça um dado importantíssimo: a grande parte desse percentual é de pessoas 

com idade superior a 40 anos.  

Dos entrevistados, por exemplo, só houve exceção de um homem com 32 

anos e três mulheres com 26, 29 e 33 anos. Esta imprecisão no formulário foi 

identificada pela pesquisadora, pois em contato com estes, observou que possuem 

perfil que os caracterizam como meia idade.  

Para o sexo feminino, a média de idade dos participantes foi de 49,7, com 

mínima de 26 e máxima de 78 anos. Para o sexo masculino, a média de idade foi de 

53,08, com mínima de 32 e máxima de 76 anos. 

A média de idade identificada segue tendência divulgada pelo IBGE (2018), 

através dos dados preliminares do Censo Agro 2017, onde a média de idade 

prevalecente no campo do Brasil e do Estado de Alagoas é de 30 a menos de 60 

anos e corresponde a 60% e 62% da população pesquisada, respectivamente.   
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O mesmo Censo revela que as idades entre 25 e 35 anos e 35 e 45 anos 

reduziram consideravelmente de 13,56% para 9,48% e de 21,93% para 18,29%, 

nessa ordem. Enquanto que a faixa de 55 a 65 anos aumentou de 20% para 24%. 

Sendo assim, o número de jovens na comunidade não é muito grande. 

Obtêm-se essa confirmação na pergunta do Formulário sobre Emigração de 

membros da Família, onde temos que 12 pessoas, filhos dos moradores, emigraram 

para os estados de Goiás, São Paulo, Piauí e até mesmo para o município de 

Delmiro Gouveia a trabalho, estudo e casamento. Soma-se a este fato, o número de 

jovens que moram fora do assentamento porque estudam e trabalham, entretanto, 

continuam na casa dos pais na cidade.  

Desta forma, Bom Jesus demonstra ser um Povoado com tendências ao 

envelhecimento, fato que ocorre em outras comunidades rurais do país, como 

demostram os estudos de Froehlich et al. (2011), Mera e Netto (2014) e Tonezer, Pit 

e Trzcinski (2017), os quais fazem o levantamento de 27, 14 e 2 municípios do Rio 

Grande do Sul, respectivamente, trazendo à tona uma situação iminente. 

 

Nas últimas décadas, essa realidade do êxodo rural familiar 
modificou-se substancialmente e políticas públicas, como a 
aposentadoria rural, aumentaram a possibilidade de permanência 
das pessoas mais idosas no espaço rural. Entretanto, para boa parte 
da população jovem, que cresceu em meio às dificuldades 
encontradas para a reprodução socioeconômica das unidades 
produtivas e com maior acesso à escolaridade com viés urbano, a 
cidade ainda é visualizada como futuro promissor. (FROEHLICH et 
al., 2011, p. 1675) 

 
 

Na pergunta 3 (De onde vem o seu conhecimento sobre plantio?) apenas um 

entrevistado dissera não ter experiência na agricultura, mora no Povoado porque 

gosta da vida de roça, mas quem tem todo o conhecimento é a esposa que, ao 

contrário dele, viveu sempre no ambiente rural. Todos os outros entrevistados 

responderam que “nasceram e se criaram na roça”, expressão usada por muitos.  

Percebe-se assim uma continuidade de informação, conhecimento, 

experiência e profissão passados de pais para filhos, que estão ameaçados com a 

geração futura desta comunidade. Inclusive, nas entrevistas houve relatos de 

pessoas que confessam não saber viver em outro lugar, senão o rural, pois assim 

foram criados. Entretanto, não é uma realidade vivenciada por seus filhos. Como 

viverão no espaço onde não foram criados? Será que retornarão ao campo, uma vez 
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que sua formação não foi voltada para este ambiente? A sucessão do trabalho no 

campo é uma realidade distante de muitas famílias entrevistadas.   

É perceptível através dessa situação, o quanto a ausência de políticas 

públicas e de um planejamento voltado ao desenvolvimento local perturba a ordem 

natural do sistema. O fundamento para esta colocação se encontra no fato que as 

mudanças em direção ao espaço urbano não são motivadas por interesses próprios, 

com raras exceções, mas a partir de deficiências encontradas no local que moram, a 

exemplo da falta de atendimento médico, escola, condições de subsistência dentre 

outros aspectos econômicos, sociais e culturais. 

Se medidas mitigadoras de evasão rural fossem previstas com antecedência, 

a realidade poderia ser diferente. Uma vez que os assentamentos são idealizados 

para fixação do homem no campo, estes deveriam dar subsídios suficientes para 

que a realidade se apresentasse de forma diferente. 

Como indica Froehlich et al. (2011), o desenvolvimento rural está ameaçado a 

médio e longo prazo, com a diminuição da população rural ativa e 

consequentemente a sucessão das unidades produtivas, inclusive as familiares.  

Mera e Netto (2014) expôs outro agravante para situação. Nos municípios 

pesquisados, o envelhecimento da população também gerava migração para a 

cidade, se tornando o segundo fator em decréscimo da população rural na região do 

Alto Jacuí – RS. Considerando que os 11,00% dos que ficam têm mais de 60 anos, 

questionam os autores: “Esta realidade certamente induz alguns paradigmas para as 

próximas décadas, quando esta população rural morrer ou envelhecer mais ainda, 

quem ficará no meio rural?”. (MERA; NETTO, 2014, p. 761) 

 

(...) ela (esposa) não fica aqui diretamente não, por causa da escola 
dos mininos, porque aqui, o carro vinha um dia, outro dia não vinha, 
pra ver que a maioria daqui quase quem terminou a escola foi um ou 
dois minino, já com vinte ano pra frente ou deixa com a terceira ou 
quarta série pra trás. E os meu, graças a Deus, já ficaram por lá, tem 
dois terminando a faculdade, tem a menina com 15 anos que já ta no 
primeiro ano, nunca perdeu um ano, se tivesse aqui, tava que nem 
eu, sem saber mal assinar o nome. 
 

Entrevistado 38 
  

As famílias daqui muitas mulheres tão indo pra Delmiro, vão e ficam 
lá, vem aqui mas voltam e tendo algumas coisas melhor aqui, acho 
que ficam mais aqui, não é? no seu... os esposos fica aqui e elas vão 
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pra cidade porque os filhos estudam lá e elas acompanha e tudo isso 
são coisas que deviam melhorar muito aqui.  
 

Entrevistado 19 
 

 

Ainda sobre as respostas a respeito de moradia e emigração (perguntas 1 e 2 

dos Aspectos Socioeconômicos do Formulário), os entrevistados sempre acusavam 

a circunstância da falta d’água no local, por isso não tem como plantar, 

consequentemente não tem como sobreviver. A solução está nos trabalhos 

alternativos que fazem fora do ambiente rural: pedreiro, servente, ferreiro, vigia, 

dentre outros. Uma clara demonstração da descontinuidade das políticas púbicas 

implementadas no local ou até mesmo a falta delas. 

Para irrigação, alguns terrenos do povoado foram contemplados com a verba 

nacional do Programa 1 Terra, 2 Águas (P1+2)5, responsável pela construção de 

cisternas-calçadão (espaço de 200m2 52.000 L), porém, estas não suprem a 

necessidade de irrigação, uma vez que as chuvas estão cada vez mais escassas.  

A dificuldade de acesso à agua no Povoado impacta negativamente a 

economia do local. Não há agricultura irrigada nas roças da região, portanto não há 

cultivo. A prática da agricultura acontece apenas nos períodos esperados de chuva, 

de março a agosto, dependendo do ano.  

Com exceção de 2 entrevistados que plantam palma em época de estiagem, 

os demais plantam para o consumo próprio apenas no período chuvoso. Nessa 

época, o cultivo do feijão e do milho estão presentes em todas as roças de acordo 

com os relatos. Outras culturas como abóbora, melancia, batatinha, macaxeira, 

gergelim, abacaxi são opções para os agricultores. 

Com relação à criação de animais a situação é tanto quanto preocupante. Por 

sofrerem períodos intensos de seca, não há condições de criar animais de grande 

porte, como gado, uma vez que o custo é alto com a alimentação e a água para o 

seu consumo é de barreiro, os quais secam no período de estiagem. 

                                                           
5
 O Programa 1 Terra, 2 Águas (P1+2) integra o Programa de Formação e Mobilização Social para a 

Convivência com o Semiárido, da Articulação Semiárido Brasileiro - ASA. Responsável pela 
instalação da tecnologia cisterna-calçadão que consiste em um espaço de 200m

2
 para captação de 

água da chuva e reservatório com capacidade para 52mil litros e tem como finalidade armazenar 
água para o plantio. Esse programa congrega também o Programa Um Milhão de Cisternas, o 
P1MC.  
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Ainda assim, com exceção de 4 famílias que não criam nenhum tipo de 

animal, os demais criam galinhas, bode, ovelha, cavalo, burro, que não são para a 

comercialização e trazem custos em época de seca em razão de se alimentarem de 

ração ao invés de pasto nativo. 

 

Tem um pontinho ali, um açudinho bem pequininho ali, o 
aproveitamento que eu tenho lá é quando chove, que a água desce 
pra ele e mais nada. Até se chovesse de três em três meses aqui era 
bom viu? Não faltava água pra animal não. Mas como a chuva é em 
seis mês, oito mês, um ano...  
 

Entrevistado 36 

 

 

Ao serem questionados sobre quanto de sua produção é comercializado? (Pergunta 

6 – 2ª parte do formulário) as respostas foram as seguintes:     

 

 

Quadro 1: Respostas dos entrevistados referente ao plantio. 

Pergunta: O quanto da sua 

produção é comercializada? 

Quantidade 

de famílias 
Observação  

A maior parte do que é colhido. 

Vende-se na feira, é conduzido 

por transporte próprio (moto) ou 

transporte coletivo que passa na 

comunidade uma vez por semana 

4 

O plantio e 

consequentemente a 

venda só acontece em 

período chuvoso 

Não comercializa, planta-se para 

o consumo próprio 
20 

A instabilidade climática é 

grande, então preferem 

guardar a colheita para 

não faltar durante a seca 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Continuando sobre os aspectos socioeconômicos da Comunidade, no gráfico 

a seguir, são expostas as informações a respeito da renda mensal das famílias 

entrevistadas (resposta a Pergunta 13 Qual a renda mensal familiar - sem auxílio 

governamental?): 
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Gráfico 3 – Dados percentuais do número de famílias segundo a renda familiar mensal (valores 
em reais) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A grande parte dos valores demonstrados no gráfico refere-se às atividades 

não agropecuárias como venda de lenha seca para padarias e para fazer carvão, 

“bicos” fora da comunidade, empregos na cidade e aposentadoria, esta última é a 

mais frequente na maioria das famílias. Uma família relatou utilizar a terra como 

renda através do aluguel delas para alimentação de criação de animais. Com 

exceção das aposentadorias, os valores foram citados por muitos como média, 

podendo sofrer alterações para mais ou para menos. 

A situação é exposta no gráfico 3, demonstrando os seguintes rendimentos: 2 

famílias recebem em torno de 150 reais, 6 famílias recebem 200 reais, 1 ganha 400 

reais, 5 ganham 600 reais, 2 recebem 954 reais, referente a um salário mínimo e 1 

ganha em torno de 2000 reais. 

Nesse mesmo gráfico, observa-se que 6 famílias recebem R$ 1908,00 que 

caracteriza a soma de duas aposentadorias, uma do homem outra da mulher, ou em 

situação análoga quando os dois trabalham e recebem salário mínimo. 

Das 24 famílias entrevistadas, apenas 3 famílias relataram ter renda a partir 

da venda de produtos agrícolas e ovelhas, valores em torno de 200 a 400 reais. Os 

demais relataram que armazenam o que produzem, só venderia se o inverno fosse 

bom, muito produtivo, o que nunca mais aconteceu. 



55 

 

Auxílios do governo ajudam na renda dessas famílias conforme a 

necessidade. Em época de seca, todos recebem o Garantia Safra6, benefício citado 

pelos entrevistados com o nome Seguro Safra. O último valor recebido correspondia 

a R$175,00. Ano passado (2017) e no ano corrente (2018) não receberam. 

Nove famílias da Comunidade relataram receber o Bolsa Família. Os valores 

citados não se coincidem e variam de 39 reais a 600 reais por mês.  

Os custos existentes em relação à moradia, por enquanto equivalem apenas 

ao da energia, conta única dividida igualmente pela quantidade de famílias da 

Comunidade. Não possuem ainda dívidas mensais com água tratada e não possuem 

mais prestações do financiamento das terras, pois as dívidas foram quitadas esse 

ano devido à um abono lançado pelo governo Federal destinado ao custeio de 

dividas com Crédito Rural7. Todos possuem o mesmo tamanho de terreno, 55 

tarefas, aproximadamente 166.375 m2 (medida de acordo com o Estado de 

Alagoas). 

Assim, todas as residências são próprias, com exceção de duas que são 

emprestadas. Em uma casa mora o genro de um dos proprietários que mora em 

outra casa construída na roça (terreno afastado do centro da Comunidade destinado 

ao plantio) e a outra casa é arrendada para um meeiro8, uma vez que o dono da 

residência mora na cidade.   

Todas as casas foram construídas com a participação dos moradores. 

Trabalhavam como ajudantes de pedreiro. Nos relatos sobre as perguntas 1 (há 

quanto tempo vive no assentamento?) e 2 (participou do planejamento para adquirir 

suas terras?) da 2ª parte  do questionário, os entrevistados citam que eles moraram 

por alguns meses em barracas construídas com palha e lona, enquanto as casas 

estavam sendo levantadas. A cozinha era comunitária e todos se empenhavam para 

organização do núcleo do Povoado. 

                                                           
6
 O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf) que beneficia agricultores de regiões semiáridas e de cidades que comprovem perdas de 
produção por fatores climáticos como seca e excesso de chuvas. Disponível em: 
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa Acesso: 27 ago. 18 
7
 Lei 13.340/2016 – autoriza liquidação de dívidas oriundas de Crédito Rural com descontos elevados 

de 80% a 95% dos custos total do financiamento, contratados pelo Banco do Brasil, Banco do 
Nordeste e Caixa Econômica Federal. Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-
garantia/sobre-o-programa Acesso: 27 ago. 18 
8
 Meeiro: Diz-se do agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pessoa. Em geral o 

meeiro ocupa-se de todo o trabalho, e reparte com o dono da terra o resultado da produção. O dono 
da terra fornece o terreno, a casa e, às vezes, um pequeno lote para o cultivo particular do agricultor 
e de sua família. Definição do dicionário Online de Português. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/meeiro/ 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
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Dos 30 questionários analisados, 25 pessoas confirmam seu envolvimento 

desde o início do Povoado em pelo menos uma das situações: processo de escolha 

do terreno, negociação com o antigo dono, reuniões para abertura da Associação, 

negociação com o banco, limpeza das terras e construção das casas.  

Dentre os relatos de quem não participou diretamente desde o início, um 

acusa a falta de água no local por problemas na fase do planejamento, a 

entrevistada alega que a atual localização geográfica não foi estratégica, pois se 

estivessem do outro lado da serra, seriam beneficiados com mais chuva e estariam 

mais próximo do canal do sertão. 

Hoje, todas as vinte e seis casas que formam o centro do Povoado Bom 

Jesus são feitas de alvenaria, cobertas com telhas, iluminadas por energia elétrica, 

possuem banheiro dentro de casa com sistema de esgoto numa fossa seca. Apenas 

8 casas possuem chuveiro com água fria no banheiro, interligado em caixas d’água. 

Um padrão pouco usual nas demais casas, uma vez que exigem maior consumo de 

água, inviável para a atual situação do local. 

Em relação a caixas d’água, 13 famílias relataram possuir, 2 delas revelaram 

mantê-la aberta. O que traz um risco grande para os moradores e vizinhança, no 

sentido de permitir proliferação de mosquitos e outros insetos veiculadores de 

doenças.  

O abastecimento de água das casas é através de cisternas que na época da 

formação do Povoado foram financiadas pela COPABAX, estas são supridas por 

água da chuva e pela forma mais comum: carro pipa, contratado com recursos 

próprios. 

Ainda sobre as residências, os tipos de fogão presentes nelas são 

alimentados por lenha e gás butano. Essa pergunta foi inserida no formulário com a 

intenção de saber quantos dependem de lenha para sua alimentação, 

consequentemente nas respostas iriam comentar que tipo de lenha é utilizada para 

esse tipo de consumo e de onde eram retiradas. As respostas estão expostas no 

gráfico a seguir. 

 

 
 

 

 

 

 



57 

 

5 

9 

10 

TIPOS DE FOGÃO 

lenha gás ambos  

Gráfico 4 - Tipos de fogões utilizados nas residências do Povoado Bom Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Das 24 casas, 5 contém apenas fogão à lenha, 9 apenas fogão à gás e 10 

casas possuem os dois tipos. Ou seja, no total são 15 residências utilizando lenha 

para o preparo de suas refeições. E quem possui os dois fogões relata que utiliza o 

forno à lenha como alternativa devido o preço elevado do gás. 

No entanto, quando questionados sobre a madeira utilizada para consumo, 

todos confirmam que não há desmatamento para isso. As madeiras secas são 

catadas e armazenadas para utilização. Um ponto positivo para conservação da 

vegetação local. 

Quanto à escolaridade dos entrevistados, segue uma tabela que demonstra a 

realidade do local: 

 

Tabela 1 - Quantidade de participantes da pesquisa segundo a escolaridade 
 

Escolaridade Homens % Mulheres % 

Não 
alfabetizado 

5 20,83 2 10 

Fundamental 
incompleto 

16 66,6 14 70 

Fundamental 1 4,16 2 10 

Médio 2 8,33 2 10 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 1 demonstra que há uma compatibilidade entre os números de 

homens e mulheres com formação no ensino médio, no entanto ao comparar os 

dados dos Não alfabetizados e do Fundamental (completo e incompleto) pode-se 

inferir que as mulheres tiveram um acesso maior ao ensino comparado aos homens, 

seguindo a tendência evidenciada pelo estudo de Rosemberg (2001), que por 

intermédio de Censos demográficos afirma que o tempo escolar das mulheres 

(urbano e rural) é mais regular e seu nível de escolaridade é superior ao dos 

homens. 

Rua e Abramovay (2000) justificam esta diferença de escolaridade pela troca 

que os homens fazem, quando jovens, das salas de aulas pelas atividades 

agrícolas, pois possuem altas expectativas de herdarem a terra dos pais. 

Dados do último censo apontam que o nível de escolaridade que mais se 

encontram os integrantes do meio rural (ambos os sexos) é o ensino fundamental 

incompleto, conforme Tabela 2. No caso de Bom Jesus, muitos relataram 

interromper os estudos no 3º e 4º ano, que atualmente corresponde as séries iniciais 

do fundamental, 1º e 2º ano que possuem a faixa de idade entre 6 e 7 anos. 

 

 
Tabela 2 – Valores em porcentagem do nível de escolaridade de moradores de área rural 

Escolaridade Brasil 
% 

Alagoas  
% 

Delmiro 
Gouveia 

% 

Sem instrução e fundamental 
incompleto 

11,39 20,96 20,5 

Fundamental completo e 
médio incompleto 

2,06 2,83 3,51 

Médio completo e superior 
incompleto 

1,41 1,65 2,73 

Fonte: IBGE, censo demográfico 2010 

 

Segundo Castro (2015), a baixa escolaridade entre os agricultores agrava as 

deficiências da assistência técnica: 

 

De acordo com o IBGE (2009), no Nordeste, 90% dos produtores 
possuem escolaridade inferior ao ensino fundamental (incluindo os 
analfabetos ou quase), menos de 5% possuem ensino médio ou 
técnico e apenas cerca de 1% possui ensino superior. Essa baixa 
qualificação da mão de obra se refletiu na não adoção de 
tecnologias, na não utilização de cuidados culturais ou no uso de 
práticas incorretas no processo produtivo, perdas na produção e 
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baixos rendimentos na medida em que os agricultores se vêem 
impossibilitados de adotar inovações tecnológicas disponíveis. 
(CASTRO, 2015, p. 54) 

 

Conforme exposto, características da forma de cultivo da população de Bom 

Jesus serão descritas no tópico voltado a noções de sustentabilidade ambiental 

(4.2.4). 

 

 

4.2 SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E O APOIO EXTENSIONISTA 

 

 

Para abordagem do assunto voltado à presença e atuação de Assistência 

Técnica na Comunidade foram realizadas três perguntas no formulário das 

entrevistas: 

O(a) senhor(a) já participou de algum treinamento técnico voltado à 

agricultura/criação aqui na comunidade? 

Recebe algum tipo de assistência técnica? Com que frequência? Essa 

assistência tem contribuído para a produção da comunidade? 

O(a) senhor(a) identifica alguma necessidade de ajuda técnica para 

comunidade? 

Através dessas perguntas buscou-se compreender a visão dos participantes a 

respeito de assistência técnica, baseada nas experiências vivenciadas por eles 

desde a formação do Povoado. 

A partir dos relatos, foi feito um levantamento de projetos (com instruções 

técnicas) que a população de Bom Jesus teve acesso. A saber: plantação de 

cajueiros, plantação de palma, aproveitamento do umbu e da batata do umbuzeiro 

para doces e geléia, manejo de abelhas, criação de ovelha, criação de galinhas e 

técnicas de plantio. Quando foram instaladas as cisternas calçadão, quem aderiu ao 

programa recebeu instrução a respeito do aproveitamento de água para o plantio. 

Dos entrevistados, 70% responderam já ter participado de pelo menos uma 

das capacitações, os outros 30% revelaram que não estiveram presentes em 

nenhuma delas. Um entrevistado chegou a relatar que participou de um treinamento 

na Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários de 

Sementes - Coopabax, mas já sabia do que foi ensinado. Esta afirmação foi repetida 
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por três moradores e sugere um descrédito às capacitações destinadas ao 

desenvolvimento local, ou a ausência de um levantamento anterior sobre as reais 

necessidades do público-alvo. 

Ao tratar desses treinamentos, alguns relatores caracterizam como algo 

efêmero e improvável. Por certo, grande parte da descrença nos projetos levados 

até a comunidade surge da dificuldade de mantê-los por falta de água. A perda do 

plantio de cajueiro foi apontada por muitos, com essa justificativa.  

Ao observar o espaço rural do Povoado, na sua integralidade, se nota a 

ausência dos resultados dos projetos citados. Não há plantação ou criação alguma 

com característica de empreendimento, com exceção do que foi instalado com 

material resistente aos infortúnios do clima, como as cisternas. 

As dificuldades oriundas da falta d’água somam-se aos serviços limitados da 

extensão rural, pois não houve acompanhamento dos projetos implantados. A 

percepção que se retira das narrativas é de que não foram capazes de dar 

continuidade as estruturas necessárias dos programas implantados, tanto pela 

dificuldade climática quanto pela falta do conhecimento especialista. Moradores do 

local não presenciaram os projetos se concluírem, frustrando os resultados 

esperados pela comunidade. 

Quando questionados sobre a presença de um ATER na Comunidade, as 

respostas foram unânimes. Primeiro, nenhum deles possui assistência técnica 

atualmente. Segundo, o apoio extensionista só existiu no início do assentamento, 

alguns relatam que de 3 em 3 meses os técnicos compareciam para instruí-los sobre 

produção e o pagamento da terra. Assim, a assistência foi associada à liberação do 

dinheiro do financiamento. 

As falas se coincidem na declaração que a Assistência técnica só existiu 

enquanto havia a dívida do PNCF no Banco. Ainda assim, para os mesmos, as 

visitas eram raras e pouco produtivas. De acordo com um entrevistado, o técnico já 

não comparece há três anos.  

 Em seu trabalho, Castro (2015) explica a deficiência técnica pela falta de 

agentes suficientes para atender o público alvo que se distribuem nas áreas de 

vários municípios e retrata o mesmo fato que ocorre em Bom Jesus em duas 

pesquisas, Olalde (2005) confirma que as visitas assistência técnica eram raras e 

voltadas para a liberação de novas parcelas do Pronaf e Garagorry (2002) traz um 
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nível de descontentamento dos entrevistados de 90% com a assistência técnica 

oferecida. 

Monteiro, Campos e Santos (2018) demonstram através dos depoimentos de 

agricultores de três povoados pesquisados na Paraíba, situação análoga de 

descontentamento com Assistência Técnica local devido a sua baixa frequência ou 

inexistência de atuação, visitas à população com interesses financeiros (justificativas 

de acordo com a Comunidade) e falta de interação com os agricultores. 

Este último fator citado contribui para um comportamento contrário ao agente 

de acordo com que é proposto pela PNATER: um extensionista com ações 

humanistas. Um exemplo que conduz a essa situação é citado por Kummer (2007) 

quando afirma que a assistência técnica raramente tem sido prestada 

individualmente, a preferência na maioria das vezes é por grupo: “o extensionista 

procura atender a um grupo de pessoas que se reúna, regularmente, para ser 

tecnicamente assistido, executando apenas um projeto ou um conjunto de ações 

para melhorar determinada situação”. (KUMMER apud MONTEIRO; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Em relação ao exposto, não foi percebido nos entrevistados, em nenhum 

momento do discurso, uma interação com o agente de ATER e os agricultores do 

local, quer sejam da Empresa que prestou serviços inicialmente ou outros que 

tenham atuado em outros projetos. Friamente eles relatavam sobre as ações que 

participaram, outros afirmavam não participar e outros esqueceram que já havia tido 

treinamentos e capacitações voltados para população local, sendo lembrados por 

integrantes da família que presenciavam a entrevista. 

Sobre a pergunta que indagava se eles identificam a necessidade de 

Assistência técnica, a maioria disse que sim. Dos entrevistados, 83% dos 

agricultores demonstraram que precisavam de instruções sobre a expectativa da 

chegada de água no assentamento.  

 
Como eles estão aí vendo um projeto de irrigação aí, então é 
necessário, necessitamos. 

Entrevistado 43 
 
Porque tudo mudou né?  Hoje não é como no tempo de quando a 
gente era criança que aprendia no bruto e no cru. Hoje muita coisa 
mudou, muita coisa melhorou, então se tiver alguém que instrua a 
gente fazer aquilo ali já é melhor né? Porque hoje é mais diferente. 

Entrevistado 44 
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Uma minoria admitiu que não precisava de agente de ATER, pois já tinha 

conhecimento de tudo. Subtende-se um descaso dos agricultores aos serviços de 

assistência técnica, pois estão acostumados às suas práticas de plantio. E este 

serviço se fará necessário, se promessas políticas de projetos de irrigação chegar 

ao local, uma vez que a realidade mudará de cenário. 

 

Ô menina, é o seguinte, sabe, é, por enquanto acho que não, porque 
o que nos vamos precisar como eu acabei de falar é quando entrar 
essa água aqui dentro porque nós vamos precisar de verdade, 
porque você sabe, negócio de irrigação tem que ter uma pessoa no 
tranco porque não é como uma pessoa plantar como planta na 
chuva...  

Entrevistado 19 

 

As deficiências sobre extensão rural apontadas nestas entrevistas têm origem 

político-organizacional. Não é finalidade do presente estudo discutir estas 

implicações, mas é preciso destacar algumas delas, em razão das consequências 

que trazem à atuação efetiva do agente extensionista perante as comunidades. 

O reduzido quadro de técnicos extensionistas, as alterações das políticas 

públicas e legislações voltadas a este campo e falta de recursos impossibilitam uma 

melhor atuação desses agentes. 

 

A existência de situações que fogem à alçada da própria ATER 
(como a falta de planejamento antes de se criar o assentamento, a 
escassez de infraestrutura, a falta de interesse do próprio agricultor, 
dentre outros), onde a simples presença da assistência técnica não 
poderia resolver essa situação pretérita de organização social e 
infraestrutura precária, carecendo da atuação do poder público para 
a resolução desses problemas estruturantes antes que o trabalho 
dos mesmos surtam efeitos práticos. 
(FATORELLI; MERTENS, 2010 apud MONTEIRO; CAMPOS; 
SANTOS, 2018). 

 

Diante de tal situação, mesmo sendo uma peça chave no desenvolvimento de 

um assentamento, não cabe apenas à Extensão Rural a tarefa de acompanhar e 

possibilitar a construção econômica, social e ambiental do local. À atuação do poder 

público, municipal principalmente, com políticas de educação, saúde e saneamento, 

esporte e cultural são essenciais. 
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A prática descrita a seguir visou conhecer as instituições que contribuem ou 

contribuíram para a formação e desenvolvimento do Povoado Bom Jesus, a partir da 

ótica dos moradores. 

 

 

4.3 RODA DE CONVERSA COMO METODOLOGIA PARTICIPATIVA  

 

 

O primeiro encontro com a comunidade foi marcado por um trabalho em 

grupo e estavam presentes os representantes da Associação de Agricultores local. 

Para dar início à atividade, a pesquisadora levou a conhecimento de todos, 

conversas que teve com funcionários da Codevasf e Secretaria de Agricultura do 

Município de Delmiro Gouveia.   

A Codevasf está efetuando obras para condução de água tratada para um 

grupo de comunidades da zona rural de Delmiro, dentre as contempladas com esse 

benefício está Bom Jesus. Um ponto muito positivo para a população, porém não há 

definição para obras de água bruta destinadas à irrigação.  

Quanto à Secretaria de Agricultura, foi relatado pelo sub-secretário que o 

Município não possui verba destinada à Extensão Rural. Atualmente possui uma 

pequena equipe de Assistência Técnica que está dando suporte a projetos iniciados 

pela gestão anterior e que precisa ser dado continuidade. 

Logo após a explanação, a frase de Gandhi citada “você nunca sabe que 

resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados” 

surtiu efeito extremamente positivo, uma vez que gerou comentários de várias 

pessoas presentes e uma adesão surpreendente à metodologia que se seguiu.  

Durante o processo de montagem do Diagrama de Venn, os participantes se 

dirigiram até uma mesa no centro do espaço que estavam. Nela continha cartolinas 

brancas e círculos coloridos para serem dispostos após as discussões: instituições 

citadas, seus graus de importância e a proximidade com a comunidade. 

As instituições relacionadas pelos próprios moradores por ordem de citação 

foram: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Delmiro Gouveia, Secretarias 

Municipais de: Agricultura, Saúde, Educação, Esporte e Meio Ambiente, Coopabax, 

Codevasf, Igreja Católica, Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável de Alagoas (Emater), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra), Secretaria Municipal de Educação, Instituto 

de Terras de Alagoas (Iteral), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), Pastoral da Terra, Pastoral das crianças, algumas 

ONG’s e empresas tais como a Êxodo Consultoria e Assistência Técnica 

Agronômica Ltda. (empresa que gerou assistência técnica para a comunidade) e 

Banco do Nordeste. Os nomes foram anotados por uma participante. 

A opinião da comunidade a respeito destas instituições diz respeito às que já 

atuaram no local, as que desempenham alguma atividade no momento e as que 

nunca desempenharam algum trabalho no local.  

Para determinar o nível de importância foram oferecidos três diferentes 

tamanhos de círculos, pequeno, médio e grande. O círculo pequeno não foi utilizado, 

pois os participantes concordaram que todas as instituições são relevantes a ponto 

de ser distintas em apenas dois tamanhos, grande e médio. Então, a partir das 

discussões, foram anotados nos círculos os nomes das instituições de acordo com o 

nível de importância para a comunidade. Concluindo esta etapa, seguiu-se para 

montagem do diagrama que foi definido com as seguintes características: ao centro 

foi colocado o círculo que simboliza a Comunidade e os demais círculos foram 

adicionados à lateral deste, demonstrando qual a proximidade que as instituições 

que estão representando têm com a Comunidade Bom Jesus.  

Foram definidos como os mais próximos as instituições a seguir: Igreja 

Católica, Sindicato, Codevasf, Coopabax, Iteral e Secretaria de Educação.  

A igreja foi considerada por todos como a mais próxima, pois além de estar 

presente uma vez por mês com missa na comunidade, apoia bingos que têm a 

função de arrecadar dinheiro destinado a investimentos no local, assim como 

proporciona divulgação do Povoado Bom Jesus.  

O Sindicato e o Iteral tiveram grande relevância na construção do 

assentamento, uma vez que foi por intermédio deles que obtiveram as primeiras 

informações sobre o Programa de Crédito e instruções quanto aos processos 

encaminhados para o financiamento, além de proporcionar reuniões que 

favoreceram a adesão das famílias para comprarem as terras onde hoje habitam.  

A Codevasf promove projetos para o desenvolvimento local, a exemplo do 

Sistemas de Adutoras que fornecerá água tratada para Comunidades difusas ao 



65 

 

longo do Canal do Sertão Alagoano9. Essa obra já está em andamento e beneficiará 

o Povoado de Bom Jesus com água de qualidade, uma vez que, próximo dali, 

construirão uma Estação de Tratamento de Água - ETA. 

A Coopabax propiciou a construção de cisternas com capacidade de 52000 L 

construídas nos terrenos do Povoado. 

Por fim, a Secretaria de Educação entra nesse grupo, pois disponibiliza 

transporte para o deslocamento dos alunos até as escolas do Município destinadas 

a recebê-los. 

Com uma proximidade mais moderada, foram posicionados a Secretaria de 

Agricultura, Emater, Ibama, Banco do Nordeste e a Êxodo. Os dois últimos tiveram 

importância crucial para a formação do Povoado Bom Jesus, devido ao 

Financiamento de Crédito efetuado no Banco com recursos liberados através do 

acompanhamento da Êxodo.  

Em relação à Secretaria de Agricultura, embora não esteja atuando com 

projetos específicos em Bom Jesus no momento, contempla essa comunidade em 

planejamentos desenvolvidos por ela, além de favorecer solicitações mais simples 

feitas pelo Presidente da Associação e/ou moradores, como empréstimo de 

máquinas para limpezas em terrenos do povoado, por exemplo. 

Segundo os relatos dos participantes, o Ibama já esteve no povoado 

explicando sobre a importância de conservação de espécies e a Área de Reserva 

Legal, determinada por lei (Código Florestal Lei nº 4.771/65 e Medida Provisória nº 

2.166-67/01). 

Quanto a Emater, como é uma empresa pública que presta serviço de 

assistência técnica, já desenvolveu projetos no Povoado Bom Jesus. Inclusive, em 

uma de suas visitas à Comunidade, a pesquisadora encontrou com uma equipe da 

Emater de Delmiro Gouveia fazendo divulgação e cadastrando famílias no Projeto 

Dom Hélder Câmara. Esse projeto visa a valorização da renda de pequenos 

agricultores familiares e consequentemente sua qualidade de vida10. 

Entretanto, nem todas as famílias foram cadastradas, uma vez que no edital 

do projeto consta um perfil de agricultor que não contempla todos da comunidade, 

agindo assim de forma seletiva. Nas entrevistas, o que se apresentou comum às 

                                                           
9
 Disponível em: http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/codevasf-lanca-licitacao-para-implantar-sistemas-

adutores-do-canal-do-sertao-alagoano/ Acesso em 06/09/2018 às 15:03. 
10

 Disponível em: http://www.emater.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/projeto-dom-helder-beneficia-duas-mil-

familias. Acesso em 07/09/2018 às 09:15 

http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/codevasf-lanca-licitacao-para-implantar-sistemas-adutores-do-canal-do-sertao-alagoano/
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/codevasf-lanca-licitacao-para-implantar-sistemas-adutores-do-canal-do-sertao-alagoano/
http://www.emater.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/projeto-dom-helder-beneficia-duas-mil-familias
http://www.emater.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/projeto-dom-helder-beneficia-duas-mil-familias
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informações passadas é que a assistência se faz presente apenas a quem aderiu o 

projeto. Por exemplo, a capacitação em relação ao aproveito de água para o plantio, 

só foi passado para as famílias que se cadastraram no Programa P1+2, limitando 

assim a assistência técnica rural. 

Ratificando sobre as ações de ATER, uma das justificativas para as restritas 

atuações é que esta tem prestado serviços a partir de chamadas públicas que não 

contemplam a demanda da Agricultura Familiar. Os agricultores ficam à mercê de 

projetos que dificilmente se enquadram dentro da sua região, da sua renda, seu 

perfil de cultura, dentre outros critérios, reduzindo assim um direito estabelecido pelo 

artigo 3º da PNATER: acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão 

rural.  

Silva e Caporal (2016) destacam que 92% dos 326.135 agricultores familiares 

de Alagoas não receberam assistência técnica de acordo com o Censo 

Agropecuário (2006), o que representa um descaso com o setor que mais demanda 

mão de obra no Estado. Apenas 4% destes agricultores estão cadastrados no 

Sistema de ATER (SIATER) e recebem o serviço, que segundo os autores nem se 

caracteriza efetivo, pois as vezes essa extensão rural pode significar apenas que 

esse público foi beneficiado com algumas das metas de determinado projeto. Um 

dos entrevistados do referido trabalho faz a seguinte citação: 

 

Sobre a ATER é referente à (des) continuidade do serviço. O mesmo 
afirmou que os contratos são feitos com prazos determinados, não 
havendo uma continuidade porque às vezes o agricultor tem uma 
cultura de dois anos e o técnico é contratado por um tempo menor. A 
expectativa não é atendida e os resultados não são visualizados. 
(SILVA E CAPORAL, 2016, p.16) 

 
 

Retornando ao Diagrama de Venn, totalmente afastadas do centro 

posicionaram a Embrapa, Incra, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, 

UFAL, Pastoral da Terra, Pastoral das Crianças e Secretaria de Esporte. Esse 

julgamento foi baseado em determinadas necessidades enfrentadas pela 

comunidade, como exemplo, a falta de um Agente Comunitário de Saúde - ACS.  

Os moradores citaram que por diversas vezes foi pedido à Secretaria de 

Saúde um(a) ACS, mas durante anos sofrem com essa indisponibilidade. Esse fato 

traz consequências sérias, pois compromete o mínimo acesso da Comunidade aos 

serviços públicos de saúde como consultas e exames, prologando ou até mesmo 
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agravando o quadro de doenças crônicas, a exemplo da hipertensão, obesidade, 

diabetes, dentre outras.  

Araújo et. al. (2011, p. 80) citam que “a medida que a população envelhece, 

as doenças crônicas reforçam o seu papel como causa de morbimortalidade”, no 

entanto, em sua pesquisa vários trabalhos médicos reforçam a ideia de se prevenir 

doenças crônicas a partir de comportamentos promotores de saúde, inclusive seu 

monitoramento.  

Portanto, faz-se extremamente necessário a figura de um (a) ACS na 

Comunidade, desempenhando seu papel de acompanhamento dos moradores e 

facilitador (a) quanto ao atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.  

A possibilidade de encontrar pessoas com doenças oriundas das atividades 

rurais também é muito grande, pois a postura corporal e o esforço físico 

desempenhado por trabalhadores desse meio estão entre os aspectos mais 

perigosos em termos de saúde e segurança, conforme Alves (2012). Nesse mesmo 

artigo, a autora aborda vários estudos sobre os diferentes inconvenientes do 

trabalho e faz a seguinte citação: 

 

Vale destacar, contudo, o estudo realizado por Guimarães (2010) 
com trabalhadores de um dos condomínios também investigado 
neste estudo. Ela verificou aspectos importantes relativos às 
exigências física, cognitiva e afetiva presentes na atividade de 
arranquio e ajuntamento de feijão realizado por trabalhadores rurais 
na Região Noroeste de MG. [...] Além de identificar a prevalência de 
vivências denominadas de “mal-estar no trabalho” (vivências 
negativas), autora identificou também a ausência ou a improvisação 
de EPIs, a adoção de posturas lesivas e incômodas e a exigência de 
movimentos repetitivos na realização das tarefas. Ela caracterizou a 
atividade como sendo de elevada exigência física ligando a este 
aspecto o surgimento de doenças osteomusculares apresentadas por 
parte dos trabalhadores da organização investigada. (ALVES, 2012, 
p.45) 

 

 

Foge ao escopo deste trabalho o levantamento das enfermidades que 

acometem a população de Bom Jesus, no entanto, pode-se inferir que esta possui 

uma forte tendência a sofrer com dores posturais e doenças osteomusculares, uma 

vez que o feijão (juntamente com o milho) foi o tipo de cultura em que todos os 

entrevistados relataram plantar. 
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Outro descontentamento da comunidade foi expresso pelo desejo de uma 

quadra de esportes para desenvolver essa prática no local. O presidente da 

Associação relatou que já entrou em contato com a Secretaria de Esportes, mas 

ainda não obteve resposta. Há uma ansiedade de muitos em relação a essa 

construção, o terreno já está escolhido e preparado. 

A ausência da Secretaria de Meio Ambiente foi citada com respeito da falta de 

projetos ambientais, principalmente voltados à arborização. 

Sobre as demais instituições citadas (Embrapa, Incra, UFAL, Pastoral da 

Terra e Pastoral das Crianças), não ocorreram comentários, apenas as posicionaram 

distantes por não terem influência na Comunidade. 

Há uma exigência maior dos moradores quanto às Secretarias Municipais, 

pois sabem que, como cidadãos, possuem o direito aos serviços, mas as 

alternativas oscilam entre não ser atendidos ou receber o serviço de forma precária.  

Com a intenção de reduzir a expressiva carência de atividades por parte das 

secretarias citadas, foi realizada a oficina sobre sustentabilidade com o mesmo 

público, descrita no próximo tópico que trata das questões ambientais abordadas na 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Secretária da Associação 
anotando nomes das instituições citadas 

pelo grupo 

Figura 5 – Explicação da metodologia 
do Diagrama de Venn pela 

pesquisadora 
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Figura 6 – Análise das posições dos 

círculos representativos 
Figura 7 – Montagem do diagrama 

Figura 8 – Diagrama de Venn construído pela Comunidade de 

Bom Jesus, Delmiro Gouveia - Alagoas 
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4.4 NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

Esta etapa do trabalho diz respeito às questões do formulário que buscam 

noções de cuidado com meio ambiente por parte dos entrevistados, bem como 

descreve um dos encontros que houve com a comunidade sobre o mesmo tema. 

Três perguntas trataram sobre uso de defensivos agrícolas, cuidado com o 

solo e aproveitamento de água (questões 7, 11, 12 – 2ª parte). Estes temas, foram 

abordados por influenciarem diretamente nas técnicas de plantio com sérias 

consequências na produção. 

O uso de defensivo agrícola afeta a saúde do agricultor e polui o meio 

ambiente. Dentre todas as respostas, apenas 2 pessoas relataram o uso, 

principalmente para combater formigas. Mesmo assim, não utilizam com frequência.  

Os demais entrevistados se dividiram em respostas a exemplo de: não 

aparece praga nas minhas terras; outros: quando aparecem deixa “por conta” da 

natureza, pois o prejuízo é pequeno; e têm os que esperam o sol ou a chuva chegar 

para acabar com a praga, conforme o tempo que esta aparecer. E alguns, relataram 

utilizar mecanismos naturais para o combate, como espalhar ao redor da planta 

esterco e urina de vaca ou triturar folhas de nim11 no liquidificador, diluir o 

concentrado e aplicar sobre a planta. 

Conforme foi discutido no tópico 4.1, a falta de água no povoado Bom Jesus 

interfere nas questões econômicas e sociais da comunidade por falta de produção. 

Não há agricultura irrigada no local, portanto o plantio se concentra apenas nos 

meses de chuva, que inclusive, está escassa no local. Por enquanto, o clima quente 

e seco impede o crescimento de microrganismos e insetos que venham a prejudicar 

o que se planta.  

Entre os moradores há grande perspectiva de conclusão dos projetos da 

Coodevasf e a chegada de água na localidade, com possibilidade de agricultura 

irrigada. Mas com a abundância de água, as pragas podem se tornar mais 

frequentes. Portanto, faz-se necessário que os agricultores do local passem por 

capacitações sobre plantio orgânico, para conhecer os benefícios destas práticas e 

                                                           
11

 Azadirachta indica A. Juss, conhecida popularmente como nim. Espécie de árvore bastante 
pesquisada no Brasil por seus efeitos repelentes. Possui componentes com propriedades de 
inseticidas sintéticos (NEVES et. al., 2003) 
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Não usa nada, Planta 
normalmente 

Revezamento de área de 
cultivo 

Evita o desmatamento 

Ara e aduba 

Evita queimada 

Adubagem 

os malefícios que os agrotóxicos causam. Dessa forma, iniciarão a cultura irrigada 

com métodos compatíveis com a saúde do corpo e do ambiente que convivem, a 

exemplo, o solo. 

Entretanto, convém destacar a opinião de Andrade (1999 apud SILVA 2006) 

que desmistifica a irrigação como a única solução do semi-árido. O mesmo afirma 

que esta técnica exige muito cuidado, pois sem conhecimento adequado pode levar 

a problemas de salinização, por exemplo. O autor aponta como culturas ideais, 

consideradas de sequeiro, o algodão, gengibre e amendoim. Culturas estas que 

alguns agricultores de Bom Jesus revelaram, em conversas, já terem cultivado. Isto 

significa que os projetos que já tentaram implantar no Povoado seguiram critérios de 

cuidados ambientais. 

 

E então a roça é o seguinte, pra nois aqui que não usa esse produto. 
Quando começa a praga no tempo seco, quando chove, acaba, não 
é interessante? Se você tem uma roça de milho se começar a dar 
lagarta assim no sol quente quando chove acaba. É interessante a 
roça, ninguém usa produto não. 

Entrevistado 36 

 

O gráfico 5 expõe ilustradamente as respostas dos entrevistados quando 

questionados sobre quais cuidados desenvolvem com o solo.  

 

Gráfico 5 – Técnicas de cuidados com o solo utilizado para o plantio 
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 Algumas pessoas responderam mais de uma forma de cuidado. A grande 

maioria demonstrou a percepção de que o solo quando utilizado por anos seguintes 

perde aos poucos a sua “força” (como citam), necessitando de descanso entre 

algumas safras. Dessa forma utilizam a o revezamento de área de cultivo, mudando 

o plantio para outras áreas do terreno. 

Em seguida, as duas respostas mais frequentes foram a dos que não fazem 

nada pelo solo, só plantam, e a dos que aram a terra e adubam para receber o novo 

plantio.  

A maioria dos entrevistados revelaram cobrir o solo utilizado para o plantio 

com matos oriundos de limpeza do terreno, palha de milho, restos de outras culturas 

e até mesmo o plantio de outra espécie, como citado por dois deles: 

 

A proteção do solo que eu trabalho, o mato que eu limpo, eu não tiro 
o mato, que é a proteção do solo. Porque na própria hora que você 
limpa esse terreiro aqui ó, diretamente, aí quer dizer já tirou a 
proteção do solo, né? E o mato é quem conserva o solo, você limpa 
direto até porque você bota uma roça dez doze vezes no canto, uma 
rocinha no caso né? aí aquele mato que você limpa da roça, você 
queima ele todinho, todo ano, todo ano, todo ano, pra você vê, 
quando é com dois ou três anos a terra não vale mais nada. Você 
planta a lavoura, o saco fica destamanhinho e você conservando 
com aquele estrume, aquele mato, é estrume pra terra. Ói se aquela 
terra fica coberta, quer dizer que ali ta protegendo o solo da terra, né 
verdade? Eu conheço um bocado de coisa que eu trabalho da roça e 
sei. 

Entrevistado 18 
 
 
Aqui não porque o pouco de tempo também foi curto para o inverno 
né, mas onde nois morava quando tinha um pedaço de terra fraco 
plantava anduzeiro e as folhas do andu era estrume pra terra. A 
gente plantava andu no pedaço de terra mais fraco pra deixar mais 
resistente.  

Entrevistado 19 

 

 

Outra pergunta realizada trata do aproveitamento de água no terreno. Uma 

vez que não se tem fonte de água natural para aproveitamento na agricultura, a não 

ser da chuva, é importante detectar quais mecanismos os agricultores utilizam para 

aproveitar este produto raro, oriundo da precipitação. 

Cisterna calçadão e barreiro são as técnicas mais utilizadas. A grande maioria 

das famílias possui uma delas em suas terras ou até mesmo os dois. Uma pequena 
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parte dos entrevistados revelou não ter barragem. A água de casa também foi 

colocada como aproveitamento. Outros citaram minação (água de origem 

subterrânea obtida por escavação) e uma pessoa citou a pia (lajedo de pedras que 

armazenam água da chuva). 

Como todas as opções citadas dependem da água da chuva, há temporadas 

que tudo se seca, sendo necessário o extremo racionamento, a venda de animais, a 

dependência do carro pipa, a escassez de plantio. 

A última questão do formulário (questão 13 – 2ª parte) teve com finalidade 

conhecer o quanto os moradores de Bom Jesus têm proximidade com a 

Agroecologia. Quando questionados se já ouviram falar sobre tal assunto, a maioria 

das respostas foi sim. O programa semanal Globo Rural foi apontado como o 

mecanismo mais divulgador deste conteúdo. O último presidente da Associação de 

Agricultores locais também foi indicado como um propagador da Agroecologia. 

Todos a consideram uma área de grande importância, no entanto, nenhum deles se 

sentiu seguro para explicar a respeito do que conhecia. 

Sobre a indagação “já pratica algo desse tipo?”, as respostas foram dadas 

baseadas nas práticas que exerciam no cuidado com o solo, que foram citadas na 

questão 11. Um agricultor acrescentou a prática de plantio com vala forrada com 

lona para evitar a alta evaporação. E outro indica o processo de canalização para 

aproveitamento da água. 

O conhecimento dos camponeses sobre preservação, de acordo com eles 

próprios, é oriundo da observação, da convivência com a natureza e informações 

passadas por gerações. Entretanto, há técnicas que foram apresentadas como 

aração e queimadas que precisam ser mitigadas. A primeira torna o solo vulnerável, 

pois o deixa descoberto e exposto, podendo causar erosão, e a segunda elimina 

organismos eficazes para sua nutrição e consequentemente da planta. 

 

Segundo Menezes et al. (2012) os solos da região semiárida 
apresentam baixa fertilidade natural, alta variabilidade ambiental e 
pouca informação disponível sobre tecnologias adaptadas aos 
ecossistemas da região. Ainda os principais processos de perda de 
nutrientes e água são queimadas, erosão do solo, escoamento e 
colheita de cultivos e produtos animais (Menezes et al., 2012 apud 
SOUZA et al. 2013) 
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Conforme Rodrigues (2018), o afastamento gradual do modelo convencional 

da agricultura para os que simpatizam com uma visão ecossocial deve se 

materializar no local a partir de formas alternativas de produção com base na 

Agroecologia, pois esta dá sentido ao conceito de sustentabilidade agregando 

conhecimentos ecológicos, sociais, econômicos e culturais.   

Logo, com intuito de acrescentar ideias sobre Agroecologia, dentre outros 

motivos já citados, procurou-se fazer uma oficina para enfatizar o cuidado com o 

solo, devido à fragilidade apontada neste estudo por questões técnicas e climáticas.  

A equipe da Sala Verde da Secretaria de Educação de Paulo Afonso foi 

convidada para realizar a oficina, pois já atua nessa área em escolas e comunidades 

rurais do município a que pertence. Esta prática marcou o 2º encontro da 

Comunidade. 

A prática iniciou-se com uma roda de conversa sobre ações de 

sustentabilidade, em virtude da Agroecologia “estabelecer com maior intensidade e 

respeitabilidade, a relação entre os saberes populares e científicos, tendo como 

base epistemológica e metodológica, o pluralismo” (GOMES 2003 apud 

CARVALHO; DAVID 2011, p.6). O Coordenador da equipe, Silvano Ferreira, de 

forma dialógica, abordou os temas escolhidos para o momento, e na medida em que 

os agricultores relatavam suas experiências a respeito de plantio, desmatamento, 

combate às pragas, dentre outros, os facilitadores da dinâmica, de acordo com sua 

formação, iam adicionando informações sobre os cuidados com o espaço em que 

vivem. 

 A ênfase foi dada ao aproveitamento de restos de alimentos para fertilização 

do solo como pó de café, cascas de frutas, legumes e ovos. Foram demonstrados 

métodos de secagem, trituração e adição dos compostos às plantas. Sobre essa 

técnica, destaca-se o baixo custo e o aproveitamento de substâncias que, segundo 

Miranda et. al. (2011), podem contribuir consideravelmente para a nutrição vegetal, 

dentre outras vantagens. “A maior parte dos adubos de origem orgânica (animal ou 

vegetal) contém vários nutrientes para as plantas (particularmente nitrogênio e 

fósforo, além de pequenas quantidades de potássio e elementos raros). (MIRANDA 

et al. 2011, p.485). 

Em seguida, todos tiveram a oportunidade de acompanhar os procedimentos 

para avaliação de pH e nitrogênio mineral a partir das amostras de solos coletadas 

de seus próprios terrenos. O grupo relatou que técnicos já vieram até o povoado e 
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retiraram amostras de solo para análises, mas não receberam retorno até o presente 

momento. 

Conforme Costa et al. (1997) apud Lacerda, Mendes e Chaves, (2006, p. 36): 

“na região sertaneja predominam solos alcalinos”. Os solos analisados não 

apresentaram valores alterados de pH a ponto de comprometer a produtividade 

(índices de acidez). As amostras demonstraram pH estável, solo básico, para 

culturas voltadas para produção em pequena escala sob orientações da 

agroecologia.  

Considerando que o manejo do solo auxilia na obtenção de boas 
produções é importante o acompanhamento da fertilidade para o uso 
correto de adubos e corretivos; entretanto, há poucos trabalhos que 
auxiliem na interpretação dos resultados da análise de solo 
principalmente para as culturas do milho e do feijão de subsistência 
cultivadas, sobretudo em região semiárida. Em muitos casos os 
resultados são elucidados com o uso de níveis críticos e faixas de 
suficiência provenientes de outras regiões, as quais apresentam 
características distintas do referido território. (SOUZA et al. 2013, p. 
426). 

 

A análise seguinte destacou a presença de Nitrogênio total no solo. Segundo 

Cobucci (1991), “o nitrogênio é um dos nutrientes que apresentam os maiores 

efeitos no aumento da produtividade no sistema agrícola”. 

De acordo com Freitas et. al. (2011) a vegetação que compõe a Caatinga é 

rica em leguminosas12 e estas, por sua vez, possuem uma capacidade de fixação de 

nitrogênio no solo beneficiando-o nutricionalmente, aumentando assim sua eficiência 

na produção de outras culturas. 

Considerando o plantio de feijão como o mais comum nas terras de Bom 

Jesus, e a presença de outras espécies de leguminosas arbustivas em sua região, o 

valor de nitrogênio das análises realizadas na Oficina foi considerado bom. Os 

resultados obtidos apresentaram valores na faixa de 5 a 7,5 mg/L segundo 

Associação Brasileira de Solos – Padrão Internacional de Solos. O parecer do 

técnico responsável pelo diagnóstico, Wanderlei Ferreira, indicou que os terrenos 

eram favoráveis à plantação de agricultura de subsistência por meio de práticas 

agroecológicas com expectativa de produção por sete anos. 

                                                           
12

Uma das maiores famílias existentes na Botânica. Ocorrem em várias partes do mundo, mas se 
adaptam melhor em regiões áridas. Suas espécies têm grande importância agrícola econômica e 
ambiental, como a soja, feijão, ervilha, grão de bico, dentre outros. Mais informações em: Uso de 
leguminosas no Semiárido Mineiro (Morão, Karam e Silva, 2011) 
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Por fim, após a troca de conhecimentos a respeito de conservação, os 

membros da Associação ali presentes foram levados a observar o seu entorno e 

imaginar como seria mais benéfico para a população a implantação de novas 

técnicas, a exemplo de um cinturão verde, que favoreceria a arborização do centro 

da Comunidade, com área de lazer, beleza e bem estar, além de diminuir a erosão 

presente no local. Com este exemplo de projeto, a Comunidade foi estimulada a 

pensar atitudes que poderiam favorecer o desenvolvimento do local, quer seja a 

nível ambiental, econômico, social ou cultural. 

Conforme Kummer (2007) citado por Sontag, Silva e Hofer (2016, p.71): 

 

No meio rural, o exercício de práticas sustentáveis começa na 
pequena propriedade rural de cada agricultor familiar. Dessa forma, 
as ações locais influenciam o contexto global, na medida em que o 
indivíduo deve se enxergar como parte de um processo mais amplo, 
no qual suas ações por menores que sejam, são responsáveis pelas 
alterações de qualidade de vida das gerações futuras.  

 

Esta foi um dos apontamentos principais desse trabalho, poder incentivar as 

pessoas da comunidade a tomarem decisões para o bem-estar próprio e comum da 

população local, não esperando necessariamente por uma assistência técnica para 

definição de projetos locais. 

Por várias vezes algumas pessoas da comunidade cobraram a presença da 

pesquisadora no local e até mesmo depositaram expectativa da participação da 

mesma nos projetos vindouros a partir da chegada da água no Povoado.  

Comportamentos como os citados acima, demonstram a carência de ações 

de extensão rural conforme preconiza a PNATER, de promoção da dialogicidade, 

fortalecimento das decisões conjuntas e estímulos a processos de tomada de 

decisão nas estratégias de desenvolvimento da Comunidade.  
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Figura 9 - Comparação do resultado da 
análise química de uma amostra de solo 

com a tabela padrão 

Figura 10 – Agricultora processando uma 

amostra de solo durante a oficina  

 

Figura 11 – Agricultores com amostras de solos 

aguardando avaliação de pH 
Figura 12 – Roda de conversa com equipe 

da Sala Verde 

Figura 13 – Grupo de moradores que participaram da 

oficina de análise de solos 



78 

 

4.5 DEFINIÇÃO DE MÉTODO PARA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE PROJETOS  

 

 

Dentre várias colocações por parte dos integrantes da Associação, vale 

destacar uma delas, afirmando que, em outros tempos, políticos visitaram o 

Povoado e anotaram como trabalhos para sua gestão a construção de escola, posto 

de saúde, quadra, porém o presidente da Associação na época “nunca foi buscar 

nada”, termo usado pelo atual presidente.  

A construção da igreja Católica do Povoado Bom Jesus só foi executada 

porque os moradores, com muita dificuldade, colocaram como prioridade e com os 

próprios esforços, através de bingos e doações, levantaram o dinheiro necessário à 

construção. 

Desta forma, pode-se destacar o sucesso que tiveram quando colocaram um 

projeto em execução, por mais que alguns moradores relataram que “a Igreja foi 

levantada com brigas e discussões”. 

A partir dessa experiência contada e buscando direcionar os interesses dos 

Associados para tomada de decisões importantes para o desenvolvimento do 

Assentamento é que foi pensada pela pesquisadora deste trabalho, a Agenda de 

Planejamento Rural Estratégico, a PRE.  

Somado a isto, foi observado que as reuniões não possuíam pauta, os 

assuntos eram discutidos na medida em que surgiam e sem direcionamentos, além 

das reuniões que aconteciam apenas para coletar o dinheiro da conta de energia 

que é paga por todos. 

Numa dessas reuniões, ao desenvolver uma metodologia participativa com os 

presentes, a Pesquisadora observou que estes possuíam desenvoltura na discussão 

a respeito da realidade enfrentada pela Comunidade e demonstraram aspiração por 

mudanças no cenário em que se encontram. No entanto, percebeu-se que lhes 

faltavam orientação sobre o que fazer, como começar, a quem procurar, quanto 

tempo para realizar, quem irá se responsabilizar, quanto custará, dentre outras 

questões. 

O objetivo da PRE consiste em incentivar os associados a desenvolver uma 

metodologia para as reuniões da Associação, servindo como instrumento norteador 

de seus projetos de acordo com as orientações didáticas que estão descritas em 

suas páginas. Em sua proposta não há intenção de determinar de forma engessada 
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as reuniões da associação direcionando-a apenas a preenchimento de dados. Mas 

sim, um instrumento de organização de informações para realização de objetivos 

através de um planejamento debatido coletivamente. 

A pesquisa documental foi inexistente, pois não houve acesso a qualquer tipo 

de registro desde a fundação do Povoado. Os presidentes (anterior e atual) não 

possuem as atas de formação do Assentamento, primeiras reuniões e decisões, 

documentos relativos a comunidade de forma generalizada, dentre outros. A 

responsável pelos documentos veio a óbito e, segundo os relatos, a família ainda 

não repassou nada referente a esses papéis.  

Dessa maneira, recomenda-se também que a PRE se estenda ao registro 

histórico da Comunidade, uma vez que pode ser utilizada nas reuniões para 

anotação das atas ou de outras atividades desempenhadas pela população local. 

A utilização da PRE possibilitará reuniões com característica de Planejamento 

Estratégico Participativo (PEP). Rocha et.al 2001 explica o PEP como a definição de 

interesses de um grupo encaminhando futuras atividades da organização.  Então 

complementa: 

 

O planejamento contribui para a mobilização das energias sociais e 
constitui uma referência para a implementação das ações que podem 
desencadear o processo de transformação na direção dos objetivos 
definidos pela sociedade, o que leva ao desenvolvimento 
sustentável. (...) representa uma forma de controle sobre o futuro e 
de fundamentação das escolhas e das prioridades para otimizar as 
forças, os mecanismos e os recursos escassos da sociedade, 
evitando os desperdícios e a improvisação. (ROCHA et.al 2001, p.9) 

 

 

Se utilizada corretamente, a PRE proporcionará integração, unidade, 

cooperação e progressos em todos os âmbitos da sustentabilidade discutidos neste 

trabalho. 

No entanto, o planejamento por si só não é capaz de assegurar o 
sucesso de desenvolvimento da organização, ou seja, à medida que 
se executa a metodologia, problemas não previstos no próprio 
planejamento emergem do grupo, como por exemplo problemas 
atitudinais/comportamentais, habilidades para a execução de tarefas 
de trabalho e de problemas relacionados com as condições de 
trabalho, que não são apenas as de material e equipamentos. 
(ROCHA et.al 2001, p.8) 
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Entretanto, espera-se que este instrumento leve a uma concretização de 

vários projetos e sirva de exemplo a ser seguido em outras Comunidades, 

estimulando o crescimento da Unidade entre a população do campo em busca de 

seus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Fundamentado no diálogo e no convívio com as famílias assentadas em Bom 

Jesus, este estudo procurou demonstrar o perfil dessa Comunidade formada por 

uma Política de crédito que facilitou o acesso à terra concretizando a realização do 

sonho de muitos agricultores em possuir sua propriedade e extrair da mesma seu 

sustento e renda. 

Este trabalho também buscou mostrar a partir do histórico da extensão rural 

até a atualidade a importância das ações efetivas da assistência técnica voltadas à 

sustentabilidade. Uma delas é a prática da dialogicidade com atividades 

participativas que estimulem a autonomia dos agricultores quanto aos seus direitos. 

O PRONAF, PNCF e PNATER são abordados neste trabalho como políticas 

inovadoras, voltadas ao agricultor familiar proporcionando a compra de terra, 

incentivando a produção  e geração de renda.  

No entanto, os dados apresentados salientam uma falha na continuidade de 

políticas públicas voltadas ao campo. O sucesso do PNCF não é acompanhado por 

ações de outras instituições que facilitariam o desenvolvimento sustentável no local. 

A deficiência na assistência técnica, por exemplo, que traz contribuições de ações 

federais e excluem famílias que não se encaixam no padrão dos editais, seria 

melhor aplicada se fossem atuantes a partir das necessidades específicas de cada 

região. 

De acordo com os depoimentos das entrevistas, mesmo que atualmente não 

haja nenhuma atividade oriunda de projetos implantados na Comunidade, houve 

vários treinamentos para inserção de práticas de cultivo e criação de animais. 

Porém, não havia acompanhamento técnico para estruturação dessas atividades. 

Desta forma, infere-se que o plano de desenvolvimento agrário inicial não 

condiz com os princípios agroecológicos e sustentáveis, não possui planos de 

fortalecimento da Agricultura familiar e nem participação coletiva nas decisões da 

Comunidade.  A indisponibilidade de água é apontada pelos moradores como a 

principal circunstância dos problemas locais.  

O acesso ao emprego fora do Povoado por parte dos moradores aponta a 

fragilidade do planejamento inicial, uma vez que não há meios de produção e 

comercialização de insumos ali, devido à precariedade de acesso à agua. Embora a 
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Codevasf já esteja encaminhando benefícios à Comunidade, ainda assim não será 

suficiente, posto que o fornecimento será de água tratada e a mesma não deve ser 

usada para irrigação devido a seu alto custo.  

Os resultados apontaram envelhecimento da população local que 

possivelmente não será reposta por seus descendentes, em razão das famílias 

criarem seus filhos na cidade para acesso a educação. Ao obter sua formação e 

atividade laboral, há grande chance destes jovens não retornarem ao campo. A 

evasão da juventude e descontinuidade da atividade rural é outra deficiência política 

que poderia ser amenizada com investimentos em escolas e na educação voltadas 

ao campo. 

A deficiência quanto ao plantio é fruto da ausência de políticas públicas, como 

planejamento e assistência técnica voltados à irrigação e técnicas de plantio de 

sequeiro. Por não haver produção constante no lugar, parte dos moradores ganha 

seu sustento com atividades não rurais e fora da Comunidade. Poucas instituições 

atuam efetivamente no local. A carência é grande por ações principalmente das 

Secretarias Municipais. 

Contudo, a partir de uma análise de solo foi detectado que o terreno da região 

se encontra em bom estado para o cultivo, de forma sustentável, com 

aproveitamento de material orgânico e redução de práticas que empobrecem o solo, 

como as queimadas e aração.  

Uma Agenda de Planejamento Estratégico será implantada na Comunidade 

para introduzir hábitos de organização e elaboração de projetos que tenham como 

objetivo o desenvolvimento do Assentamento, visando o bem da população local 

através de ações de sustentabilidade social, ambiental, econômica, dentre outras 

que se fizerem necessárias a manutenção do espaço com dedicação às futuras 

gerações. Caso alguns desses aspectos não forem contemplados, não haverá o 

desenvolvimento rural. 

Em resumo, fatores climáticos acrescidos da deficiência nos serviços de 

ATER nos moldes da Extensão Rural conforme a PNATER, com incentivo à 

participação coletiva, acarretam deficiências na Comunidade. Os ODSs escolhidos 

como parâmetros para a avaliação da Comunidade não foram identificados na 

descrição das falas dos atores locais, muito menos a partir de sua estrutura física. 

São eles: os ODSs 2 e 3 da dimensão social, que promovem a agricultura e o bem 

estar em todas as idades; os ODSs 8 e 12 da dimensão econômica que promove o 
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crescimento econômico e assegura os padrões de consumo, ambos sustentável; por 

fim, os ODSs 6 e 11 da dimensão ambiental que visa o manejo sustentável da água 

para todos, inclusive nas cidades. 

 Intervenções sociais, adequação de políticas públicas rurais, dentre outras 

ações, fortaleceriam a população nas tomadas de decisões para mais conquistas de 

benefícios para o Assentamento e os aproximariam dos objetivos voltados à 

sustentabilidade.   

Enfim, este trabalho pode servir de indicador qualitativo para avaliação das 

ações políticas e de assistência técnica na participação e implementação de 

comunidades rurais, despertando um olhar humanizador dos gestores das 

secretarias Municipais voltados à população campesina, a ponto de conduzirem a 

estes o direito de cidadãos, ofertando o necessário para sua sobrevivência, como 

saúde, esporte e educação, dentre outros.  

O caminho se encontra no planejamento. Ações políticas devem ser previstas 

a partir das necessidades apresentadas pela população e cumpridas dentro dos 

prazos estabelecidos. A fiscalização e cobranças por parte da sociedade carecem 

de mais firmeza, até que os serviços públicos se tornem eficientes. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da Pesquisa: “Análise de sustentabilidade e Apoio Extensionista em comunidade Rural 

do Município de Delmiro Gouveia– Alagoas.”  

 
CAEE Nº 82739817.0.0000.5196 

 
Nome da Pesquisadora responsável: Vanessa Souza Mendes 

 

Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa para avaliar as ações de Assistência 

Rural na Comunidade Bom Jesus quanto à promoção da sustentabilidade ambiental no local. 

Através da sua participação serão definidos métodos e possíveis apoios institucionais capazes 

de auxiliar no desenvolvimento sustentável da sua região. É importante participar desse 

trabalho, pois ações de sustentabilidade garantem o futuro das próximas gerações. 

Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra a sua vontade. 

Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para 

esclarecimento.  

 

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada através de entrevistas que possuem um 

roteiro pré-determinado, mas dá a oportunidade de participação do entrevistado com maiores 

informações se assim este desejar. Também será realizada uma roda de conversa, onde os 

moradores construirão materiais de exposição a respeito da realidade local e juntos com a 

pesquisadora estudarão soluções mediante aos problemas ambientais apresentados. 

 Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução No. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Sobre os riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe as 

normas legais e éticas, contudo pode gerar desconfortos que estão expostos a seguir, com suas 

supostas soluções: 

1º) A possibilidade de constrangimentos pela sondagem de informações pessoais para o 

levantamento socioeconômico. Para amenizar essa situação a pesquisadora garante uma 

postura responsável e de confiança sem reação às respostas, mantendo o sigilo e não 

divulgação das informações; 

2º) A possibilidade de constrangimentos pela participação da roda de conversa onde você 

deverá estar presente e poderá se sentir envergonhado na participação em público. Por esse 

motivo, esclarecemos que sua participação deverá ser espontânea, você receberá o convite 

para participar da roda de conversa, mas não é obrigado a ir, se não se sentir confortável; 

3º) A sensação de perda de tempo com as etapas da pesquisa: entrevista e roda de conversa. 

Para isto, haverá uma investigação dos melhores dias e horários para que as abordagens não 

aconteçam em períodos inconvenientes.  

Por fim, não haverá divulgação de nomes e dados pessoais, uma vez que o interesse maior do 

estudo é a caracterização da comunidade. Porém, se o (a) senhor (a) se sentir constrangido (a) 

por qualquer parte da pesquisa ou se sentir prejudicado (a), terá direto a uma assistência 

gratuita, imediata, integral e pelo tempo que se fizer necessário. Todas as despesas que você 

tiver relacionadas diretamente à pesquisa serão cobertas pela pesquisadora responsável.  

Os benefícios desse projeto se caracterizam por oferecer elevada possibilidade de gerar 

conhecimento para entender o espaço em que vivem, suas relações com o mesmo e seus 
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direitos sob assistência técnica, prevenir impactos que venham a gerar prejuízos futuros 

através de diagnósticos no presente. 

 

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. 

É garantido ainda o seu direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da 

pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

 

Confidencialidade: É garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 

pesquisa, mesmo após o término dela. Somente os pesquisadores terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. É garantido 

ainda que você terá acesso aos resultados com os pesquisadores. Sempre que quiser poderá 

pedir mais informações sobre a pesquisa, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

_____________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________________________ 

Nome de testemunha  

 

________________________________________________________ 

Assinatura de testemunha  

 

_______________________________________________________________ 

                   Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

 

Pesquisadora Responsável: Vanessa Souza Mendes, Rua Projetada, 1066 – Bairro Novo, 

vanessapereirasm@gmail.com. Telefone para contato: (82) 99983-4664.  

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar:   

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVASF 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896- E-mail: cep@univasf.edu.br 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, 

de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o bem-estar dos indivíduos 

que participam de pesquisas científicas. 

 

 

 

Polegar Direito 

mailto:vanessapereirasm@gmail.com
mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B  – FORMULÁRIO PARA ENTREVISTAS 

 

 

1ª PARTE - ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS 

 
 
Informações gerais: 
 
Data da entrevista:  / /  
Nome do entrevistador:  
Número de identificação da casa:   
Número de identificação do informante:  
Sexo do informante: (     ) F         (     ) M 
Idade: ______ 
Escolaridade: __________________________ 
 
1. Número de moradores na casa:            moradores 

 
 

Idade Quantidade Frequenta a 
escola 

Trabalha no 
estabelecimento 

0 a 14    

15 a 20    

21 a 65    

Mais de 65    

 
2. Emigração de membros da família (núcleo familiar) 

Parentesco  Destino Ano Motivo  

    

    

    

 
3. Sobre sua residência: 

 
(   ) Própria   (   ) Alugada     (   )Emprestada    (   )Outros 
 

4. Como é feita a iluminação de sua casa? 
 
(   ) Lamparina a óleo diesel 
(   ) Lamparina a querosene 
(   ) Lampião a Gás ou Aladim 
(   ) Vela 
(   ) Energia elétrica 
(   ) Não possui iluminação 
 
5. Fontes de água utilizadas em casa?  
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(  ) Canalizada (rio ou córrego) 
(  ) Rio 
(  ) Canalizada (nascente ou barragem) 
(  ) Chuva 
(  ) Córrego  
(  )cisterna 
(  ) Poço artesiano 
(  ) CASAL (Companhia de Água e Saneamento de Alagoas  
(  )Outras   

 
6. Qual tipo de fogão possui na casa? 
(   ) Lenha    (  ) Gás     (   ) Ambos 
 
7. Possui caixa d’água? 

 
(   ) Não   (   ) Aberta   (   ) Fechada 

 
8. Possui banheiro em casa? 

 
(   ) Não    (   ) Dentro   (   ) Fora 

 
9. Forma de eliminação de excretas na casa? 

 
(   ) mato   (   )fossa seca   (   )vaso 

 
10. Possui chuveiro em casa? 
(   ) Não     (   ) Frio    (   )Quente 
 
11. Tipo de parede predominante na casa? 

 
(   ) Pau-a-pique 
(   ) Madeira 
(   ) Tijolo 
(   ) Adobe 
(   ) Outros 

 
12. Tipo de telhado predominante na casa? 

 
(   ) Palha 
(   ) Amianto 
(   ) Telha 
(   ) Outros 
 
13. Qual a renda mensal familiar (sem auxílio governamental)? R$: ________ 

 
14. Possui terras? 
 
(   ) Não    (   ) Própria    (   ) Família    (   ) Outros 

 

15. Qual o tamanho das terras? ____ m2. 
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16. Vende os produtos agrícolas produzidos? 
 
(   ) Não         (   )Sim 

 
17. Qual o valor arrecadado por ano com a venda de produtos agrícolas? R$ 

 _____ 
18. Recebe algum auxílio do governo?  

 
(  ) BolsaEscola 
(  ) Bolsa Família 
(  ) Bolsa Fome zero 
(  ) PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) 
(  ) Vale gás 
(  ) Não recebe auxílio 

 
19. Qual o valor do auxílio governamental recebido? R$:______ 
20. Participa de algum grupo organizado da comunidade? É liderança em algum 

desses? 
 

 

2ª PARTE – SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUSTENTABILIDADE 

 
 

1. Há quanto tempo vive no assentamento? O senhor(a) é proprietário da terra? 

2. Participou do planejamento para adquirir suas terras? 

3. De onde vem seu conhecimento sobre plantio? 

4. Quais produtos o(a) senhor(a) planta? Há algum tipo de agricultura irrigada? 

5. Cria animais? Quais? Qual o tipo de alimentação que eles recebem? 

6. Quanto de sua produção é comercializado? E pra onde é levado? De que forma 

é realizado o transporte? 

7. Usa algum defensivo agrícola? Quais as práticas utilizadas para evitar pragas na 

plantação? 

8. O(a) senhor(a) já participou de algum treinamento técnico voltado à 

agricultura/criação aqui na comunidade? 

9. Recebe algum tipo de assistência técnica? Com que frequência? Essa 

assistência tem contribuído para a produção da comunidade? 

10. O(a) senhor(a) identifica alguma necessidade de ajuda técnica para 

comunidade? 

11. Quais cuidados o(a) senhor(a) tem com o solo do seu plantio? 
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12. Há aproveitamento de água no seu terreno? Quais são as fontes utilizadas para 

produção agropecuária? 

13. O(a) senhor(a) já ouviu falar sobre agroecologia? O que acha de cuidar da 

natureza de forma menos agressora para a saúde do solo, água, saúde dos 

bichos e da comunidade? Já pratica algo desse tipo? 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DE PESQUISA 
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Diagramação: 
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INFORMAÇÕES 

Nome da comunidade: 

 

______________________________________________________ 

Nome da associação local: 

 

______________________________________________________ 

Data de formação: 

 

______________________________________________________ 

Número de associados: 

 

______________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Artigo retirado da dissertação Análise de Sustentabilidade e apoio 

extensionistas em Comunidade Rural de Delmiro Gouveia – Al, submetido à Revista 

Interações (Qualis B1) 

 

Políticas públicas de desenvolvimento rural: reflexões a partir da realidade de Bom 

Jesus, Delmiro Gouveia – AL
13

 

Public policies for rural development: reflections from the reality of Bom Jesus, Delmiro 

Gouveia - AL 

Politiques publiques de développement rural: réflexions à partir de la réalité de Bom 

Jesus, Delmiro Gouveia - AL 

Políticas públicas de desarrollo rural: reflexiones a partir de la realidad de Bom Jesús, 

Delmiro Gouveia - AL 

 

Vanessa Souza Mendes
14

 

João Alves do Nascimento Júnior
15

 

 

Resumo: Este artigo apresenta a realidade de Bom Jesus, uma comunidade de agricultores do 

Município de Delmiro Gouveia – Al, formada por crédito rural. Na metodologia utilizou-se 

entrevistas e metodologia participativa. Os resultados acusam envelhecimento da população 

local, evasão, descontinuidade da atividade rural e problemas pela ausência de políticas 

públicas, como planejamento e assistência técnica. 

Palavras-chave: Crédito rural, Sustentabilidade, Metodologia participativa 

Abstract: This article presents the reality of Bom Jesus, a community of farmers of the 

Municipality of Delmiro Gouveia - Al, formed by rural credit. The methodology used 

interviews and participatory methodology. The results accuse the aging of the local 

population, evasion, discontinuity of rural activity and problems due to the absence of public 

policies, such as planning and technical assistance. 

Keywords: Rural credit, Sustainability, Participatory methodology 

Résumé: Cet article présente la réalité de Bom Jesus, une communauté d'agriculteurs de la 

municipalité de Delmiro Gouveia - Al, formée par le crédit rural. La méthodologie utilisée 

consistait en entretiens et méthodologie participative. Les résultats accusent le vieillissement 

de la population locale, la fraude, la discontinuité de l'activité rurale et les problèmes dus à 

l'absence de politiques publiques telles que la planification et l'assistance technique. 

Mots-clés: crédit rural, La durabilité, méthodologie participative 

Resumen: Este artículo presenta la realidad de Bom Jesús, una comunidad de agricultores del 

Municipio de Delmiro Gouveia - Al, formada por crédito rural. En la metodología se 

                                                           

Este artigo é resultado parcial do trabalho de pesquisa da Dissertação intitulada: Análise de Sustentabilidade e 

Apoio Extensionista em Comunidade Rural de Delmiro Gouveia - AL 

 

 

15 Doutor em Psicologia. Professor Permanente do Programa de Mestrado em Extensão Rural da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. Email: jalves.jr@univasf.edu.br 
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utilizaron entrevistas y metodología participativa. Los resultados acusan envejecimiento de la 

población local, evasión, discontinuidad de la actividad rural y problemas por la ausencia de 

políticas públicas, como planificación y asistencia técnica. 

Palabras-clave: Crédito rural, sostenibilidad, Metodología participativa 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O homem rural é antes de tudo um forte! Parafraseando Euclides da Cunha ao 

descrever o sertanejo em seu livro Os sertões, é imprescindível citar a resiliência da vida no 

campo mediante as várias transformações neste espaço ao longo da história do país. 

Revolução tecnológica, êxodo rural, problemas ambientais, dentre outras questões, atingiram 

brutalmente a população deste ambiente, mas não foram suficientes para extinguí-la.  

Com o passar dos anos, o campo foi sendo favorecido por programas que trouxeram 

benefícios de reconhecimento à população rural. Através do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995, o Governo Federal inovou com 

uma política de crédito destinado a subsidiar com taxas acessíveis, o investimento na 

Agricultura Familiar. Fernandes (2013) afirma que o PRONAF melhorou a qualidade de vida 

e o exercício da cidadania dos camponeses devido ao apoio social e financeiro e incentivo da 

permanência destes no campo através da atividade prioritária no sistema de produção 

agropecuária do país. 

Nessa mesma perspectiva, em 2003, o Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF) trouxe uma inovação através de uma linha de crédito voltado para o Nordeste: o 

Combate à Pobreza Rural (CPR), financiamento coletivo a partir de Associações formadas por 

agricultores sem terras. Por ter uma grande abrangência de reforma agrária tornou-se a 

política de crédito fundiário mais significativa do país. (GOMES et.al. 2015) 

Desde a sua formação mais de 100 mil famílias
16

 foram atendidas. Seu efeito é 

ampliado para além da política econômica, pois repercute no aspecto de desenvolvimento 

social. 

Desta forma, a assistência por parte do Estado não deveria se limitar a compra da terra. 

Faz-se necessário um acompanhamento da formação do assentamento e uma continuidade de 

políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população ali assentada. Caetano e Santos 

(2016) afirmam que a criação de condições de subsistência e de laços familiares e comunitário 

devem ser somados à prática de fixação dos residentes no espaço físico. 

                                                           
16

 Disponível em: http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/cartilha_pncf%20-

%202%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em 03/10/2018 às 20:35. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/cartilha_pncf%20-%202%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/cartilha_pncf%20-%202%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
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Santos et.al. (2014) apud Gallo (2016) complementa que a lógica do desenvolvimento 

rural sustentável está em favorecer o ecossistema e a permanência das famílias no campo 

valorizando seus saberes e promovendo seu sustento.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar uma comunidade 

assentada pelo PNCF a partir de seu perfil sócio-econômico, identificação das instituições 

públicas que atuam neste ambiente, pretendendo responder ao questionamento inicial a 

respeito das vulnerabilidades e limitações a que está exposta e quais perspectivas para a 

otimização das atividades agrícolas e o desenvolvimento humano desta comunidade. 

Utilizou-se como instrumentos de estudo, entrevistas com agricultores do Povoado e, 

por conseguinte uma roda de conversa aberta a todos os moradores com realização de uma 

metodologia participativa, pois de acordo com Silva (2015) as metodologias participativas 

criam espaço de comunicação entre o científico e o conhecimento vivido pelos agricultores, 

promovendo processos de ações efetivas para construção e mudança social.  

Sendo assim, o Diagrama de Venn, dentre as várias técnicas existentes no conjunto do 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP), foi escolhida por simplificar a transmissão de 

informações através de desenhos que em palavras seriam menos precisas, segundo Conway 

(1991) citado por Guimarães, Lourenço e Lourenço (2007). Esta metodologia envolve 

discussão a respeito da relação da Comunidade com diversas instituições. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 INFORMAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Povoado escolhido foi o de Bom Jesus. Um assentamento de agricultores 

constituído pelo PNCF subsidiado pelo Banco do Nordeste no ano de 2005. A referida 

comunidade pertence à zona rural de Delmiro Gouveia, município localizado no Sertão 

Alagoano, caracterizado por apresentar clima árido, com pouca umidade devido aos baixos 

índices pluviométricos que variam entre 400 a 600 mm/ano, onde a evaporação excede a 

precipitação e uma deficiência hídrica que pode chegar a 900 mm anuais. Esse fator interfere 

na vegetação local, predominantemente de caatinga hiperxerófila (BARROS, 2012) e nas 

características do solo pedregoso, seco e raso, com baixa capacidade de armazenamento de 

água, formação de sais na superfície devido ao alto índice de evaporação (SEPLAG, 2017).  
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Em resumo, a geografia de Bom Jesus não favorece a períodos longos e intensos de 

chuva, não possui corpo d’água natural nas terras do Povoado, portanto não há irrigação e o 

solo com baixa umidade se torna insuficiente para a agricultura. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa caracterizou-se em metodologia descritiva, uma vez que relata sobre a 

realidade estudada sem interferir nos fenômenos interpretados (SILVA E FOSSÁ 2015). O 

procedimento adotado para a coleta de dados foi o estudo de campo com abordagem 

qualitativa. 

Todas as fases da pesquisa foram realizadas em consonância com as questões ético-

legais da resolução n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). Estas 

foram submetidas à apreciação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa da 

UNIVASF sob o cadastro de número CAAE: 82739817.0.0000.5196. A participação dos 

moradores da Comunidade foi voluntária, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o anonimato dos participantes conservado em todas as etapas.  

Para todo o trabalho foi determinado a participação dos responsáveis (homem e/ou 

mulher), maiores de 18 anos de cada uma das 26 famílias que compõem a Comunidade, 

totalizando 52 formulários, com o intuito de obter heterogeneidade no perfil dos participantes 

e maior precisão das opiniões sobre o assunto proposto. 

Os instrumentos empregados na pesquisa foram divididos em duas etapas: entrevistas 

nos domicílios e encontro com toda a comunidade.  

O formulário utilizado nas entrevistas foi composto com questões objetivas e 

subjetivas que tinham como finalidade o levantamento de informações gerais (sexo, idade, 

escolaridade) para caracterizar o perfil dos moradores do local; sondagem sobre a aquisição 

de renda dessas famílias, uma vez que a conquista da terra através do crédito rural tem como 

função a utilização dela para sobrevivência; conhecer o processo de chegada dos moradores 

no local e a influência da assistência técnica sobre suas atividades no que diz respeito à 

sustentabilidade. 

Para análise das respostas das questões objetivas, aplicou-se tabulação simples, com 

dados contabilizados manualmente, exposição dos resultados por gráficos no programa Excel 

2016 e textos descritivos. Nas questões subjetivas, foi empregado como referência para 

análise dos dados, a Síntese Interpretativa indicada por Minayo (2016).  
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Após as entrevistas foi marcado um encontro com a Comunidade aproveitando a data 

e local da reunião ordinária da Associação dos Trabalhadores de Bom Jesus para obter o 

máximo de participação dos representantes da Comunidade.  

Para dar início a atividade, a pesquisadora explanou sobre o cenário nada favorável à 

agricultura se tratando da realidade atual da Comunidade: falta de água e assistência técnica. 

No entanto, com a finalidade de incentivo, logo após a explanação, foi citada a famosa frase 

de Gadhi: “você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não 

existirão resultados”. Esta surtiu efeito extremamente positivo, uma vez que levantou opiniões 

de várias pessoas presentes e uma adesão surpreendente à metodologia que se seguiu.  

O Diagrama de Venn foi apresentado, sua importância e como seria o processo de 

elaboração, seguindo os passos: 1 - Levantamento dos nomes das instituições que têm papel 

fundamental para a Comunidade; 2 - Definição do nível de importância dessas instituições; 3 - 

Posicionamento das instituições num espaço em comum, relacionando-as quanto à 

proximidade que possuem com a Comunidade. 

Durante o processo de montagem do diagrama os participantes se dirigiram até uma 

mesa no centro do espaço que estavam. Nela continha cartolinas brancas e círculos coloridos 

para serem dispostos após as discussões a respeito das instituições citadas. 

Por fim, a partir da observação do trabalho pronto, todos foram levados a refletir como 

a própria Comunidade pode mudar a situação identificada e que tipos de ações seriam 

necessárias para despertar a atenção das instituições que ainda estão afastadas. 

As participações em grupo foram relatadas na descrição do encontro e nas análises 

inferidas pela pesquisadora.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 LEVANTAMENTO DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

 

O número de entrevistas realizadas foi bastante significativo. Das 26 famílias, apenas 

2 não foram entrevistadas. Em quase todas as casas obteve-se êxito na participação do homem 

e da mulher, representados no total por 55% e 45%, respectivamente. Algumas casas são 

compostas por solteiros e viúvos, em outras, o esposo ou a esposa preferia que o cônjuge 

relatasse, concordando com todas as respostas deste. Outros, por morarem na cidade, não se 

sentiram aptos a responder.  
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Esta última situação citada acontece com frequência. O homem é responsável pelo 

cuidado das atividades da “roça” enquanto sua esposa fica na cidade para que seus filhos e 

netos possam estudar e/ou trabalhar.  A atenção especial por algum membro da família doente 

também é um fator que contribui para moradia fora do âmbito rural, porém o motivo mais 

comum é a condição financeira.  

Das famílias entrevistadas, 30% relataram a moradia de todos os membros na área 

urbana de Delmiro Gouveia. Destas, 43% é por questão de emprego (o casal trabalha na 

cidade), 29% por motivo de saúde (uma moradora foi proibida pelo médico de estar na roça e 

outra cuida da mãe já idosa) e 28% é pelo estudo dos filhos. 

Quanto a idade da população local, 66,25% estão entre os 21 a 65 anos de idade, no 

entanto essa margem de idade por ser extensa disfarça um dado importantíssimo: a grande 

parte desse percentual é de pessoas com idade superior a 40 anos.  

Dos entrevistados, só houve exceção de um homem com 32 anos e três mulheres com 

26, 29 e 33 anos. Os demais são caracterizados como meia idade e idoso. 

Para o sexo feminino a média de idade dos participantes foi de 49,7 com mínima de 26 

e máxima de 78 anos, para o sexo masculino a média de idade foi de 53,08 com mínima de 32 

e máxima de 76 anos. 

Desse modo, a população de Bom Jesus segue tendência divulgada pelo IBGE (2018) 

através dos dados preliminares do Censo Agro 2017, que revelou a prevalência da média de 

idade no campo de 30 a menos de 60 anos. No Brasil essa média corresponde a 60% da 

população pesquisada, enquanto que no Estado de Alagoas equivale a 62%.   

O mesmo Censo revela que as idades entre 25 e 35 anos e 35 e 45 anos reduziram 

consideravelmente de 13,56% para 9,48% e de 21,93% para 18,29%, nessa ordem. Enquanto 

que a faixa de 55 a 65 anos aumentou de 20% para 24%. 

Sendo assim, o número de jovens na Comunidade não é muito grande. Obtêm-se essa 

confirmação na pergunta do Formulário sobre Emigração de membros da Família, onde temos 

que 12 pessoas, filhos dos moradores, emigraram para os estados de Goiás, São Paulo, Piauí e 

até mesmo para o município de Delmiro Gouveia à trabalho, estudo e casamento. Soma-se a 

este fato, o número de jovens que moram fora do Povoado porque estudam e trabalham, 

entretanto, continuam na casa dos pais na cidade.  

Desta forma, Bom Jesus demonstra ser um Povoado com tendências ao 

envelhecimento, fato que ocorre em outras comunidades rurais do país, como demostram os 

estudos de Froehlich et.al (2011), Mera e Neto (2014) e Tonezer, Pit e Trzcinski (2017), os 
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quais fazem o levantamento de 27, 14 e 2 municípios do Rio Grande do Sul, respectivamente, 

trazendo à tona uma situação iminente. 

 
Nas últimas décadas, essa realidade do êxodo rural familiar modificou-se 

substancialmente e políticas públicas, como a aposentadoria rural, aumentaram a 

possibilidade de permanência das pessoas mais idosas no espaço rural. Entretanto, 

para boa parte da população jovem, que cresceu em meio às dificuldades 

encontradas para a reprodução socioeconômica das unidades produtivas e com maior 

acesso à escolaridade com viés urbano, a cidade ainda é visualizada como futuro 

promissor. 

 (FROEHLICH et. al., 2011, p. 1675) 

 

Na pergunta: De onde vem o seu conhecimento sobre plantio?, apenas um entrevistado 

dissera não ter experiência na agricultura, mora no Povoado porque gosta da vida de roça, mas 

quem tem todo o conhecimento é a esposa que, ao contrário dele, viveu sempre no ambiente 

rural. Todos os outros entrevistados responderam que “nasceram e se criaram na roça”, 

expressão usada por muitos.  

Percebe-se assim uma continuidade de informação, conhecimento, experiência e 

profissão passados de pais para filhos, que estão ameaçados com a geração futura desta 

Comunidade. Inclusive, nas entrevistas houve relatos de pessoas que confessam não saber 

viver em outro lugar, senão o rural, pois assim foram criados. Entretanto, não é uma realidade 

vivenciada por seus filhos. Como viverão no espaço onde não foram criados? Será que 

retornarão ao campo, uma vez que sua formação não foi voltada para este ambiente? A 

sucessão do trabalho no campo é uma realidade distante de muitas famílias entrevistadas.  

Como indica Froehlich et. al. (2011), o desenvolvimento rural está ameaçado a médio 

e longo prazo, com a diminuição da população rural ativa e consequentemente a sucessão das 

unidades produtivas, inclusive as familiares.  

Mera e Neto (2014) expôs outro agravante para situação. Nos municípios pesquisados, 

o envelhecimento da população também gerava migração para a cidade, se tornando o 

segundo fator em decréscimo da população rural na região do Alto Jacuí – RS. Considerando 

que os 11,00% dos que ficam têm mais de 60 anos, questionam os autores: “Esta realidade 

certamente induz alguns paradigmas para as próximas décadas, quando esta população rural 

morrer ou envelhecer mais ainda, quem ficará no meio rural?”.  (MERA E NETO, 2014, p. 

761) 

 

(...) ela (esposa) não fica aqui diretamente não, por causa da escola dos mininos, 

porque aqui, o carro vinha um dia, outro dia não vinha, pra ver que a maioria daqui 

quase quem terminou a escola foi um ou dois minino, já com vinte ano pra frente ou 

deixa com a terceira ou quarta série pra trás. E os meu, graças a Deus, já ficaram por 

lá, tem dois terminando a faculdade, tem a menina com 15 anos que já ta no 
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primeiro ano, nunca perdeu um ano, se tivesse aqui, tava que nem eu, sem saber mal 

assinar o nome. 

Entrevistado 38 

 

Ainda sobre as respostas a respeito de moradia e emigração, os entrevistados sempre 

acusavam a circunstância da falta d’água no local, por isso não tem como plantar, 

consequentemente não há como sobreviver. A solução está nos trabalhos alternativos que 

fazem fora do ambiente rural: pedreiro, servente, ferreiro, vigia, dentre outros. Uma clara 

demonstração da descontinuidade das políticas públicas implementadas no local na época da 

formação do assentamento. 

Para irrigação, alguns terrenos do povoado foram contemplados com a verba nacional 

do Programa 1 Terra, 2 Águas (P1+2)17, responsável pela construção de cisternas-calçadão 

(armazenamento de 52.000 L), porém, estas não suprem a necessidade de irrigação, uma vez 

que as chuvas estão cada vez mais escassas.   

A dificuldade de acesso à agua no Povoado impacta negativamente a economia do 

local. Não há agricultura irrigada nas roças da região, portanto não há cultivo. A prática da 

agricultura acontece apenas nos períodos esperados de chuva, de março a agosto, dependendo 

do regime de precipitação do ano.  

Com exceção de 2 entrevistados que plantam palma em época de estiagem, os demais 

plantam para o consumo próprio apenas no período chuvoso. Nessa época, o cultivo do feijão 

e do milho estão presentes em todas as roças de acordo com os relatos. Outras culturas como 

abóbora, melancia, batatinha, macaxeira, gergelim, abacaxi são alternativas para os 

agricultores. 

Com relação à criação de animais a situação também é preocupante. Por sofrerem 

períodos intensos de seca, não há condições de criar animais de grande porte como gado, uma 

vez que o custo com a alimentação é alto e a água para o seu consumo é de barreiro, os quais 

secam no período de estiagem. 

Ainda assim, com exceção de 4 famílias que não criam nenhum tipo de animal, as 

demais relataram criar galinhas, bode, ovelha, cavalo, burro, que não são para a 

comercialização e trazem custos em época de seca em razão de se alimentarem de ração ao 

invés de pasto nativo. 

 

                                                           
17

 O Programa 1 Terra, 2 Águas (P1+2) integra o Programa de Formação e Mobilização Social para 

a Convivência com o Semiárido, da Articulação Semiárido Brasileiro - ASA. Esse programa congrega 
também o Programa Um Milhão de Cisternas, o P1MC.  
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Tem um pontinho ali, um açudinho bem pequininho ali, o aproveitamento que eu 

tenho lá é quando chove, que a água desce pra ele e mais nada. Até se chovesse de 

três em três meses aqui era bom viu? Não faltava água pra animal não. Mas como a 

chuva é em seis mês, oito mês, um ano...  

Entrevistado 36 

 

Ao serem questionados sobre quanto de sua produção é comercializada, as respostas 

dos entrevistados se dividiram em dois grupos: 

 

   Quadro 1: Respostas dos entrevistados referente ao plantio. 

 

Pergunta: O quanto da sua produção 

é comercializada? 

Quantidade 

de famílias 
Observação  

A maior parte do que é colhido. 

Vende-se na feira, é conduzido por 

transporte próprio (moto) ou 

transporte coletivo que passa na 

comunidade uma vez por semana 

4 

O plantio e 

consequentemente a venda 

só acontece em período 

chuvoso 

Não comercializa, planta-se para o 

consumo próprio 
20 

A instabilidade climática é 

grande, então preferem 

guardar a colheita para não 

faltar durante a seca 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das 24 famílias entrevistadas, apenas 4 famílias relataram ter renda a partir da venda 

de produtos agrícolas e ovelhas, valores em torno de 200 a 400 reais. Os demais relataram que 

armazenam o que produz, só venderia se o inverno fosse bom, muito produtivo, o que nunca 

mais aconteceu, dentre os últimos sete anos, segundo agricultor do local. 

Desta forma, a renda familiar da população de Bom Jesus possui o aspecto 

demonstrado no gráfico a seguir: 
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Figura 1 – Dados percentuais do número de famílias segundo a renda familiar mensal (valores em reais) 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A grande parte dos valores demonstrados no gráfico refere-se às atividades não 

agropecuárias como venda de lenha seca para padarias e para fazer carvão, “bicos” fora da 

comunidade, empregos na prefeitura da cidade e aposentadoria, esta última é a mais frequente 

na maioria das famílias. Os valores foram citados por muitos como média, podendo sofrer 

alterações para mais ou para menos, com exceção das aposentadorias. 

Nesse mesmo gráfico, observa-se que 26,09% (6 famílias) recebem R$ 1908,00 que 

caracteriza a soma de duas aposentadorias, uma do homem outra da mulher, ou em situação 

análoga quando os dois trabalham e recebem salário mínimo. 

Auxílios do governo contribuem com a renda dessas famílias conforme a necessidade. 

Em época de seca, todos recebem o Garantia Safra18, benefício citado pelos entrevistados com 

o nome Seguro Safra. O último valor recebido correspondia a R$175,00. Ano passado (2017) 

e no ano corrente (2018) não receberam. 

Nove famílias da Comunidade relataram receber o Bolsa Família. Os valores citados 

não se coincidem e variam de 39 reais a 600 reais por mês.  

Os custos existentes em relação à moradia, por enquanto equivalem apenas ao da 

energia, conta única dividida igualmente pela quantidade de famílias da Comunidade. Não 

possuem ainda dívidas mensais com água tratada e não possuem mais prestações do 

financiamento das terras, pois as dívidas  foram quitadas esse ano devido à um abono lançado 

                                                           
18

 O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) que beneficia agricultores de regiões semiáridas e de cidades que comprovem perdas de 
produção por fatores climáticos como seca e excesso de chuvas. Disponível em: 
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa Acesso: 27 ago. 18 
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pelo governo Federal destinado ao custeio de dívidas com Crédito Rural19.
 Todos possuem o 

mesmo tamanho de terreno, 55 tarefas, aproximadamente 166.375 m
2
 (medida de acordo com 

o Estado de Alagoas). 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE ATUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES NA ÁREA RURAL 

ATRAVÉS DE METODOLOGIA PARTICIPATIVA  

 

Sem interferência da pesquisadora que apenas colaborou com a explanação sobre o 

Diagrama de Venn, as instituições relacionadas pelos próprios moradores por ordem de 

citação foram: Sindicato dos trabalhadores Rurais de Delmiro Gouveia, Secretarias 

Municipais de: Agricultura, Saúde, Educação, Esporte e Meio Ambiente de Delmiro Gouveia, 

Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários de Sementes - 

Coopabax, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 

Codevasf, Igreja Católica, Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Alagoas - Emater, Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, 

Instituto de Terras de Alagoas - Iteral, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - Ibama, Pastoral da Terra, Pastoral das crianças, ONG’s/Empresa: como 

a Êxodo Consultoria e Assistência Técnica Agronômica Ltda. (empresa responsável pelo 

assentamento da Comunidade) e Banco do Nordeste. Os nomes foram anotados pela secretária 

da Associação enquanto os demais citavam.  

A opinião da comunidade a respeito destas instituições diz respeito às que já atuaram 

no local, as que desempenham alguma atividade no momento e as que nunca desempenharam 

algum trabalho no local.  

Para determinar o nível de importância foram oferecidos três diferentes tamanhos de 

círculos: pequeno, médio e grande. O círculo pequeno não foi utilizado, pois os participantes 

concordaram que todas as instituições são relevantes a ponto de ser distintas em apenas dois 

tamanhos: médio e grande. Então, a partir das discussões, foram anotados nos círculos os 

nomes das instituições de acordo com o nível de importância para a Comunidade. Concluindo 

esta etapa seguiu-se para montagem do diagrama que foi definido com as seguintes 

características: 

                                                           
19

 Lei 13.340/2016 – autoriza liquidação de dívidas oriundas de Crédito Rural com descontos 
elevados de 80% a 95% dos custos total do financiamento, contratados pelo Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste e Caixa Econômica Federal. Disponível em: 
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa Acesso: 27 ago. 18 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
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Ao centro foi colocado o círculo que simboliza a Comunidade e os demais círculos 

foram adicionados à lateral deste, demonstrando qual a proximidade que as instituições que 

estão representando têm com a Comunidade Bom Jesus.  

Foram definidos como os mais próximos: Igreja Católica, Sindicato, Codevasf, 

Coopabax, Iteral e Secretaria de Educação.  

A igreja foi considerada por todos como a mais próxima, pois além de estar presente 

uma vez por mês com missa na Comunidade, apoia bingos que têm a função de arrecadar 

dinheiro destinado a investimentos no local, assim como proporciona divulgação do Povoado 

Bom Jesus.  

O Sindicato e o Iteral tiveram grande relevância na construção do assentamento, uma 

vez que foi por intermédio deles que obtiveram as primeiras informações sobre o Programa de 

Crédito e instruções quanto aos processos encaminhados para o financiamento.  

A Codevasf promove projetos para o desenvolvimento local, a exemplo do Sistemas 

de Adutoras que fornecerá água tratada para Comunidades difusas ao longo do Canal do 

Sertão Alagoano
20

. Essa obra já está em andamento e beneficiará o Povoado de Bom Jesus 

com água de qualidade, a qual será tratada por uma Estação de Tratamento de Água – ETA, 

próxima dali. 

A Coopabax propiciou a construção de cisternas com capacidade de 52.000 L 

construídas nos terrenos do Povoado. 

Por fim, a Secretaria de Educação entra nesse grupo, pois disponibiliza transporte para 

o deslocamento dos alunos até as escolas do Município destinadas a recebê-los. 

Com uma proximidade mais moderada, foram posicionados a Secretaria de 

Agricultura, Emater, Ibama, Banco do Nordeste e a Êxodo. Os dois últimos tiveram no 

passado importância crucial para a formação do Povoado Bom Jesus, devido ao 

Financiamento de Crédito efetuado no Banco com recursos liberados através do 

acompanhamento da Êxodo.  

Segundo relatos dos entrevistados, o técnico agrícola responsável pela implantação do 

assentamento, fazia visitas esporádicas para liberação de parcelas do crédito. O mesmo 

viabilizou treinamentos para a Comunidade, mas os projetos não vingaram por falta de 

acompanhamento.   

Em relação à Secretaria de Agricultura, embora não esteja atuando com projetos 

específicos em Bom Jesus no momento, contempla essa comunidade em planejamentos 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/codevasf-lanca-licitacao-para-implantar-sistemas-

adutores-do-canal-do-sertao-alagoano/ Acesso em 06/09/2018 às 15:03. 

http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/codevasf-lanca-licitacao-para-implantar-sistemas-adutores-do-canal-do-sertao-alagoano/
http://www.codevasf.gov.br/noticias/2017-1/codevasf-lanca-licitacao-para-implantar-sistemas-adutores-do-canal-do-sertao-alagoano/
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desenvolvidos por ela, além de favorecer solicitações mais simples feitas pelo Presidente da 

Associação e/ou moradores, como empréstimo de máquinas para limpezas em terrenos do 

Povoado, por exemplo. 

Segundo os relatos dos participantes o Ibama já esteve no povoado explicando sobre a 

importância de conservação de espécies e a Área de Reserva Legal, determinada por lei 

(Código Florestal Lei nº 4.771/65 e Medida Provisória nº 2.166-67/01). 

Quanto a Emater, como é uma empresa pública que presta serviço de assistência 

técnica, já desenvolveu projetos no Povoado Bom Jesus. Inclusive, em uma de suas visitas à 

Comunidade, a pesquisadora encontrou com uma equipe da Emater de Delmiro Gouveia 

fazendo divulgação e cadastrando famílias no Projeto Dom Hélder Câmara. Esse projeto visa 

a valorização da renda de pequenos agricultores familiares e consequentemente sua qualidade 

de vida
21

. 

Entretanto, nem todas as famílias foram cadastradas, uma vez que o projeto é 

destinado à agricultores com renda específica e não contempla todos da Comunidade, agindo 

assim de forma seletiva.    

Cabe aqui uma reflexão a respeito da situação da assistência técnica atual. A mesma 

tem agido a partir de chamadas públicas que não engloba todos que precisam dela. Os 

agricultores ficam à mercê de projetos que dificilmente se enquadram dentro da sua região, da 

sua renda, seu perfil de cultura, dentre outros critérios, reduzindo assim um direito 

estabelecido pelo artigo 3º da PNATER: acessibilidade aos serviços de assistência técnica e 

extensão rural.  

Silva e Caporal (2016) já alertava que 92% dos 326.135 agricultores familiares de 

Alagoas não receberam assistência técnica de acordo com o Censo Agropecuário (2006), um 

descaso com o setor que mais demanda mão de obra no Estado. Apenas 4% destes 

agricultores estão cadastrados no sistema de ATER (SINATER) e recebem o serviço, que 

segundo os autores nem se caracteriza efetivo, pois as vezes essa extensão rural pode 

significar apenas que esse público foi beneficiado com algumas das metas de determinado 

projeto. 

Um dos entrevistados do referido trabalho cita que “sobre a ATER é referente à (des) 

continuidade do serviço. O mesmo afirmou que os contratos são feitos com prazos 

determinados, não havendo uma continuidade porque às vezes o agricultor tem uma cultura de 

                                                           
21

 Disponível em: http://www.emater.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/projeto-dom-helder-beneficia-duas-mil-

familias. Acesso em 07/09/2018 às 09:15 

http://www.emater.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/projeto-dom-helder-beneficia-duas-mil-familias
http://www.emater.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/projeto-dom-helder-beneficia-duas-mil-familias


122 

 

dois anos e o técnico é contratado por um tempo menor. A expectativa não é atendida e os 

resultados não são visualizados”. (Silva e Caporal, 2016, p.16) 

Totalmente afastadas do centro, posicionaram a Embrapa, Incra, Secretaria de Meio 

Ambiente, Secretaria de Saúde, UFAL, Pastoral da Terra, Pastoral das Crianças e Secretaria 

de Esporte. Esse julgamento foi baseado em determinadas necessidades enfrentadas pela 

comunidade, como exemplo, a falta de um Agente Comunitário de Saúde - ACS.  

Os moradores citaram que por diversas vezes foi pedido à Secretaria de Saúde um(a) 

ACS, mas durante anos sofrem com essa indisponibilidade. Esse fato traz consequências 

sérias, pois compromete o mínimo acesso da Comunidade aos serviços públicos de saúde 

como consultas e exames, prologando ou até mesmo agravando o quadro de doenças crônicas, 

a saber: hipertensão, obesidade, diabetes, dentre outras.  

Araújo et. al. (2011) citam que “a medida que a população envelhece, as doenças 

crônicas reforçam o seu papel como causa de morbimortalidade”, no entanto, em sua pesquisa 

vários trabalhos médicos reforçam a ideia de se prevenir doenças crônicas a partir de 

comportamentos promotores de saúde, inclusive seu monitoramento.  

Portanto, faz-se extremamente necessário a figura de um (a) ACS na Comunidade, 

desempenhando seu papel de acompanhamento dos moradores e facilitador (a) quanto ao 

atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.  

A possibilidade de encontrar pessoas com doenças oriundas das atividades rurais 

também é muito grande, pois a postura corporal e o esforço físico desempenhado por 

trabalhadores desse meio, estão entre os aspectos mais perigosos em termos de saúde e 

segurança, conforme Alves e Guimarães (2012). Nesse mesmo artigo, a autora aborda vários 

estudos sobre os diferentes inconvenientes do trabalho rural tais como a adoção de posturas 

lesivas e incômodas e a exigência de movimentos repetitivos na realização das tarefas, a 

exemplo da atividade de arranquio e ajuntamento de feijão. 

Foge ao escopo deste trabalho o levantamento das enfermidades que acometem a 

população de Bom Jesus, no entanto, pode-se inferir que esta, possui uma forte tendência a 

sofrer com dores posturais e doenças osteomusculares, uma vez que o feijão (juntamente com 

o milho) foi o tipo de cultura em que todos os entrevistados relataram plantar.  

Outro descontentamento da comunidade foi expresso pelo desejo de uma quadra de 

esportes para desenvolver essa prática no local. O presidente da Associação relatou que já 

entrou em contato com a Secretaria de Esportes, mas ainda não obteve resposta. Há uma 

ansiedade de muitos em relação a essa construção, o terreno já está escolhido e preparado. 
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A ausência da Secretaria de Meio Ambiente foi citada com respeito à falta de projetos 

ambientais, principalmente voltados à arborização. 

Sobre as demais instituições citadas (Embrapa, Incra, UFAL, Pastoral da Terra e 

Pastoral das Crianças), não ocorreram comentários, apenas as posicionaram distantes por não 

terem influência na Comunidade. 

Há uma exigência maior dos moradores quanto as Secretarias Municipais, pois sabem 

que, como cidadãos, possuem o direito aos serviços, mas as alternativas oscilam entre não ser 

atendidos ou receber o serviço de forma precária.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fundamentado no diálogo e no convívio com as famílias assentadas em Bom Jesus, 

este estudo procurou demonstrar o perfil dessa Comunidade formada por uma Política de 

crédito que facilitou o acesso à terra concretizando a realização do sonho de muitos 

agricultores em possuir sua propriedade e extrair da mesma seu sustento e renda. 

No entanto, os dados apresentados parcialmente nesse estudo salientam uma falha na 

continuidade de políticas públicas voltadas ao campo. O sucesso do PNCF não é 

acompanhado por ações de outras instituições que facilitariam o desenvolvimento local. A 

deficiência na assistência técnica, por exemplo, que traz contribuições de ações federais e 

excluem famílias que não se encaixam no padrão dos editais, seria melhor aplicada se fossem 

atuantes a partir das necessidades específicas de cada região. 

O acesso ao emprego fora do Povoado por parte dos moradores aponta a fragilidade do 

planejamento inicial, uma vez que não há meios de produção e comercialização de insumos 

ali, devido à precariedade de acesso à agua. Embora a Codevasf já esteja encaminhando 

benefícios à Comunidade, ainda assim não será suficiente, posto que o fornecimento será de 

água tratada e a mesma não deve ser usada para irrigação devido a seu alto custo.  

Outro fator preocupante exposto é o envelhecimento da população local que 

possivelmente não será reposta por seus descendentes, em razão das famílias criarem seus 

filhos na cidade para acesso a educação. Ao obter sua formação e atividade laboral, há grande 

chance destes jovens não retornarem ao campo. Outra deficiência política que poderia ser 

amenizada com investimentos em escolas e na educação voltadas ao campo. 

Enfim, este trabalho pode servir de indicador qualitativo para avaliação das ações 

políticas e de assistência técnica na participação e implementação de comunidades rurais.  
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ANEXO 

 
ANEXO A – Comprovante de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco  
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