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RESUMO 

 

Diante das intervenções e políticas de desenvolvimento pensadas para o semiárido, 
em comunhão com o modo de vida das comunidades tradicionais de Fundo de Pas-
to, a pesquisa teve como objetivo analisar a sustentabilidade das políticas públicas 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), em comunidades tradicionais de 
Fundo de Pasto, com diferentes níveis de organização comunitária construídas em 
sua trajetória social. O ambiente de estudo selecionado foram às comunidades de 
Lagoa do Meio e Riacho do Meio, ambas localizadas na região de sequeiro do muni-
cípio de Juazeiro-BA. Foi utilizado como metodologia, o estudo da trajetória social e, 
portanto, a formação do habitus para analisar as transformações ocorridas e o 
MESMIS para construção dos indicadores de sustentabilidade, utilizando como base 
as ferramentas de Diagnostico Rural Participativo (DRP). Para tanto, foram construí-
dos 52 indicadores, distribuídos entre a dimensão Ambiental, Social e Econômi-
co/Produtivo, utilizando parâmetros para sua análise. Foram percebidos tanto no 
estudo na trajetória social quanto nos resultados dos indicadores, que a comunidade 
Lagoa do Meio, que vem recebendo intervenções externas da ATER deste a década 
de 1980, apresentou maior acesso a redes institucionais e sociais e, com isso, con-
seguiu a estruturação da comunidade, acesso à informação e ocupação de espaços 
de liderança, obtendo maior índice de sustentabilidade e resiliência em relação a 
Riacho do Meio. Assim, a construção dos indicadores de sustentabilidade resultou 
na formatação de ferramenta e método para análise da sustentabilidade de comuni-
dades tradicionais de Fundo de Pasto, bem como, no Plano de Sustentabilidade 
Técnico Social como produto final da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Semiárido. Trajetória Social. Assistência Técnica. Agroecologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In view of the interventions and development policies designed for the semi-arid re-
gion, in communion with the way of life of the traditional communities of Pasto, the 
research had the objective of analyzing the sustainability of public policies of Tech-
nical Assistance and Rural Extension (ATER) in communities traditional Pasture 
Fund, with different levels of community organization built on their social trajectory. 
The study environment was selected for the communities of Lagoa do Meio and 
Riacho do Meio, both located in the rainforest region of the municipality of Juazeiro-
BA. It was used as methodology, the study of the social trajectory and, therefore, 
habitus formation, to analyze the transformations that occurred and the MESMIS for 
the construction of sustainability indicators, using the tools of Participatory Rural Di-
agnosis (DRP). For this purpose, 52 indicators were constructed, distributed among 
the Environmental, Social and Economic / Productive dimensions, using parameters 
for their analysis. It was noticed, both in the study on the social trajectory and in the 
results of the indicators, that the Lagoa do Meio community, which has been receiv-
ing external interventions from ATER since 1980, presented greater access to institu-
tional and social networks and, community structuring, access to information and oc-
cupation of leadership spaces, obtaining a higher index of sustainability and resili-
ence in relation to Riacho do Meio. Thus, the construction of the sustainability indica-
tors resulted in the formatting of a tool and method for analyzing the sustainability of 
traditional communities of Pasto, as well as in the Social Technical Sustainability 
Plan as the final product of the research. 
 
Key-words: Semi-arid. Social Trajectory. Technical assistance. Agroecology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Semiárido Brasileiro – SAB representa uma área de 11,53% do território 

nacional e corresponde a 12% da população Brasileira (IBGE, 2010).  Historicamen-

te, foi empregada a esse território a concepção de políticas públicas que traziam 

como ideia central, o combate à seca, implementando tecnologias e estratégias que 

não eram adaptadas. A partir da construção da ideia de 1Conviver com Semiárido, 

na concepção de clima, bem como, no âmbito social, cultural e ambiental antes não 

observadas, outras visões e políticas públicas passaram a ser adotadas.  

Entre os povos do semiárido, que ao longo de sua história desenvolveram es-

tratégias e modos particulares de vida e gestão em seus sistemas agropecuários e 

também comunitários, encontram-se as comunidades de Fundo de Pasto. Estas co-

munidades agregam em seu modo secular de produção e de vida, o uso das terras 

coletivamente, para criação de animais, atividades extrativistas e medicinais, apre-

sentando características sociais, culturais e de reciprocidade próprias (CARVALHO, 

2008). Tornando-se um dos grupos sociais que devido à ótica das políticas de Assis-

tência Técnica e Extensão Rural (ATER) e Convivência com Semiárido Brasileiro 

(CSAB), passou a ter maior acesso e avanços em sua forma de viver e nos seus 

direitos.  

Nesse sentido, a questão apresentada neste trabalho baseia-se na compre-

ensão de como as políticas públicas de ATER, executadas por instituições governa-

mentais e não governamentais, a partir da concepção da convivência, geraram 

transformações e ao longo do tempo nas comunidades tradicionais de Fundo de 

Pasto.   

Assim, o interesse pelo assunto ocorreu pela observação em campo das co-

munidades tradicionais pelo presente autor, através de ações de assessoria técnica 

às associações e agricultores familiares, inicialmente como técnico de uma institui-

ção não governamental (ONG) e atualmente como técnico de instituição governa-

mental, que presta serviço de ATER e elaboração de projetos nas comunidades de 

Fundo de Pasto. Dessa forma, possibilitando observar as diferenças da inserção da 

política pública de ATER em relação à organização comunitária e como esta foi  

________________________ 
1
Segundo Santos (2007), a Conviver com Semiárido é um modo de vida e produção que respeita os 

saberes e a cultura local, utilizando tecnologias e procedimentos apropriados ao contexto ambiental e 
climático, em processos de vivência na diversidade e harmonia entre as comunidades, seus membros 
e o ambiente, possibilitando assim, uma ótima qualidade de vida e permanência na terra. 
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construída na trajetória social. 

Para entender e interpretar a trajetória social destas comunidades, o conceito 

de habitus contribuiu na reflexão dos aspectos trazidos na concepção do capital 

econômico, social, cultural e simbólico de acordo ao campo relacional das comuni-

dades (BOURDIEU, 2007). 

O MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 

naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidade) Masera et. al. (1999), am-

plamente utilizado em diversas partes do mundo, principalmente quando são anali-

sados casos de agricultura familiar, com ênfase em atividades com base ecológica, 

foi utilizado para formulação dos Indicadores de Sustentabilidade. Pois, sua proposta 

metodológica considera que toda avaliação de sistemas deve estar baseada na ob-

servação da agricultura familiar sustentável (VERONA, 2009).  

Em todos os períodos da pesquisa foram utilizadas ferramentas de Diagnosti-

co Rural Participativo (DRP), facilitando a participação dos agentes (agricultores/a) e 

a mediação durante os momentos das atividades. O fluxo de trabalho da pesquisa 

foi dividido em etapas, sendo elas: o estudo da região alvo por revisão bibliográfica; 

escolha das comunidades por meio de instituições locais; utilização dos DRP para 

construção dos indicadores de sustentabilidade e análise da trajetória social das 

comunidades; avaliação dos indicadores por meio do gráfico radar, considerando as 

dimensões ambiental, social e econômico/produtivo.  

Portanto, como campo de pesquisa, foi escolhido dentro do Território de iden-

tidade Sertão do São Francisco – BA, que é composto por 10 municípios, dos quais 

36,12% dos habitantes vivem na área rural, o município de Juazeiro, por apresentar 

características como: parte da população rural estar inserida em comunidades de 

Fundo de Pasto; a organização social e debate de CSAB feitos desde a década de 

oitenta, pela Diocese de Juazeiro e pelo Instituo Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA) e diversas entidades da sociedade civil; pioneirismo no debate 

do currículo de educação contextualizada, segurança alimentar e agroecologia, o 

que compreende características importantes para a pesquisa. Assim, as comunida-

des de Fundo de Pasto de Lagoa do Meio no distrito de Massaroca e Riacho do 

Meio em Juramal, localizado a 74 km e 61 km respectivamente, da sede do municí-

pio, foram escolhidas para o estudo. 

O público participante da pesquisa está inserido em ações diretas de ATER e 

de organizações comunitárias e sindicais, apresentando características de transição 
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agroecológica. Além do manejo agropecuário, outras dimensões associadas estão 

envolvidas, sendo elas: culturais, sociais, solo, território, costumes, raça, gênero e 

geração, necessidades que somente a própria comunidade ou região pode construir 

(CAPORAL, 2004).  

Portanto, objetivou-se com esse trabalho analisar a sustentabilidade das polí-

ticas públicas de ATER, em comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, com dife-

rentes níveis de organização comunitária construídas em sua trajetória social - co-

munidades de Lagoa do Meio e Riacho do Meio, ambas localizadas na região de 

sequeiro do município de Juazeiro-BA. 

Dessa forma, toda a metodologia e ferramentas utilizadas, assim como, as 

análises feitas por meio da mensuração das informações coletadas, no âmbito soci-

al, ambiental, econômico e produtivo, objetivaram também, a construção de ferra-

menta técnica/social, como produto final da pesquisa para obtenção do título de 

mestre no Mestrado Profissional em Extensão Rural. O Plano de Sustentabilidade 

Técnico Social (PS-TS) permitirá, por meio da trajetória social e dos indicadores de 

sustentabilidade, avaliar o desempenho e 2resiliência dos agroecossistemas familia-

res, comunitários e territoriais, permitindo aos extensionistas, a construção de ações 

e estratégias de gestão em conjunto com as famílias e comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________ 
2
Sgundo Nicholls (2015) a Resiliência é definida como a capacidade de um sistema social ou ecológi-

co de absorver perturbações, mantendo sua estrutura organizacional e sua produtividade, bem como 
a capacidade de adaptação a estresses e perturbações.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. DINÂMICAS DO SEMIÁRIDO 

 

2.1.1. Composição do Semiárido 

 

A região semiárida brasileira - SAB abrange uma extensão territorial de apro-

ximadamente 980,1 mil km2, distribuídas em oito estados do Nordeste (Alagoas, Ba-

hia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e parte do 

norte de Minas Gerais (MEDEIROS, 2013). O estado da Bahia é responsável pela 

maior parcela territorial, dispondo de 391,4 mil km2, o que corresponde a 39,9% do 

SAB. O semiárido brasileiro têm aproximadamente 24 milhões de habitantes, equiva-

lente a 42% da região nordeste e 12% da população nacional.  

Entre os municípios que compõe o SAB, 93% deles são municípios de pe-

queno porte, com fortes ligações socioeconômicas voltadas para atividades do meio 

rural (IBGE, 2014). O desenho ambiental do SAB apresenta a diversidade do bioma 

caatinga, como demonstrado nas paisagens trazidas pelo zoneamento agroecológi-

co do Nordeste – ZANE, com variedade de solos, composição geológicas, espécies 

vegetais e animais, biodiversidade, entre outras variáveis. Demonstrando os vários 

semiáridos por meio de características ecológico-econômicas, identificando 20 gran-

des unidades de paisagem que agrupam 172 sistemas geoambientais (EMBRAPA, 

2007).  

O Semiárido brasileiro tem apresentado indicadores importantes de desenvol-

vimento, principalmente nas políticas públicas, porém, nem sempre apresentou este 

bom desempenho. Historicamente, a seca, um fenômeno ambiental que acomete as 

regiões semiáridas, somente passou a ser considerado como relevante problema no 

século XVIII, com a chegada da população branca, o aumento demográfico e, princi-

palmente, com a chegada do gado, sendo este o principal motivo da abertura das 

fronteiras e invasão de terras. Assim, gerando o modelo de exploração, concentra-

ção da riqueza e poder político, instituindo a miséria e dependência da população, 

construindo e alimentando a política da seca (SILVA, 2008). 

Com a finalidade de facilitar a compreensão da realidade, as intervenções go-

vernamentais, por meio de políticas institucionalizadas “políticas públicas”, exercem 

papel crucial na formulação de programas e projetos. Estas “políticas” têm o objetivo 
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explícito de planejar e executar ações emergenciais e alternativas para desenvolvi-

mento regional, tais como estabelecer o enfrentamento as consequências das se-

cas, seja na ótica do “Combate à seca” ou da “convivência com a seca”. Dessa ma-

neira, tornando dois eixos de concepção que norteiam as políticas públicas no semi-

árido brasileiro (AMPARO, 2014). 

A concepção do “combate à seca” estabelecida como base para a implemen-

tação das políticas públicas, determinou no SAB o modelo de exploração e o desco-

nhecimento da complexidade e diversidade do clima, a introdução de práticas e ma-

nejos agropecuários não apropriados, desequilíbrio ambiental ao bioma, sobretudo 

pela lenta recuperação da caatinga, irregularidade das chuvas e altas temperaturas 

médias, causando em diversas áreas, fenômenos de desertificação, tornando uma 

das regiões mais degradadas do Brasil.  

Dados levantados pelo ZANE (EMBRAPA, 2000), indicam que 36% do territó-

rio do semiárido têm fortes restrições ao uso de práticas agrícolas e criação de ani-

mais de grande porte. Desse modo, contrasta com a realidade de exploração por 

meio da introdução das práticas econômicas e manejos inadequados, muitas vezes 

ligados a concepção da 4Revolução Verde, e sua ideia de artificializarão dos siste-

mas, bem como, a introdução de práticas mecanizadas de concepção europeia, utili-

zadas no processo de ocupação do SAB. Contudo, essas práticas pouco dialogam 

com o uso adequado do ecossistema, manejos apropriados, e o entendimento do 

bioma.  

Fatores desprezados que levaram de forma insistente o cultivo de cereais e 

grãos em ambientes impróprios desde o período da colonização, provocando altera-

ções a paisagem do bioma. Tendo como exemplo, mudanças provenientes do uso 

inapropriado dos solos, conjugado com mudanças na estrutura econômica do Brasil 

entre o século XIX e XX, que causaram o declínio das fazendas de gado, crises em 

matrizes agrícolas importantes como algodão, cultivado em consórcio com milho e 

feijão, atividades que eram base da renda das famílias nordestinas, tornando o Nor-

deste fonte exportadora de mão de obra ou agricultura de subsistência (SILVA, 

2008). 

_________________________ 
4
Revolução Verde: Conhecida como processo de modernização agrícola, iniciado no final do século 

XIX, com os avanços da mecânica, da genética vegetal, do descobrimento da química agrícola. Apoi-
ada por setores agrícolas capitalizados, por meio de políticas agrícolas nos Estados Unidos e Europa, 
em países em desenvolvimento (SILVA, 2014). 
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Em uma sociedade marcada pelo senso cultural e práticas colonizadoras his-

toricamente de combate à seca, a construção ou reflexão de outro contexto passa a 

ser percebido com a dinâmica da “convivência com semiárido”, que retrata a forma 

de como conviver com clima e compreender o lugar onde se vive. Ao longo da evo-

lução, a humanidade conquistou a capacidade de se adaptar e, em muitos momen-

tos, aprendendo de forma sofrida, porém ativa.  

 

2.1.2. Convivência Com Semiárido 

 

A construção do conhecimento holístico e empírico junto aos biomas e ao cli-

ma vêm sendo praticada pela humanidade desde o período neolítico. Os homens 

iniciaram o domínio das técnicas com o uso da terra e dos animais e, com a migra-

ção e o aperfeiçoamento, repassaram os aprendizados a outros povos e gerações. 

Utilizaram o raciocínio e a observação para realizar seleções de sementes mais 

adaptadas, domesticação dos animais, utilização de práticas e manejos de armaze-

namento e cultivo, escolha dos solos apropriados e utilização da natureza como ver-

dadeiras farmácias (CAPORAL, 1991).  

Diante da realidade e diversidade edafoclimática, cultural, econômica e social 

do Semiárido, para conviver é preciso entender as peculiaridades de cada região e 

suas paisagens. Desta forma, como princípios para pensar a convivência com clima 

semiárido, algumas questões precisam ser consideradas, tais como: não confiar ex-

clusivamente no ciclo anual das chuvas, priorizar a criação de animais de pequeno 

porte e que necessitem de pouca água, cultivar plantas adaptadas ao clima e que 

possuam raízes profundas, com ciclo de cultivo perenes ou semiperenes, preservar 

a biodiversidade e ainda, ter o tamanho de terra apropriado ao clima (SANTOS, 

2007). 

 Contudo, a ideia da convivência está relacionada a novos conceitos que ex-

pressam a passagem da concepção mecanicista para uma visão holística e ecológi-

ca, reconciliando ser humano e natureza, trazendo uma visão baseada na sustenta-

bilidade. Silva (2008) afirma que, as mudanças nas concepções e perspectivas de 

intervenção no semiárido brasileiro são vistas como um espaço, onde é possível 

construir ou resgatar relações de convivência com base na sustentabilidade ambien-

tal, na qualidade de vida das famílias sertanejas e no incentivo às atividades econô-

micas apropriadas. 
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A valorização do espaço territorial para convivência requer, portanto, novas 

formas de pensar, sentir e agir no ambiente no qual se está inserido. Nessa perspec-

tiva cultural, a convivência é um reaprendizado da comunhão intrínseca entre os su-

jeitos e a realidade através das experiências vividas. Dentro deste ponto de vista, a 

formalização de espaço de articulação política e de debate da sociedade civil, opor-

tunizado pela Articulação do Semiárido Brasileiro - ASA, que aglomera diversidade 

de organizações da sociedade em torno de diversos princípios como: contribuir para 

a implementação de ações integradas; a conservação, o uso sustentável e recom-

posição ambiental dos recursos naturais; a quebra do monopólio do acesso a terra, 

à água e outros meios de produção; apoio a difusão de tecnologias apropriadas que 

contribuam para a convivência com o SAB por meio conquistas e lutas (ASA, 2016). 

 

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS: AGRICULTURA FAMILIAR, ATER E CONVIVÊNCIA 

COM SEMIÁRIDO 

 

 A construção de políticas inclusivas que pautassem os anseios vividos no 

campo Brasileiro, especificamente pela Agricultura Familiar, foi historicamente igno-

rada pelo modelo de governo em relação à extensão rural no Brasil. Passando a ter 

visibilidade por meio de construção histórica de movimentos sociais, políticos e pen-

sadores nas décadas entre 1950 a 1980, na contramão da promoção de políticas 

macroeconômicas e setoriais, privilegiando a constituição de uma economia indus-

trial, apontando para um conjunto de reformas de base, dentre elas a reforma agrá-

ria. Portanto, as políticas públicas refletem o entendimento dos grupos sociais sobre 

sua própria condição, sociedade e os instrumentos necessários para melhorar as 

condições, mostrando-se fundamentais para a agricultura familiar (SCHNEIDER, 

2014). 

 

2.2.1. Agricultura Familiar Como Categoria Social e Política 

 

 A consolidação da agricultura familiar como uma categoria social e política, 

deu-se a partir da década de 1980 com a inserção de pautas na constituição de 

1988, além de outros eventos que a consolidaram, a partir da formação de movimen-

tos sociais importantes como MST, MAB, CUT e CONTAG e em 1995, a criação do 

PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura). No entanto, nos 



14 
 

anos 2000, a partir do governo Luiz Inácio Lula da Silva, foi onde houve maior avan-

ço, obtendo como marcos a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

MDA, leis importantes como Lei de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) e 

a lei da Agricultura Familiar. Além do surgimento de políticas e programas que se 

aproximaram das realidades regionais estaduais para fortalecimento da Agricultura 

Familiar como: Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, com cotas de 30% das aquisições; Programa Garantia 

Safra; Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR; políticas territoriais; Progra-

ma de Fomento Rural; Política Nacional de Segurança Alimentar - PNSA; Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB. Assim como outras políticas soci-

ais que também contribuíram com fortalecimento da Agricultura Familiar, influenci-

ando diretamente na vida e na dinamização do semiárido (GRISA E SCHNEIDER, 

2014). 

 

2.2.2. Políticas Públicas no Semiárido 

 

 A caminhada da consolidação do semiárido como espaço climático, social e 

econômico, a fim do estabelecimento de políticas públicas com olhar holístico e con-

textualizado, também se deu por processo de consolidação de movimentos da soci-

edade civil, assim como a nível nacional.  

 O conceito técnico de Semiárido foi reconhecido apenas na Constituição 

Brasileira de 1988, Artigo 159, que instituiu o Fundo Constitucional de Financiamen-

to do Nordeste - FNE. Anteriormente as políticas de desenvolvimento eram pensa-

das na lógica do “Combate à seca”. Inicialmente em 1904, com a criação da “Supe-

rintendência de Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas”, anos depois, com a 

Inspetoria de Obras Contra as Secas - IOCS em 1909, com objetivo de pensar 

ações contra a seca, em 1945, foi transformado no atual Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas - DNOCS, tendo como marco a política das frentes de servi-

ços emergenciais de combate à seca (SILVA, 2008). Já em outra visão, pensando 

de forma técnica e, observando o ambiente de acordo a convivência com a seca, se 

deu em primeiro momento a parte do GTDA (Grupo de Trabalho para o Desenvolvi-

mento do Nordeste) coordenado por Celso Furtado, em 1958, que resultou na cria-

ção da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Mordente) em 1959, 

apontando para planejamento, visando fragilidades das estruturas fundiária e hídrica 
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(TOLEDO, 2013). Já em 1982, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA e a Empresa Brasileira de Assistência Técnica – EMBRATER, divulga-

ram o documento intitulado “Convivência do Homem com a Seca”, o primeiro ensaio 

sobre a quebra do paradigma do combate à seca para a convivência (SILVA, 2008).  

 A introdução da perspectiva da convivência se deu entre 1992 e 1993 com a 

mudança na reação da sociedade civil, pressionando o governo federal por ações 

imediatas e na cobrança da elaboração de um plano de ações permanentes, findado 

na criação do “Fórum Nordeste”, sendo espaço de articulação e debate. Convergin-

do em 1999, durante a terceira sessão da conferência das partes das nações unidas 

da convenção de combate à desertificação, ocorrida em Recife-PE, a constituição da 

Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA, pelas entidades da sociedade civil. Cons-

trução importante para debate e implementação de políticas e programas específi-

cos para o semiárido, a exemplo do Programa de Formação e Mobilização Social 

para a Convivência com o Semiárido - Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) e 

Programa Uma Terra e duas águas (P1+2), ambos executados pela ASA (DUQUE, 

2008). 

 Como também, a criação da ASA promoveu por meio dos debates, sobre a 

pauta da convivência, ações do governo federal como: Seguro safra para o semiári-

do, com a compra de alimentos pelo governo; acesso ao crédito para ações de ma-

nejo e captação de recursos hídricos; investimento em culturas forrageiras e manejo 

da caatinga e; assistência técnica e educação para desenvolvimento de metodologi-

as e tecnologias de convivência com o SAB. Outras políticas e programas importan-

tes incorporaram-se a dinâmica do semiárido no período, refletindo no percentual de 

recursos destinados a transferência de renda (Bolsa Família, energia para todos, 

benefício de prestação continuada, aposentadoria rural e programa de erradicação 

do trabalho Infantil). 

 

2.2.3. Leis que Consolidaram a Agricultura Familiar e a Extensão Rural 

 

 Um importante cenário criado em torno da agricultura familiar como classe 

política de luta foram as leis, originadas através da representatividade da agricultura 

familiar na produção agrícola do Brasil, distribuição maciça de imóveis rurais e de 

mão de obra do campo. No entanto, mesmo com a dívida histórica do estado brasi-

leiro em contraponto aos investimentos e quantidade de terras do agronegócio, a 
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agricultura familiar como classe obteve conquistas com a formalização de algumas 

leis e políticas importantes. 

 Entre estas conquistas destaca-se a Lei Nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010 

instituiu a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricul-

tura Familiar e Reforma Agrária - PNATER, com adoção de metodologia participati-

va, enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da 

cidadania e a democratização da gestão da política pública; adoção dos princípios 

da agricultura de base ecológica com enfoque preferencial para o desenvolvimento 

de sistemas de produção sustentáveis;  equidade nas relações de gênero, geração, 

raça e etnia e; contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional, 

com o princípio de desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conserva-

ção e recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversida-

de; construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, 

empírico e tradicional. 

 A Lei Nº 11.326, de 24 de junho de 2006 traz a formulação das políticas pú-

blicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, que 

pretende observar, dentre outros, os seguintes princípios: sustentabilidade ambien-

tal, social e econômica; equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspec-

tos de gênero, geração e etnia; participação dos agricultores familiares na formula-

ção e implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos 

familiares rurais. 

 A Lei Estadual Nº 13.572 de 30 de Agosto de 2016, onde o governador do 

estado da Bahia instituiu a Política Estadual de Convivência com o Semiárido e o 

Sistema Estadual de Convivência com o Semiárido. Instituindo a Política Estadual de 

Convivência com o Semiárido, como componente estratégico do desenvolvimento 

sustentável do Estado da Bahia, sendo um instrumento de gestão e planejamento 

intersetorial e transversal de políticas e programas governamentais e ações da soci-

edade civil. Considerando a convivência com o semiárido como perspectiva orienta-

dora da promoção do desenvolvimento sustentável do semiárido, cuja finalidade é a 

melhoria das condições de vida e a promoção da cidadania, por meio de iniciativas 

sociais, econômicas, culturais, ambientais e tecnológicas contextualizadas e ade-

quadas à vida na região. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.188-2010?OpenDocument
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2.3. SUSTENTABILIDADE E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

2.3.1 Agroecologia em Agroecossistemas Familiares 

 

 A ideia da agroecologia aparece como contraponto ao modelo da Revolução 

Verde (final do século XX), conservadora a revolução verde passou a influenciar to-

do um conceito de como se produzir, quem produzir, onde produzir e para quem se 

vai produzir, consolidando toda lógica de transferência de tecnologias, de produtivi-

dade, seleção e melhoramento genético de apenas poucas cultivares, protagonizan-

do o conhecimento vertical e induzido (ALTIERE, 2004). Movimento que ao longo da 

sua trajetória vem apresentando diversos sinais de insustentabilidade. De acordo 

com Caporal (2009), monocultivos  baseados nas práticas e tecnologias da chamada 

revolução verde têm sido responsáveis por um conjunto de externalidades, que leva-

ram a uma crise socioambiental sem precedentes na história da humanidade.  

 Desta maneira, o modelo que contrapõe e vem resistindo à praticada pela 

revolução verde, é a agricultura familiar camponesa de base agroecológica. Assim, 

sua compreensão como uma prática marginal, possa ser constatada por dados da 

sua ocupação no planeta, onde ocupa 60 milhões de hectares, mesmo em tamanho 

insuficiente “minifúndios” área média de 1,8 hectares. Porém, são responsáveis por 

41% da produção agrícola para o consumo doméstico, 51% do milho, 77% do feijão, 

61% das batatas, etc. Além da sua produção continuar assegurando a demanda ur-

bana por alimentos e subsidiando o consumo da população, na garantia da seguran-

ça alimentar e nutricional (ALTIERE 2006). Assemelhando-se ao visto em comuni-

dades tradicionais de Fundo de Pasto, onde as práticas de manejo tanto nas áreas 

coletivas quanto individuais, consideram reciprocidade com sociedade local e com 

ambiente, mantendo a agrobiodiversidade dos seus sistemas, mesmo com a inser-

ção dos processos ligados a concepção da modernização da agricultura. 

  

2.3.1.1. Agroecologia na dinâmica da agricultura familiar  

 

 A compreensão da agroecologia é além de uma prática de manejo ecológico 

dos recursos naturais, aborda também o campo de conhecimento científico, com a 

percepção holística dentro de uma abordagem sistêmica do meio, respeitando os 

saberes populares e milenares em conjunto com saberes científicos, diferindo da 
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ciência convencional, com seu olhar cartesiano da realidade, permitindo tanto com-

preensão, análise e crítica do atual modelo do desenvolvimento da agricultura, po-

dendo contribuir para uma sociedade que tenha a capacidade de redirecionar a coo 

evolução social e ecológica (CAPORAL, 2009). 

 Portanto, a agroecologia apresenta e oferece metodologias necessárias para 

desenvolver uma agricultura, ambientalmente adequada, altamente produtiva, soci-

almente equitativa e economicamente viável. Podendo por meio destes conceitos 

minimizar o uso de insumos externos, reciclar e gerar recursos e insumos no interior 

dos agroecossistemas e usar com mais eficiência as estratégias de diversificação. 

Logo, a percepção dos desenhos agroecológicos é entender que a integração dos 

sistemas pode potencializar a eficiência biológica, preservar a biodiversidade e man-

ter a capacidade produtiva e de autogestão dos agroecossistemas (ALTIERE, 2004). 

 Desta forma, a agroecologia oferece uma estrutura metodológica de traba-

lho, os agroecossistemas, que podem ser compreendidos, segundo Caporal (2009), 

como unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional da genética, da 

agronomia e da edafologia, incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais, em 

que incentivam os pesquisadores a penetrar no conhecimento e nas técnicas dos 

agricultores e a desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de 

insumos agroquímicos e energéticos externos. 

 Assim, os agroecossistemas são espaços de produção agrícolas, socialmente 

geridos, que mantêm os processos, estruturas e características do seu ecossistema 

natural (GLIESSMAN, 2001). 

 

2.3.2. Indicadores de Sustentabilidade 

 

  A origem da sustentabilidade pode ser entendida sob dois aspectos, o pri-

meiro refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas, sua 

resiliência em face de agressões antrópicas por meio do uso abusivo dos recursos 

naturais e agressão ao meio, como também sob o ponto de vista natural resultante 

de perturbações como terremotos, tsunamis, incêndios, etc. A segunda concepção 

vem da economia, como adjetivo do desenvolvimento, por conta da percepção cres-

cente do padrão de produção e consumo em expansão no mundo, sobretudo no úl-

timo período desse século (NASCIMENTO, 2012).  



19 
 

 O desenvolvimento sustentável é compreendido, segundo Abramovay 

(2010), como o processo de ampliação permanente das liberdades substantivas dos 

indivíduos em condições que estimulem a manutenção e a regeneração dos serviços 

prestados pelos ecossistemas às sociedades humanas. Sendo formado por uma 

infinidade de fatores determinantes, mas cujo andamento depende, justamente, da 

presença de um horizonte estratégico e decisivo entre seus protagonistas. 

 Outra visão das questões que envolvem a sustentabilidade é relatada por 

Silva (2007), por meio de um olhar holístico e amplo sobre os diversos fatores físicos 

(solo, clima, água, energia) e fatores de base agroecológica (nutrientes, adaptabili-

dade das espécies, diversidade produtiva, biodiversidade e saberes), assim como a 

viabilidade da construção políticas, cultura e econômica no campo. Por isso, para 

identificar, analisar e conhecer estes fatores é importante à utilização de métodos 

que envolvam estudo de indicadores, havendo assim uma mudança metodológica 

em relação à lógica reducionista de diagnósticos, onde, entre outras possibilidades 

de ação, inicie com a seleção de indicadores significativos que contemplem o uni-

verso que pretende perceber.  

 Então, como modelo ou forma de se observar a sustentabilidade e medir 

seus impactos, o uso dos indicadores é uma formula importante na avaliação da 

sustentabilidade em agroecossistemas de base familiar. Os indicadores de susten-

tabilidade podem ser entendidos como um processo específico, sendo particulares 

aos sistemas que fazem parte, assim não existindo uma lista universal, no entanto 

com a necessidade de construção. Portanto, os indicadores necessitam possuir al-

gumas características bases como: integradores de informações, fáceis de medir, 

ser de uso para um grande número de agroecossistemas, estarem diretamente liga-

do à informação de base, permitir avaliar mudanças durante o tempo, além de serem 

objetivos e claros (VERONA, 2008). 

 A aplicação dos indicadores permite a avaliação e acompanhamento cons-

tante dos agroecossistemas, apresentando os diferentes níveis de sustentabilidade e 

os pontos críticos que possam apresentar o sistema, gerando assim, informações 

que auxiliarão na construção de políticas públicas e projetos de desenvolvimento 

local, de acordo com as necessidades e problemas apontados (FERREIRA, 2012a). 
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2.3.2.1. MESMIS - Marco para a Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos Na-

turais 

 

 O MESMIS é uma metodologia que permite realizar a avaliação de sustenta-

bilidade de agroecossistemas, desenvolvido em 1995 pelo Grupo Interdisciplinar de 

Tecnologia Rural Apropriada (GIRA), no México. Método de avaliação que surge 

como ferramenta útil para tornar operativo o conceito de sustentabilidade. De modo 

que, ajuda a esclarecer e reforçar os aspectos teóricos da discussão, permitindo 

formular recomendações técnicas e de política para o desenho de sistemas mais 

sustentáveis de manejo de recursos naturais, pensado para cumprir a função de 

pesquisar, pactuar, aplicar e documentar. Baseando sua análise em sete atributos: 

produtividade, equidade, estabilidade, resiliência, confiabilidade, adaptabilida-

de/flexibilidade e autonomia. O MESMIS apresenta características importantes, pos-

sibilitando o uso de ferramentas participativas e flexibilidade de adaptação a cada 

realidade. A Figura 1 apresenta o esquema geral do MESMIS, indicando os proces-

sos para a aplicação (MASERA et. al., 1999).  
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Figura 1 - Esquema geral do MESMIS: Relação entre atributos e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O método MESMIS também apresenta como característica de avaliação, a 

retroalimentação das informações coletadas e analisadas, realizando ciclos sucessi-

vos, que formam um processo dinâmico em espiral ou helicoidal (Figura 2). Segundo 

Masera et al. (1999), foi contrastando com os métodos convencionais, que geral-

mente discutem os sistemas de forma estática, condensando-os em um determinado 

momento. Sendo a avaliação realizada após levantamento de pontos críticos dos 

agroecossistemas que podem interferir na sua sustentabilidade, identificados por 

meio dos fatores limitantes e potencialmente positivos relacionados à sustentabilida-

de. Após a definição dos pontos críticos, os autores sugerem que os mesmos sejam 

relacionados aos atributos de sustentabilidade que direcionam a avaliação dos agro-

ecossistemas (MASERA et al. 1999). 

 (MASERA et. al., 1999). 
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Figura 2 – Ciclo de avaliação do MESMIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. COMUNIDADES TRADICIONAIS DE FUNDO DE PASTO 

 

 Para compreender um pouco sobre essa forma tradicional de vida comunitá-

ria presente no Norte do estado da Bahia, é necessário entender o termo Fundo de 

Pasto. Segundo Garcez (1987), Fundo de Pasto corresponde à figura jurídica do 

compascuo, que na terminologia do direito Brasileiro significa “pasto comum ou local 

que se apascenta o gado comunitariamente”. 

 É um modelo de vida bem particular do Semiárido, principalmente na região 

Norte do Estado da Bahia, que ao longo de sua história desenvolveram estratégias e 

modos particulares de vida e gestão em seus sistemas agropecuários e comunitá-

rios. Agregam em seu modo secular de produção e de vida o uso de terras coletivas 

para criação de animais (caprinos, ovinos e bovinos) soltos em vastas áreas de caa-

(MASERA et al. 1999). 
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tinga sem delimitação de cercas, utilizando de forma coletiva o pasto, aguadas e o 

manejo, e também, para atividades extrativistas e medicinais, apresentando caracte-

rísticas sociais, culturais e de reciprocidade próprias, além da relação social de pa-

rentesco, compadrio e vizinhança, bem como, de um conjunto de práticas costumei-

ras (CARVALHO, 2008).  

 Segundo Alcântara (2010) definir um período exato de surgimento das Co-

munidades de Fundo e Fecho de Pasto, bem como, a forma exata de apropriação 

por estes grupos sociais de uma fração da natureza é algo complexo. Os dados 

apontam para a sua existência a partir da crise da cana de açúcar no litoral do Nor-

deste Brasileiro, no período colonial, resultando no abandono das terras por parte 

dos sesmeiros, possibilitando nas fronteiras do gado solto no sertão e na expansão 

para os gerais, o surgimento do Fundo de Pasto.  

Contudo, a formação deste tipo de vida está ligada a história de ocupação das 

terras no Brasil, juntamente com a resistência dos povos indígenas à invasão dos 

territórios no nordeste, principalmente no semiárido, a partir da divisão das terras 

pela coroa Portuguesa em 1549, formando as “Sesmarias”, e com isso, a inserção 

do gado por meio de currais ao longo dos rios, a partir da crise da cana de açúcar no 

Nordeste no século XVII. Já no século XVIII, com desmembramento das Sesmarias, 

houve a mudança de apropriação destas terras, agora devolutas, que em 1850 pas-

sou a ser regulamentadas pela Lei das Terras, que tinha a finalidade de garantir ter-

ra para os senhores da elite, devido a grande quantidade de negros livres e traba-

lhadores imigrantes (DIAS, 2013). Outro fato marcante foi a Lei Áurea (abolição da 

escravatura) em 1888, gerando a migração tanto para as grandes cidades quanto 

para áreas não habitadas, principalmente do nordeste (CARDOSO, 2008). 

A introdução do gado se deu de forma gradativa a sua penetração, principal-

mente ao longo dos rios baianos, formando os currais para criação de gado, com a 

criação e construção dos currais e a necessidade de pessoal para tomar conta, sur-

gindo então, a figura do vaqueiro. Estes vinham do litoral junto com a suas famílias e 

passaram a integrar a ocupação, onde trabalhavam para os sesmeiros tomando con-

ta dos rebanhos, também estabeleceram áreas de plantio para a subsistência da 

família. Assim, as fazendas de gado e seus currais foram se estabelecendo nos va-

les dos rios, sendo o Rio São Francisco um dos principais, denominado em determi-

nado período como o rio dos currais. Naquela época, o gado não ficou preso em 

pastagens fechadas, mas pastejando livremente pelas áreas de caatinga, ocupando 
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até as estradas, tendo entre uma e outra fazenda, terra aberta que servia como divi-

sa, evitando confusões entre os rebanhos (DIAS, 2013). 

O acesso a terra no Semiárido Baiano teve em sua história vários povos, co-

mo os negros e a formação dos quilombos, indígenas e resistência em suas tribos 

ou indivíduos descendentes de vaqueiros que se tornaram camponeses com peque-

nas faixas de terra, grupos compelidos, que na maioria das vezes migram de suas 

áreas estabelecidas tradicionalmente, sendo o embrião das comunidades que se 

formaram pelas longas distâncias. O acesso e a difícil comunicação podem ter sido 

fatores que contribuíram para o desenvolvimento de uma população com caracterís-

ticas próprias de vida e de gestão do ambiente (ANDRADE, 1980). 

 Por outro lado, este isolamento passou a ser diminuído na década de 1970, 

com a modernização da agricultura e o avanço dos grandes proprietários em áreas 

até então sem interesse econômico, e mudança da estrutura fundiária com a utiliza-

ção de cercas para delimitar o pasto, promovendo um novo modo de invasão das 

terras devolutas, conhecida como grilagem, o processo de falsificação de documen-

tos com a intenção de aquisição de terras até então sem donos, já que os pequenos 

proprietários de terras não possuíam titulação (SABOURIN, 2003). 

 Por fim, a exemplificação da diferença entre fechos e Fundo de Pasto, sendo 

que os Fechos de Pasto podem ser definidos como área de pastejo coletivo de bovi-

nos com limitação de cercas, localizado principalmente na região Oeste do estado 

da Bahia. Já Fundo de Pasto são as áreas de pastejo coletivo, sem uso de cercas 

como delimitadora do espaço, com predomínio da criação de caprinos e ovinos. No 

entanto, Fecho e Fundo de Pasto apresentam estruturas sociais, culturais e de rela-

ção com meio semelhantes. (BARRETO, 2012). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GRAL 

 

 Analisar a sustentabilidade das Políticas Públicas de ATER, em comunidades 

de Fundo de Pasto, com diferentes níveis de organização comunitária cons-

truídas em sua trajetória social – Comunidades Lagoa do Meio e Riacho do 

Meio, Juazeiro – BA. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar comunidades com diferentes níveis de atuação da ATER e constru-

ir por meio de diagnostico participativo, quadro que possibilite compreender 

as estratégias que as diferenciam e o período em que as políticas públicas 

que passaram a modificar o modo de vida; 

 Formular indicadores de sustentabilidade, que possibilitem análise da susten-

tabilidade dos agroecossistemas familiares e comunitários;  

 Construir ferramenta técnica/social que permita por meio da trajetória social e 

dos indicadores de sustentabilidade a aferição do desempenho socioeconô-

mico, produtivo e ambiental dos agroecossistemas familiares.  

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa teve como campo de estudo o município de Juazeiro – BA, sendo 

locada em duas comunidades rurais: Lagoa do Meio, na região do distrito de Massa-

roca e Riacho do Meio, na região do distrito Juremal. Estas comunidades apresenta-

ram características distintas em relação ao comportamento e organização social 

após intervenções de políticas públicas de ATER. A organização da pesquisa ocor-

reu em quatro etapas, a fim estabelecer um fluxograma para sua execução (Figura 

3). 
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Figura 3 - Fluxograma esquematizado das etapas da pesquisa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

4.1. PRIMEIRA ETAPA (IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES) 

 

A caracterização das áreas a serem estudadas foi a primeira etapa da pes-

quisa, ocorrendo a partir de revisão bibliográfica da região alvo do estudo. Utilizou-

se como base, indicadores sociais, ambientais, econômicos e culturais. Em seguida, 

a identificação de instituições locais, que possibilitaram a seleção das comunidades 

e agroecossistemas familiares que fizeram parte da pesquisa. Para isso foi feita uma 

apresentação do projeto e seus objetivos às instituições locais, para a indicação e 
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sensibilização, tendo em vista as primeiras abordagens e todo o ciclo de coleta de 

dados em campo, utilizando como métodos de abordagem a apresentação dialoga-

da (VERONA, 2008). 

 

4.2. SEGUNDA ETAPA (MÉTODOS DE ABORDAGEM E ANÁLISE) 

 

 Esta etapa consistiu em duas reuniões de um dia, sendo uma em cada comu-

nidade, com duração média de 6 horas, envolvendo em média de 25 pessoas, entre 

homens, mulheres e jovens, estando dentro deste grupo lideranças das comunida-

des e pessoas mais velhas. Foi utilizando como base para estudo da trajetória social 

e a construção dos indicadores de sustentabilidade, as ferramentas de DRP (Diag-

nostico Rural Participativo). 

 

4.2.1. DRP na construção dos indicadores 

 

 Os DRP surgem da necessidade de contribuir com as comunidades rurais nas 

suas próprias análises, não deixando esta responsabilidade às pessoas externas, 

que tinham o papel de coleta e análise das informações isoladamente, 

caracterizando uma fraqueza no processo de investigação. Assim, passou a 

entender o agente externo como mediador, responsável por facilitar, catalisar, reunir 

as pessoas e aprender, permitindo as comunidades rurais refletir sobre suas 

questões e elaborar de forma crítica suas próprias investigações, a fim de planejar 

suas ações e se apropriar dos resultados (CHAMBERS, 1995). 

 Neste sentido, o DRP baseia-se nas metodologias de Diagnóstico Rural 

Rápidas (DRR) utilizadas entre as décadas de 70 e 80, permitindo por meio da 

construção dialógica coletiva, a coleta de informações do presente, do passado e as 

perspectivas do futuro sobre o estado dos recursos naturais, da situação econômica, 

social e outros aspectos importantes para as comunidades. Por meio de um conjunto 

de técnicas e ferramentas que permitam as comunidades rurais fazerem seu próprio 

diagnóstico e, a partir disso, começarem a autogerenciar o seu planejamento 

(VERDEJO, 2010).  

 Portanto, para um bom DRP, é necessário entender e se apropriar do 

conceito de participação, pois se trata da chave para sucesso da sua realização. 

Segundo Geilfus (2002), a participação não é um processo fixo, o que para alguns 
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pode ser classificado como manipulação, na verdade existem graus de participação 

e, no desenvolvimento dos diagnósticos, as pessoas podem atingir maiores ou 

menores graus de participação. 

 Entendendo que, uma pesquisa precisa deixar suas contribuições junto às 

comunidades, à escolha de DRP permitiu estimular a participação a fim de construir, 

analisar, dialogar e refletir sobre as diversas questões que as comunidades estão 

envolvidas, assim como, a escolha de ferramentas que permitissem a devolução e 

reprodução futura dos resultados, foi essencial para sucesso da interação entre 

pesquisador e os agentes, além da proximidade com a realidade das comunidades.  

Todas as ferramentas, depois de construídas, foram disponibilizadas à 

associação como forma de contribuição da pesquisa para com as comunidades, 

levando para a sistematização, fotografias dos materiais construídos, cadernos de 

anotação e as percepções e observações durante o DRP. 

 

4.2.2.  Ferramentas na construção dos indicadores  

  

Para construção dos indicadores de sustentabilidade foram utilizadas as fer-

ramentas participativas (Mapa mental e Caminha transversal) descritas no DRP 

(VEREJO, 2010), linha do tempo e modelização de agroecossistemas, para identifi-

cação de tecnologias existentes, e sistemas de manejo agropecuário e hídrico, com 

o intuito de entender a gestão econômica e de reprodução (ANA, 2017).  

As ferramentas utilizadas tiveram como método de abordagem entrevistas 

semiestruturadas, possibilitando a liberdade e espontaneidade do entrevistado, por 

meio de perguntas chaves construídas pelas informações coletadas e experiência do 

pesquisador, observação do participante e a triangulação na coleta de informações 

(TRIVIÑOS, 1987).  

 

4.2.2.1. Linha do tempo 

 

 A linha do tempo permite entender as mudanças de alguns aspectos ao longo 

do tempo nas comunidades rurais e também conhecer a história, ajudando na 

compreensão do presente, no conhecimento das causas que levaram as questões 

atuais e do que deveria ser mudado para melhoria das situações abordadas 

(DRUMOND, 2009). Portanto, pretende estabelecer aspectos que ocorreram nos 
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últimos anos ao local onde está sendo construída a linha do tempo, com a finalidade 

de entender os fatos localizados, de forma que ajude ao final na reflexão da situação 

do presente, permitindo destacar fatos marcantes positivos e negativos que foram 

fatores de transformação e marcaram as comunidades rurais.  

Dessa maneira, a organização encadeada das informações sobre a evolução 

das comunidades rurais e dos agroecossistemas, contribui para o discernimento das 

estratégias de reprodução colocadas em prática no decorrer do tempo. Sendo que, a 

função do registro dos principais eventos e acontecimentos da trajetória, na linha do 

tempo, é identificar o processo histórico que encadeia coerentemente os fatos 

identificados e não de produzir uma relação de fatos desconectados entre si. Assim, 

concentrando nas informações-chave para que sejam correlacionadas as variáveis 

que influenciaram as decisões tomadas no decorrer da trajetória (ANA, 2017). 

Para a aplicação da ferramenta foram utilizados os seguintes materiais: papel 

madeira, pincel e fita adesiva (Figura 3). Como atividade preparatória, foi disposto no 

papel um traço indicando uma seta e colocado na parede de forma visível a todos, 

também foi feita uma releitura dos materiais pesquisados e do método descrito 

(ANA, 2017). Iniciando a construção e utilização da linha do tempo, foi feito 

levantamento junto às pessoas mais velhas dos fatos que mais marcaram a vida da 

comunidade enquanto jovens. Na sequência, todos os agentes relataram fatos 

internos e externos relacionados à comunidade, numa trajetória de 10 em 10 anos, 

até o ano atual. Ao fim do levantamento de todas as informações possíveis, foi 

analisada a linha do tempo e identificados: (I) Fatos que mais foram marcantes e 

relevantes à comunidade (positivamente e negativamente); (II) Período de 

intervenção de políticas públicas de ATER e análise das transformações neste 

período; (III) Marcos onde houve mudanças significativas na trajetória social da 

comunidade. Por fim, foram analisados os efeitos desses fatos e com o estudo da 

linha do tempo pode contribuir no planejamento futuro. 
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Figura 4 – Construção da Linha do tempo, por meio de DRP na comunidade Riacho do 
Meio, Juazeiro-BA. 

 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

4.2.2.2. Mapa mental 

 

 O mapa mental é descrito como um compartilhamento visual do levantamento 

de informações em uma comunidade rural, transformando as informações 

questionadas para o papel de forma visual, facilitando o aprendizado compartilhado, 

por meio de mapas, modelos ou diagramas, permitindo a todos, de forma 

comparativa, refletir, manipular e modificar as questões levantadas e torná-las 

públicas, baseando-se nos fatores vistos no passado, presente e futuro 

(CHAMBERS, 1992). 

O mapa mental permite o registro e a visualização, de forma esquemática, 

das diferentes partes de uma região, dos seus serviços existentes e de sua 

distribuição nas diversas áreas, de acordo com a visão e a participação dos próprios 

agentes, facilitando a correlação entre os aspectos naturais e sociais, tornando-se 

um meio de comunicar as impressões a respeito dos aspectos inerentes às 

comunidades. Além disso, proporciona uma melhor compreensão do processo 

histórico do passado, do presente e projeções futuras de um determinado local 

(VERDEJO, 2010).  

A organização da ferramenta foi feita antes do momento da análise dos 

indicadores. Linhas foram traçadas em papel, separando o passado, o presente e o 

futuro (Figura 4). Foi então escolhido um membro da comunidade como relator, para 

registrar as informações e, em uma roda de diálogo foi estimulada a participação de 

cada agente, levantando questões marcantes a cada um. A ferramenta permitiu a 

participação de todos, e assim, um complementando o outro. Logo após, foi 
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realizada uma análise dialogada, a fim de entender: (I) Como era a visão no 

passado; (II) Como estamos vendo hoje; (III) O que se esperar para o futuro. 

 

Figura 5 – Construção do mapa mental, por meio de DRP na comunidade Lagoa do Meio, 
Juazeiro-BA. 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

4.2.2.3. Modelização de agroecossistemas 

 

Segundo 5ANA (2017), a modelização de agroecossistemas é um modelo de 

representação idealizada de um sistema, que tem a função de demonstrar suas 

propriedades mais importantes, para fins de análise das relações envolvidas em seu 

funcionamento dinâmico, sendo compreendido como uma simplificação da realidade, 

com a finalidade de permitir a análise dos agroecossistemas e suas interações por 

meio de fluxos. 

A modelização esquematizada em sua estrutura considera a interação com: 

(I) Subsistemas que pode ser traduzido em uma unidade básica de gestão técnica e 

econômica de um agroecossistema, podendo compreender uma única produção 

econômica ou um conjunto integrado de produções; (II) Mediadores que 

correspondem a elementos estruturais do agroecossistema, que têm as funções de 

captar, armazenar, transportar e processar insumos correspondem às infraestruturas 

e equipamentos; (III) Supra-sistemas, onde são analisados as relações estruturais 

mantidas com a comunidade, o mercado, e o estado (PETERSEN, 2011).  

Assim como NUNES (2017), a modelização de agroecossistemas foi utilizada 

como marco para a construção e avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade (IS), 

utilizando como referencia o (MESMIS). 

A organização da ferramenta foi feita anterior ao momento de aplicação, 

sendo desenhadas no papel as estruturas que compõem a modelização de 



32 
 

agroecossistemas (Figura 5), utilizando dois papeis, um para representação dos 

fluxos de insumos e outro para os fluxos de produto. Na sequência, uma relatora foi 

escolhida pela comunidade, tornando-se responsável por ligar os fluxos após a 

discursão e análise. O papel ficou no centro de uma roda, de forma que fosse visível 

a todos, então, foram seguidos os seguintes passos: (I) Apresentação da ferramenta 

e das suas estruturas, assim como, o conceito de produto e insumo; (II) Identificação 

dos principais subsistemas da comunidade; (III) Análise e discussão para onde os 

fluxos de insumos de determinado subsistema se relacionam (outro subsistema, 

mercado, comunidade ou estado) sendo ligada por uma seta preta; (IV) O mesmo foi 

feito com relação aos produtos, identificando sua interação com as demais 

estruturas; (V) Foi comparado o resultado dos dois materiais, a fim de fazer análise 

dos pontos fracos e fortes, em relação a sustentabilidade dos subsistemas e da 

comunidade.   

Como resultado foram identificados subsistemas semelhantes entre as 

comunidades, a exemplo dos caprinos, ovinos, bovinos, galinha, lavoura de sequeiro 

e o quintal (produção em volta da casa), evidenciando suas interações com os 

supra-sistemas numa mesma lógica e tendência. Como a destinação dos produtos 

sobretudo ao consumo das famílias, as vendas principalmente dos caprinos, ovinos 

e bovinos, e a compra de insumos no mercado, prioritariamente da ração animal e a 

interação forte com as áreas coletivas de caatinga (Fundos de Pasto). 

Os subsistemas que diferiram entre as duas comunidades foram maracujá e 

tomate irrigado na comunidade Riacho do Meio, onde praticamente todos os 

insumos e a produção se relacionam com mercado fora do território, adotando uma 

prática da agricultura comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
5
ANA – Articulação Nacional de Agroecologia. ANA, 2018, Disponível em:< 

http://www.agroecologia.org.br/>, Acessado em: 14 de Maio de 2018. 
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Figura 6 – Construção da modelização de agroecossistemas, por meio de DRP na 
comunidade Lagoa do Meio, Juazeiro-BA. 
 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

4.2.3. Estudo da trajetória social 

 

Para o estudo da trajetória social das comunidades foi utilizada a linha do 

tempo com base em fatores internos, inerentes ao ciclo de vida das comunidades, 

das famílias e evolução dos agroecossistemas, e fatores externos, relacionados à 

inserção em espaços de gestão coletiva e de conhecimento, relação com mercado e 

com as políticas públicas (ANA, 2017).  

Com as informações levantadas pela linha do tempo foi possível perceber o 

campo relacional, que consiste em espaço social com regras de convivências infor-

mais, que os agentes das comunidades estudadas estão envolvidos. Nesse sentido, 

identificar o habitus, que representa a caracterização das práticas sociais, em uma 

trajetória marcada pela influência de instituições formais e não formais. A atuação 

dos agentes pesquisados foi compreendida através da observação do acúmulo de 

variadas formas de capital, a exemplo do econômico (acumulação de bens e rique-

zas), capital cultural (acumulação de conhecimento adquirido), capital social (por 

meio da atuação em redes de relacionamentos, que podem ser revertidas em outras 

formas de capital) e capital simbólico (reconhecimento por meio do prestígio e hon-

ra), (BOURDIEU, 2007).  

 Portanto, é no espaço interno dos campos que a diferenciação social acon-

tece, tornando-se um espaço de relações objetivas. É dentro do campo relacional 

que as disputas acontecem pelo acúmulo de capital, gerando a posição que cada 

um ocupa. São diversos tipos de capitais, o econômico, cultural, institucional, dentre 

outros, tornando-se necessário o acúmulo dos tipos mais importantes, pois os cam-

pos são resultado de um processo social e histórico de agentes e instituições com 

mesmo habitus (BOURDIEU, 2011).  
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 Já o Habitus, pode ser visto como esquemas mentais de práticas da vida 

real, adquirido pela trajetória social na construção histórica dos agentes, instituições 

e grupos sociais presentes em determinado campos. Assim, torna-se um mecanismo 

de aprendizado e flexível a mudanças, em que é construído ao longo da existência 

por meio e modos de sentir e enxergar o mundo, e consequentemente de agir, po-

dendo ser desta forma, a dinâmica que diferencia os agentes e seus grupos sociais 

(BOURDIEU, 2016). 

 O capital pode ser descrito pelos elementos constituídos, como os benefícios 

obtidos pelos agentes dentro do campo relacional, e a forma de reprodução. O acú-

mulo do capital dos 6agentes ou 6instituições dentro da trajetória social é o parâme-

tro que indicará sua posição dentro grupo social e na sociedade. Com isso, quanto 

mais capital acumulado, mais posição e hierarquia terão dentro de uma estrutura 

social, sendo observado através da trajetória social e do habitus dos agentes, 

(BOURDIEU, 2011). 

 

4.3. TERCEIRA ETAPA (CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS INDICADORES) 

 

 Essa etapa consistiu em dois momentos, um de construção dos indicadores, 

após a coleta de dados da etapa anterior e rodas de diálogo em cada comunidade, 

com duração de 3 horas, para analisar os indicadores e promover reflexão de forma 

dialogada. 

Para construção e análise dos indicadores de sustentabilidade utilizou como 

base o MESMIS, através das informações já levantadas. Foram sendo identificados 

os pontos críticos a partir das dimensões econômica, social e ambiental que poderi-

am contribuir negativa ou positivamente na sustentabilidade. Com base nestas in-

formações foi realizada a seleção dos indicadores, tendo como parâmetro o diagnós-

tico participativo, possibilitando a construção e seleção de indicadores estratégicos 

(MASERA et al.,1999).  

Logo após, ocorreu à mensuração dos dados coletados pela formulação de 

instrumentos de avaliação, quantificando as informações de origem quantitativa e 

qualitativa em intervalo de 1 a 5, onde 1 consiste na menor nota atribuída a um indi-  

__________________________ 
6
Agentes e Instituições: Agentes (agricultores ou técnicos), Instituições internas (associações e comi-

tês e cooperativas dos agricultores) e instituições externas (entidades de ATER, sindicatos ou ONGs). 
Compreendidas como estruturas sociais que regulam e que dão sentido à sociedade. (VIEIRA, 2013). 
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cador e 5 a maior, seguindo a seguinte escala: (I) 1. Muito baixo ou inexistente; (II) 

2. Baixo; (III) 3. Médio; (IV) 4. Alto; (V) 5. Muito alto. Os parâmetros de notas foram 

construídos a partir dos dados analisados no diagnóstico participativo servindo como 

base para diálogo na aferição dos indicadores (VERONA, 2009).  

Apresentação integral dos dados obtidos se deu por meio de técnicas estatís-

ticas, gráficos radar, tabelas e interpretação dos resultados. Estabelecendo um limiar 

de valor para sustentabilidade, onde: (0,7), corresponde a 70% da soma da média 

dos indicadores, com base de calculo: ∑ (nota dos Indicadores) ÷ ∑ (maior nota (5) x 

numero de indicadores). A mesma base de cálculo foi utilizada por Ferreira (2012b) 

para estabelecer o limiar da sustentabilidade (LS) em agroecossistemas. 

 

4.3.1. Análise dos pontos críticos e seleção de critérios de diagnósticos para 

os indicadores de sustentabilidade 

 

 A construção dos indicadores baseou-se em alguns dos pontos críticos que 

foram percebidos na dinâmica das comunidades, identificados durante os DRPs nas 

comunidades (Lagoa do Meio e Riacho do Meio), respeitando todo processo de 

análise junto aos agricultores. O levantamento dos pontos críticos e o critério de 

diagnósticos foram considerados com base nas informações coletadas das duas 

comunidades, já que Lagoa do Meio, diante dos levantamentos preliminares e do 

estudo da trajetória social, apontava para uma comunidade com características mais 

sustentáveis em relação a Riacho do Meio. Estes resultados corroboram com os 

encontrados por Masera et al. (1999), onde relatam que a sustentabilidade não se 

avalia por si, mas é comparada a um agroecossistema referência. 

 Portanto, a mensuração dos dados teve como objetivo construir os 

indicadores que foram utilizados para a avaliação da sustentabilidade, a partir da 

realidade vivenciada em conjunto com os agricultores. As construção das tabelas 

seguiram a mesma lógica recomendada por Masera et al. (1999) e utilizada por 

Ferreira (2012a) e Oliveira (2015) para construção de IS em agroecossistemas, 

utilizando como referência o MESMIS. 

As tabelas 1, 2 e 3 contêm em sua sistematização, os atributos sistêmicos, os 

pontos críticos, os critérios diagnósticos e os indicadores, estes últimos construídos 

de acordo com cada dimensão da sustentabilidade: (I) Ambiental, (II) Social e (III) 

Econômico/Produtivo, baseada nas referências bibliográficas e na realidade do 
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ambiente das comunidades rurais participantes no estudo. As tabelas foram a base 

para a construção dos gráficos radar e do produto (Plano de Sustentabilidade 

Técnico/Social - PS-TS). Assim, permitindo a avaliação dos indicadores pelos 

agricultores de forma participativa e dialogada. 

 

Tabela 1 - Atributos, pontos críticos, critério de diagnóstico e indicadores de 
sustentabilidade na dimensão ambiental. 

Dimensão Ambiental 

nº Atributos Pontos críticos 
Critérios de diag-

nóstico 
Indicadores 

1 

Autonomia (Auto-
gestão). 

Uso coletivo 

Utilização coletiva 
das áreas de caatin-
ga (Fundos de Pas-
to) 

Regularização ambiental da 
área coletiva 

2 
Participação na gestão área 
coletiva 

3 

Informações sobre a 
conservação ambi-
ental 

Conhecimento de manejos de 
conservação ambiental 

4 
Participação em espaços for-
mativos 

5 
Gestão e replicação das in-
formações adquiridas 

6 

Produtividade 
Insumos da 
caatinga 

Extrativismo da caa-
tinga 

Reposição dos insumos (es-
terco, mudas e sementes) na 
caatinga. 

7 
Extrativismo energético e de 
manutenção 

8 
Extrativismo da produção 
(Frutas, plantas medicinais e 
mel). 

9 Utilização da caatin-
ga como pasto 

Capacidade suporte área co-
letiva 

10 Regeneração da caatinga 

11 

Resiliên-
cia/Adaptabilidad
e/Flexibilidade 

Fauna e Flora 
da caatinga 

Desmatamento e 
degradação das 
áreas de caatinga 

Estagio de Preservação 

12 
Utilização práticas conserva-
cionistas 

13 
Permanência da Biodiversida-
de 

14 Estagio degradação dos solos 

15 Risco de contaminação 

16 
Regularização ambiental área 
individual 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

Tabela 2 - Atributos, pontos críticos, critério de diagnóstico e indicadores de 
sustentabilidade na dimensão social. 

Dimensão Social 

nº Atributos Pontos críticos 
Critérios de diag-

nóstico 
Indicadores 

1 
Autonomia (Auto-
gestão). 

Regularização 
fundiária 

Regularização e 
reconhecimento das 
áreas individuais e 
coletivas 

Regularização da área indivi-
dual 

3 Regularização área coletiva 
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4 

Estabilidade/ con-
fiabilidade/ Equi-
dade 

Organizações 
associativas 

Relacionamento com 
as organizações 
locais (Associações) 

Participação das mulheres e 
envolvimento nas decisões 
das associações 

5 
Participação dos jovens e 
envolvimento nas decisões 
das associações 

6 
Representatividade 
em espaços políticos 

Formação de lideranças 

7 
Representação em espaços 
políticos organizativos 

8 

Gênero, gera-
ção e juventude.  

Relações equitativas 
de gênero 

Autonomia econômica e parti-
cipação na comercialização e 
nas decisões de gestão (mu-
lheres) 

9 
Atividades Pluriativas ou mão 
agrícolas (mulheres) 

10 
Equidade nas relações do-
mestica e de cuidado 

11 
Permanência no 
campo dos jovens 

Autonomia econômica e parti-
cipação na comercialização e 
nas decisões de gestão (Ju-
ventude) 

12 
Atividades Pluriativas ou não 
agrícolas (Juventude) 

13 

Resiliên-
cia/Adaptabilidad
e/Flexibilidade 

Acesso à infor-
mação 

Relação com acesso 
ao conhecimento 

Participação em redes de 
aprendizado 

14 Acesso educação 

15 

Políticas públi-
cas 

O acesso às políticas 
do campo e suas 
transformações 

Água para consumo em quan-
tidade e qualidade 

16 
Abastecimento alimentar  
(políticas segurança alimen-
tar) 

17 Políticas de educação e saúde 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

Tabela 3 - Atributos, pontos críticos, critério de diagnóstico e indicadores de 
sustentabilidade na dimensão econômico/produtivo. 

Dimensão Econômico/Produtivo 

nº Atributos Pontos críticos 
Critérios de diag-

nóstico 
Indicadores 

1 

Autonomia (Auto-
gestão). 

Insumo 
Relação com os 
insumos 

Insumos gerados no agroeco-
ssistema 

2 Insumos oriundos do mercado 

3 

Estocagem 
Utilização de tecno-
logias 

Tecnologias de estocagem de 
ração 

4 
Tecnologias de estocagem de 
sementes 

5 
Tecnologias de estocagem de 
água 

6 

Produtividade. 

Solos 
Condição e manejo 
do solo 

Fertilidade do Solo 

7 
Utilização práticas conserva-
cionistas 

8 
Água  

Quantidade e quali-
dade 

Água para produção animal 

9 Água para Produção vegetal 

10 Estabilidade/ con-
fiabilidade/ Equi-
dade 

Conhecimento 
gerado 

Participação em 
redes de conheci-
mento e gestão 

Assessoramento técnico 

11 Organizações Econômicas  



38 
 

12 

Trabalho  
Trabalho gerado no 
agroecossistemas 

Tempo destinado ao agroe-
cossitema  

13 
Tempo destinado a área cole-
tiva 

14 

Resiliên-
cia/Adaptabilidade
/Flexibilidade 

Destinação da 
produção  

Comercialização Diversidade mercados 

15 
Destino interno da 
produção 

Destinação da produção para 
família 

16 
Destinação da produção para 
comunidade 

17 

Sistema de pro-
dução e manejo 

Relação área x ani-
mal 

Capacidade suporte da área 
individual 

18 
Práticas resiliente 

Interação e diversificação dos 
sistemas de manejo  

19 Animais e plantas adaptadas 

20 Tecnologias 
Utilização tecnologi-
as adaptadas 

Adoção de técnicas apropria-
das 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

4.3.2. Parâmetro de análise dos indicadores de sustentabilidade  

 

Para facilitar a compreensão, avaliação e o monitoramento dos IS, se fez 

necessária a construção de parâmetros.  Para cada um dos indicadores estratégicos 

foram definidos parâmetros (níveis ou condições) que deverão ser alcançados ou 

mantidos para que o sistema seja sustentável, permitindo a conexão entre a 

avaliação e o monitoramento do sistema com a realidade local (DEPONTI, 2002). 

De acordo Ferreira (2012a) para a construção de parâmetros no semiárido, há 

limitações para encontrar os níveis de sustentabilidade ideais, já que ainda são 

escassos trabalhos na literatura quanto a este tema. Portanto, a partir dessa 

limitação, foram construídos parâmetros após a realização da pesquisa de campo, 

assim como, a utilização dos DRPs e validação dos agentes na atividade de análise 

dos IS. 

A construção das propostas descritas está dispostas nas tabelas 4, 5 e 6, a 

fim de serem utilizadas na avaliação e monitoramento dos IS propostos, podendo os 

mesmos serem discutidos e aperfeiçoados em outros processos de investigação. 

 

Tabela 4 - Parâmetros para avaliação de sustentabilidade ambiental em agroecossistemas. 

Dimensão Ambiental 

Indicadores Ambi-
entais 

Parâmetros 

1 2 3 4 5 

Regularização am-
biental da área 

coletiva 
Inexistente 

Sabe da 
necessidade 
da regulari-

zação 

Organização 
para (CAR) 

Em proces-
so para 
(CAR) 

(CAR) Regu-
larizado 
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Participação na 
gestão 

da área coletiva 

Não tem par-
ticipação 

Baixa: parti-
cipação, 

Apenas com 
a família. 

Média: reci-
procidade 

com a família 
e vizinhos. 

Alta: Reci-
procidade 
com vizi-
nhos e 
quando 

associação 
necessita. 

Participação 
Total, gestão 
feita de for-
ma coletiva 
com associ-

ação. 

Conhecimento de 
manejos de con-
servação ambien-

tal 

Muito baixo 
ou inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Participação em 
espaços formati-

vos 

Muito baixo 
ou inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Gestão e replica-
ção das informa-
ções adquiridas 

Muito baixo 
ou inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Reposição dos 
insumos (esterco, 
mudas e semen-
tes) na caatinga. 

Muito baixo 
ou inexistente 

Apenas es-
terco no 
patejo 

Na área de 
caatinga 
individual 

Na área 
coletiva 
quando 

necessário 

Recatinga-
mento 

Extrativismo ener-
gético e de manu-

tenção 

Extrativismo 
predatório 

Alta: Venda 1 
vez ao ano 

Médio: Ma-
nutenção da 

família e 
venda quan-
do necessa-

rio 

Baixo: Ma-
nutenção 
da família 

Somente 
necessário 

Extrativismo da 
produção (Frutas, 
plantas medicinais 

e mel). 

(Constante) d 
forma consci-

ente 
Alta Médio Baixo 

Muito baixo 
ou inexisten-

te 

Capacidade supor-
te área coletiva 

Super pasto-
reio 

Alto: 2,5 
UA/ha 

Médio: 2 
UA/ha 

Baixo: 1,5 
UA/ha 

Excelente: 1 
UA/ha  

Regeneração da 
caatinga 

Muito baixo 
ou inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Estagio de preser-
vação 

Degradado 
Parcialmente 
degradado 

Machas de 
Degradação 

Parcial-
mente pre-

servada 
Preservada 

Utilização práticas 
conservacionistas 

Muito baixo 
ou inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Permanência da 
Biodiversidade 

Muito baixo 
ou inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Estagio degrada-
ção dos solos 

Solo degra-
dado 

Alto estagio 
de degrada-

ção. 

Solo parci-
almente de-

gradado. 

Baixos 
sinais de 

degradação 
do solo. 

Total con-
servação 
dos solo. 

Risco de contami-
nação 

Total Alta Médio Baixo 
Muito baixo 

ou inexisten-
te 

Regularização área 
individual 

Inexistente 

Sabe da 
necessidade 
da regulari-

zação 

Organização 
para CAR 

Em proces-
so para 

CAR 

Regulariza-
da CAR 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

Tabela 5 - Parâmetros para avaliação de sustentabilidade social em agroecossistemas. 

Dimensão Social 
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Indicadores Soci-
ais 

Parâmetros 

1 2 3 4 5 

Regularização da 
área individual 

Não regulari-
zada e não 
conhece os 

direitos 

Não regulari-
zada e co-

nhece parci-
almente os 

direitos 

Não regulari-
zada, conhe-
ce os direi-

tos. 

Em proces-
so de regu-
larização 

Possui Titulo 
da Terra 

Regularização 
área coletiva 

Não regulari-
zada e não 
conhece os 

direitos 

Não regulari-
zada e co-

nhece parci-
almente os 

direitos 

Não regulari-
zada, conhe-
ce os direi-

tos. 

Em proces-
so de regu-
larização e 
certificação 

Certificada e 
Possui Titulo 

da Terra 

Participação das 
mulheres e envol-
vimento nas deci-

sões (Associa-
ções) 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Participação dos 
jovens e envolvi-
mento nas deci-
sões (Associa-

ções) 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Formação de lide-
ranças 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Representação 
em espaços polí-
ticos organizati-

vos 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: Asso-
ciação 

Médio: Asso-
ciação e STR 

Alta: Coo-
perativas e 

comitês 
locais 

Total: Conse-
lhos, comitês e 
redes de co-
mercialização 

Autonomia eco-
nômica e partici-
pação na comer-
cialização e deci-
sões de gestão 

(mulheres) 

Inexistente. 
Participação 
na decisão 
de gestão 

Participação 
na comercia-

lização 

Autonomia 
econômica 

Total 

Atividades Pluria-
tivas ou não agrí-

colas 
Não exerce 

Algumas 
vezes no ano 

Algumas 
vezes no 

mês 

Algumas 
vezes na 
semana 

Regular 

Equidade nas 
relações domesti-
ca e de cuidado 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Autonomia eco-
nômica e partici-
pação na comer-
cialização e deci-
sões de gestão 

(Jovens) 

Inexistente. 
Participação 
na decisão 
de gestão 

Participação 
na comercia-

lização 

Autonomia 
econômica 

Total 

Atividades Pluria-
tivas ou não agrí-

colas (Jovens) 
Não exerce 

Algumas 
vezes no ano 

Algumas 
vezes no 

mês 

Algumas 
vezes na 
semana 

Regular 

Participação em 
redes de aprendi-

zado 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: 1 
Formação ou 
intercambio 

Médio: 1 
Formação ou 
intercambio 

no ano 

Alta: Mais 
de uma vez 

ao ano 

Total: Cons-
tante. 

Acesso educação 
Muito baixo ou 

inexistente 
Ensino Fun-

damental 
Ensino Mé-

dio 

Médio Téc-
nico (Agra-

rias) 

Ensino Supe-
rior 

Água para con-
sumo em quanti-
dade e qualidade 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 
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Abastecimento 
alimentar e políti-

cas segurança 
alimentar 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Políticas de edu-
cação e saúde 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

Tabela 6 - Parâmetros para avaliação de sustentabilidade econômico / produtivo em 
agroecossistemas. 

Dimensão Econômico/Produtivo 

Indicadores 
Econômicos - 

Produtivos 

Parâmetros 

1 2 3 4 5 

Insumos gerados 
no agroecossis-

temas 
Inexistente 

Baixo: 1 
Insumo 

Médio: 2 
Insumos 

Alta: 3 In-
sumos 

Total: Todos 
os Insumos 

Insumos  oriun-
dos do mercado 

Todos vindos 
do mercado 

Baixo: 3 
Insumos 

Médio: 2 
Insumos 

Alta: 1 In-
sumo 

Nenhum 

Tecnologias de 
estocagem de 

ração 
Inexistente 

Baixo: Já 
fez 1 vez 

Médio: 25% 
ração esto-

cada 

Alta: 50 % 
ração esto-

cada 
Total: 100% 

Tecnologias de 
estocagem de 

sementes 
Inexistente 

Baixo: Já 
guardou 1 

vez 

Médio: 
Guarda 25% 

Alta: Guar-
da 50% 

Total: Guarda 
100% 

Tecnologias de 
estocagem de 

água 
Inexistente 

Baixo: Já 
estocou 1 

vez  

Médio: Esto-
ca 25% 

Alta: Esto-
ca 50% 

Total: Estoca 
100% 

Fertilidade do 
Solo 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alta Total 

Utilização práticas 
conservacionistas 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: 1 
Pratica 

Médio: 2 
Praticas 

Alta: 3 Pra-
ticas 

Total 

Água para produ-
ção animal 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: Pe-
ríodo de 
chuva 

Médio: 3 
meses da 
estiagem 

Alta: 6 me-
ses da 

estiagem 

Total: água 
suficiente 

Água para Produ-
ção vegetal 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: Pe-
ríodo de 
chuva 

Médio: 3 
meses da 
estiagem 

Alta: 6 me-
ses da 

estiagem 

Total: água 
suficiente 

Assessoramento 
técnico 

Inexistente 
1 ano ou 
menos 

Descontinuo 
2 a 3 anos 

Desconti-
nuo em 5 

anos 

Continuo a 
mais de 5 

anos 

Organizações 
econômicas 

Inexistente 
1 ano ou 
menos 

Descontinuo 
2 a 3 anos 

Desconti-
nuo em 5 

anos 

Continuo a 
mais de 5 

anos 

Tempo destinado 
ao agroecossis-

tema 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alto Satisfatório 

Tempo destinado 
a área coletiva 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo Médio Alto Satisfatório 

Diversidade mer-
cados 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: 1 
mercado 

Médio: 2 
mercados 

Alta: 3 
mercados 

Divesificado 

Destinação da 
produção para 

família 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: 25% Médio: 50% Alta: 75% Total: 100% 

Destinação da 
produção para 
comunidade 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: 25% Médio: 50% Alta: 75% Total: 100% 
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Capacidade de 
suporte área indi-

vidual 

Super pasto-
reio 

Alto: 2,5 
UA/ha 

Médio: 2 
UA/ha 

Baixo: 1,5 
UA/ha 

Excelente: 1 
UA/ha  

Interação de di-
versificação dos 
sistemas de ma-

nejo 

Monocultivo 

Monoculti-
vo mais 1 

sistema de 
manejo 

2 sistemas 
de manejo 

3 sistemas 
de manejo 

4 sistemas de 
manejo 

Animais e plantas 
adaptadas 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo: 
Apenas 1 

naimal 

Médio: 1 
animal e 1 

vegetal 

Alta: Mais 
de 1 animal 

1 vegetal  

Animais e 
vegetais adap-

tados 

Adoção de técni-
cas apropriadas 

Muito baixo ou 
inexistente 

Baixo (pelo 
menos 2 
apropria-

das) 

Médio 

Alta (so-
mente 2 

não apro-
priadas) 

Total (Apropri-
ado) 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

4.3.3. Avaliação dos indicadores de sustentabilidade 

 

As avaliações dos IS (Ambiental, Social e Econômico), foram pré-

estabelecidos através da realização do diagnóstico da primeira etapa da pesquisa. 

Assim, os agentes avaliaram seus agroecossistemas e sua realidade a partir dos 53 

indicadores, construídos com base no MESMIS. Esse processo durou em torno de 

três horas, entre avaliação dos IS, mensuração dos resultados e análise dos gráficos 

radar, cujas pontuações ocorreram segundo os parâmetros pré-estabelecidos. Ao 

finalizar as avaliações dos indicadores, as famílias observaram os três gráficos 

(Figura 6) para avaliar em quais dimensões da sustentabilidade tinham mais 

limitações e potencialidade, conforme disposto nos gráficos 1, 2 e 3. 

Utilizando como base para mediação as informações já sistematizadas 

anteriormente, como as características da região, a trajetória social das 

comunidades e os resultados do mapa mental e da modelização de 

agroecossistemas, foi construído o diálogo durante a mediação e avaliação dos IS. 

Para apresentar/dialogar cada indicador foi necessário o auxílio impresso dos 

parâmetros, ajudando a exemplificar o que correspondia as notas para cada IS, 

assim como, a caderneta para anotação das observações e proposições feitas pelos 

agentes.  

O método utilizado foi a roda de diálogo, que também foi base para Canavesi 

(2017) em grupos de trabalhos no Seminário Nacional de Educação em 

Agroecologia. Empregando neste espaço o conceito sujeito-sujeito em uma 

abordagem dialógica, onde o pesquisador esteve como mediador do processo 

(FREIRE, 1983). Portanto, nas duas comunidades, as atividades iniciaram com a 
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orientação de organizar todos em volta dos gráficos radar, para a avaliação e análise 

das dimensões: ambiental, social e econômica/produtiva (Figura 8).  

Este momento foi talvez o mais proveitoso das metodologias utilizadas, pois o 

formato escolhido foi bem avaliado pelas comunidades, sendo segundo eles, um 

formato direto, contemplando a realidade local, de fácil abordagem/mediação e com 

bom entendimento dos resultados, com a participação e envolvimento de quase 

todos os agentes participantes durante todo tempo da atividade. Por fim, em ambas 

as comunidades, ficou proposto o repasse dos resultados dos gráficos aos demais 

membros das associações, pelos próprios agricultores presentes.   

 

Figura 7 – Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade, por meio de DRP nas 
comunidades Lagoa do Meio e Riacho do Meio, Juazeiro-BA. 
 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

4.4. QUARTA ETAPA (FORMULAÇÃO DO PRODUTO) 

 

Por fim, todas as metodologias utilizadas e testadas subsidiaram a construção 

de instrumento de avaliação de sustentabilidade (Plano de Sustentabilidade Técni-

co/Social (PS-TS)), construído a partir das informações coletadas. Para isso, foram 

sistematizadas as informações em manual eletrônico em Microsoft Excel, contendo: 

(I) Dados do Agroecossistema; (II) Avaliação dos indicadores de sustentabilidade por 

meio de notas atribuídas pelos agentes, nas dimensões ambiental, social e econô-

mico/produtivo; (III). Formulário do Plano da Sustentabilidade da gestão socioeco-

nômica e ambiental; (IV) Quadro demonstrativo; (V) Parâmetros de análise, (VI) Ma-

nual guia para utilização da ferramenta. Sendo os dados que alimentam a ferramen-

ta, fornecidos na aplicação e mensuração dos gráficos radar em campo. 

A idealização do PS-TS foi baseada na experiência técnica como 

extensionista rural, em organização não governamental, em empresas públicas que 
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prestam serviço de extensão rural, assim como, pela observação das diversas 

ferramentas metodológicas utilizadas pela ATER, como o diagnóstico rural em seus 

projetos, onde nem sempre os agricultores e comunidades rurais tinham retorno 

positivo das informações levantadas, ficando apenas ao domínio do agente técnico. 

Dessa maneira, após a oportunidade de uso de ferramentas que possibilitavam 

maior interação e participação dos agricultores, como LUME (ANA, 2017), a ISA 

(FERREIRA, 2012b) e o Manual para elaboração de planos de investimento 

produtivo e plano de negocio (MELONI, 2018), nasceu a proposta do PS-TS, visto 

que, as ferramentas citadas anteriormente não apresentavam o diálogo com os 

aspectos ligados as condições climáticas e dinâmicas do semiárido (social e 

econômico), assim como, das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto que 

possui suas características próprias de vida e manejo.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. DINÂMICAS SOCIOCULTURAIS E POLÍTICA DE LAGOA DO MEIO E RIACHO 

DO MEIO 

 

5.1.1. Caracterização do Território de Identidade Sertão do São Francisco 

 

Para compreender o ambiente de estudo e as características gerais das co-

munidades, se fez necessário uma descrição sistemática trazendo características 

territoriais, municipais e distritais, que caracterizasse e demonstrasse aspectos am-

bientais, sociais e econômicos com configuração geográfica (Figura 8).  

Desse modo, o estado da Bahia se divide por meio de planos diretores de de-

senvolvimento sustentável, em 27 Territórios de Identidade, concentrando as estra-

tégias e planejamento de políticas públicas em relação aos territórios. O território de 

Identidade do Sertão do São Francisco (TISSF) insere em sua dinâmica o município 

de Juazeiro, onde estão as comunidades estudadas, estando inserido na macrorre-

gião semiárido, com área de 61.616,5 km², equivalente a 10,9% do Estado e englo-

ba 10 municípios. Encontra-se sob influência de clima Semiárido, com precipitações 

médias anuais variando de 400 a 700 mm e uso dos solos predominantemente para 

agropecuária, com cerca de 19% da área e, cobertura vegetal “Caatinga” ocupando 

uma área aproximada de 76% do território (BAHIA, 2013a). 
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 Segundo o Fórum do Território Sertão do São Francisco (LASA, 2008), o cli-

ma caracteriza-se por ter apenas duas estações claramente delimitadas, outono e 

verão e dois períodos secos anuais, um com longo déficit hídrico seguido de chuvas 

intermitentes e outro com seca curta seguido de chuvas torrenciais. Ambos os perí-

odos de chuvas são mal distribuídos no espaço e no tempo. As temperaturas médias 

são altas, variando entre 22ºC e 34ºC; nos meses mais frios pode chegar a 19ºC. 

 

5.1.1.1. As características de ocupação do TISSF 

 

 Baseia-se atualmente, na fruticultura irrigada, cultivo de cana de açúcar nos 

perímetros irrigados próximo ao Rio São Francisco e na borda do lado de Sobradi-

nho, de forma mais predominante nas áreas de sequeiro a criação de caprinos, ovi-

nos e bovinos de forma extensiva e familiar, constituindo importante fonte de gestão 

de recursos naturais, estabilidade social, permanência da população no campo e 

preservação histórica e cultural das comunidades tradicionais. Apresentando o terri-

tório 259 comunidades, identificadas com características de comunidades tradicio-

nais de Fundo de Pasto (BAHIA, 2013a).  

 A região do TISSF, também se configura pelos conflitos pela posse da terra e 

introdução da concepção e tecnologias pensadas para área de irrigação, concebida 

como grande estratégia para desenvolvimento regional, através da mudança das 

áreas sequeiras para grandes projetos de irrigação, a exemplo dos projetos irrigados 

introduzidos pela CODEVASF na região do Salitre e Maniçoba, em contra partida, 

apresentar outro projeto de desenvolvimento que se preocupa com a convivência 

com clima semiárido. Assim sendo, pautas de constantes contradições entre as co-

munidades tradicionais e os grandes proprietários, pela manutenção do seu modo 

de vida tradicional (SCHEER, 2010). 

 

5.1.2. Sobre o Município de Juazeiro e a Região de Massaroca e Juremal  

 

O município de Juazeiro localiza-se na região semiárida do nordeste brasilei-

ro, ao norte do estado da Bahia, à margem direita do Rio São Francisco. Possui uma 

área total de 5.614 Km2 e população de 197.915 habitantes (IBGE, 2010). O clima é 

quente e seco com temperatura anual média de 25,6°C e uma pluviosidade média 

anual de 400 e 500 mm, concentrada no período de novembro a abril. De acordo 
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com a topografia, tipo de solo e dos recursos hídricos, a vegetação apresenta dife-

rentes espécies típicas (OLIVEIRA, 1994). 

Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico do estado da Bahia (ZEE) 

(BAHIA, 2013b) que caracterizou diferentes zonas, que são porções territoriais com 

determinadas características ambientais, sociais e econômicas, encontra-se a região 

que compreende as comunidades de Lagoa do Meio e Riacho do meio, na zona 17, 

denominada “Depressão Sertaneja de Curaçá”. Esta região apresenta característi-

cas predominante de extensas áreas de caatinga preservada, com zonas de baixa 

altitude, precipitação média inferior a 400mm, topografia predominantemente plana a 

ondulada. Nos aspectos econômicos há predomínio da caprinocultura, agricultura de 

subsistência e mineração de cobre (BAHIA, 2013b). 

 

5.1.2.1 Aspectos dos distritos de Massaroca e Juremal 

 

Como região de referência, encontra-se o distrito de Juremal, a 38 km da se-

de, e Massaroca, a 56 km da sede de Juazeiro, estando às comunidades Lagoa do 

Meio e Riacho do meio, próximo a estes dois distritos, apresentando características 

semelhantes, como estando localizadas ao sul do município (Figura 8). Segundo 

Oliveira (1994), no Zoonemento das unidades de desenvolvimento de Juazeiro, a 

região de Massaroca desenvolve um sistema de produção baseado na agricultura de 

sequeiro, com destaque para as culturas voltadas para o mercado interno e externo 

(melancia, mandioca, mamona) e para o autoconsumo (feijão-de-corda e milho), em 

conjunto com a pecuária de caprinos, ovinos e bovinos. Outro aspecto importante do 

distrito de Massaroca se dá por possuir uma estrutura fundiária com presença de 

pequenas propriedades variando de 20 a 100 ha e, áreas coletivas chamadas Fundo 

de Pasto. 

Outras observações e constatações foram feitas nas comunidades alvo do es-

tudo, principalmente no que se refere aos distritos que elas estão inseridas. De for-

ma comum, está principalmente a BR 235, que passa pelos dois distritos (Juremal e 

Massaroca), rodovia que tem fluxo expressivo de carros e caminhões, por ser trajeto 

da região sudeste do Brasil e da capital da Bahia (Salvador) a vários estados do 

Nordeste, assim como ao município de Juazeiro e Petrolina, os dois grandes pólos 

de produção de fruticultura irrigada, aspecto que gerou movimentos migratórios, de-

finitivos ou temporários ao sul do Brasil (SABOURIN, 2003).  
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Os acessos dos distritos até as comunidades são estradas de chão com ma-

nutenções periódicas, sendo as distâncias de 23 km de Juremal para Riacho do 

Meio e 18 km de Massaroca, Lagoa do Meio.  

Outro fato importante é a presença de instituições locais, a exemplo das as-

sociações comunitárias, presentes em ambas as comunidades e o comitê de asso-

ciações, do distrito de Massaroca. Organismos que contribuem na organização soci-

al e nas pautas referente às políticas públicas, além de promoverem junto a outras 

instituições municipais e regionais duas grandes feiras distritais anualmente, promo-

vendo articulação com mercado e intercâmbio entre comunidades e agricultores.  

Entre as ações e Projetos de ATER, comum atualmente às duas comunida-

des, cita-se o projeto Pró Semiárido, que possui diretrizes e princípios de ação com 

a agroecologia, mulheres, juventude, comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, 

associativismo, e acesso a mercado, por meio de implementação de tecnologias so-

ciais, segurança hídrica, produção sustentável e acesso às políticas públicas para o 

meio rural e a Agricultura Família (CAR, 2017). Com a instituição prestadora do ser-

viço, o IRPAA, entidade que possui 28 anos de experiência com pautas ligadas a 

convivência com semiárido, educação contextualizada, direito das comunidades de 

Fundo de Pasto e Agroecologia.  

 

Figura 8 - Mapa de localização do TSSF, Juazeiro – BA e do distrito de Massaroca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação Massapê (2018) 
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5.2. DINÂMICAS DA COMUNIDADE LAGOA DO MEIO 

 

 Compreender a trajetória social e organização da comunidade Lagoa do Meio 

contribuirá na análise do modo de vida desta comunidade de Fundo de Pasto, e 

também suas estratégias ao longo do tempo, permitindo observar como este espaço 

social é visto pelos seus agentes e instituições. Com o intuito de traçar os aspectos 

e características desta comunidade foi utilizada a linha do tempo como método de 

abordagem e diálogo e, estabelecendo como período de análise, as ações de ATER, 

para entender as transformações geradas. 

 Quanto aos aspectos gerais, à comunidade têm atualmente 46 famílias, 40 

destas, com pelo menos um membro vinculado a associação comunitária. No seu 

espaço geográfico, as casas são distribuídas em volta de uma lagoa (de onde veio a 

origem do nome). Esta estrutura hídrica é proveniente de uma floração rochosa em 

forma de caldeirão, represando água das chuvas. A produção baseia-se na criação 

pecuária, principalmente de caprinos e ovinos, agricultura de subsistência como os 

quintais em volta das casas, conferindo segurança alimentar, além da utilização da 

área coletiva de caatinga, de aproximadamente 1.700 hectares. 

 

5.2.1. Primeiro período de assessoria técnica 

 

 O primeiro marco temporal estabelecido na trajetória social da comunidade 

Lagoa do Meio foram as intervenções a partir de 1989, por meio do projeto de 

cooperação entre EMBRAPA Semiárido e o Centro de Cooperação Internacional de 

Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad-Tera), por meio do projeto de 

apoio a agricultura familiar (Padaf), participando a região de Massaroca como 

laboratório da pesquisa-ação (SABOURIN, 2003). 

 Anteriormente, a comunidade vivia as suas características tradicionais em 

convergência com políticas de combate à seca, comungada pela introdução da 

lógica da modernização da agricultura, existindo fortes ações da política das frentes 

de serviço, constante migração para região sul e sudeste do Brasil e efeitos das 

secas. Outro fato ocorrido nesta época e que preparou e organizou a comunidade 

para as intervenções externas, foi a ação da igreja católica, por meio das 

7Comunidades Eclesiais de Base (CEB), que tinha papel importante na reflexão 

bíblica para realidade local. 
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Entre as ações que foram desenvolvidas no período a partir de 1989, como o 

projeto entre EMBRAPA e Cirad-Terra, estão a criação da associação comunitária, 

com contribuição da igreja católica e técnicos da empresa de extensão rural do 

estado da Bahia e também, a Constituição do Comitê de Associações Comunitárias 

Agropecuária de Massaroca (CAAM), que aglomera 12 comunidades rurais e tem 

papel político e social de desenvolvimento regional. Outras ações da época estão 

atreladas a assessoria técnica, por meio de intercâmbios de agricultores para 

conhecer prática de conservação de forragem (silo e feno), tecnologias 

desenvolvidas pela Embrapa e outras experiências na lógica da convivência e 

realização de visitas técnicas a um agricultor, de forma que este fosse replicador de 

experiências. 

 Entre 1993 e início dos anos 2000, passou a ser observado pela comunidade 

o aumento da degradação da caatinga, proveniente das sucessivas secas e pelas 

práticas não adaptadas. Em 1994, foram implementadas as primeiras tecnologias de 

captação de água de chuva (cisternas para consumo humano). Em 1995, ocorreu a 

criação da Escola Rural de Massaroca - ERUM, com a proposta de educação 

contextualizada, que proporcionou intercâmbio de um jovem da comunidade para 

conhecer as experiências dos agricultores na França, no ano de 1996. Neste mesmo 

ano, houve a formação dos primeiros jovens no curso técnico em agropecuária. No 

ano de 1999, ocorreram algumas modificações estruturais na comunidade, como a 

construção de barragem, primeiros empréstimos rurais, chegada da energia solar e 

do sistema de água potável, estruturas que dinamizaram a vida comunitária.    

 O início dos anos 2000 foi marcado pela chegada do agente comunitário de 

saúde, os projetos de transferência de renda (bolsa renda, vale gás e bolsa família) 

e, a chagada da energia elétrica, em 2001. No ano de 2003, foi realizada a 

construção do posto de saúde da região e a primeira feira de caprinos do distrito de 

Massaroca. 

 Neste período, a ação da ATER proporcionou transformações ligadas ao 

acúmulo do conhecimento e oportunizou conhecer outras realidades, iguais e 

distintas, preparando-os para formação de consciência crítica, fortalecimento da or- 

_____________________ 
7
As comunidades eclesiais de base (CEBs) são organismos da Igreja Católica que se caracterizam 

por: celebração dominical realizada por leigos(as); ampla participação na tomada de decisões, 
geralmente por meio de assembleias e; ligação entre a reflexão bíblica e a ação na sociedade (FGV, 
2018).  
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ganização social, articulação com outros espaços sociais e políticos e mudança de 

práticas agropecuárias. Portanto, sendo ao fim deste período o marco em que a 

ATER passou a promover mudanças significativas na vida cotidiana da comunidade. 

 

5.2.2. Secundo período de assessoria técnica 

 

 A segunda intervenção da assessoria técnica foi através do Programa “Cabra 

Forte”, em 2004. Uma ação do governo do Estado da Bahia, que objetivou aumentar 

a renda das famílias da região semiárida, por meio da caprinovinovultura e, trazendo 

como linhas de ação: Assistência técnica, melhoria da qualidade genética dos 

animais, pontos seguros de água para dessedentação animal, melhoria da sanidade 

do rebanho e da nutrição dos animais (SEAGRI, 2006). 

 No ano de 2004, por meio da organização social, foi eleito o primeiro membro 

da comunidade como presidente da CAAM, fortalecendo a inserção da comunidade 

em espaços políticos e institucionais. Dentre outras ações que ocorreram pode-se 

destacar a chegada da cisterna de consumo humano, pelo programa P1MC 

(Programa Um Milhão de Cisternas) executado pela ASA, em conjunto com 

formações de gestão da água. Ainda neste período, a comunidade acessou com 

mais facilidade a DAP (Declaração de Aptodão ao PRONAF) e ao empréstimo rural 

do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

 Além disso, foi neste período em que a ação da ATER e os espaços já 

conquistados promoveram o acesso a políticas públicas ligadas a agricultura 

familiar, como o PRONAF e tecnologias de convivência, a exemplo das cisternas, 

contribuindo para estruturação da comunidade. 

  

5.2.3. Terceiro período de assessoria técnica 

 

 Este terceiro período é marcado pela ação institucional do IRPAA, por meio 

de uma série de projetos de ATER, entre eles: o Programa Sertão Produtivo, no ano 

de 2008; ATER/SUAF (Superintendência da Agricultura Familiar da Bahia), em 2010; 

ATR/PBSM (Plano Brasil sem Miséria), em 2013 e; Pró Semiárido, no ano de 2016, 

consolidando a ação da instituição por 10 anos na comunidade. 

 O Programa Sertão Produtivo objetivou auxiliar centenas de produtores no 

fortalecimento da agricultura familiar e, consequentemente, na busca de uma melhor 
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qualidade de vida no campo, por meio de formações e assistência técnica 

pedagógica para o melhoramento da produção agropecuária, a partir dos conteúdos 

ligados a convivência com o semiárido (IRPAA, 2008).  

 A ATER/SUAF objetivou trabalhar com famílias de agricultores familiares no 

apoio à produção familiar de alimentos para a segurança alimentar e nutricional, 

acesso a mercados, organização social e transição agroecológica. Por meio de ativi-

dades individuais, grupais e comunitárias, compreensão no planejamento a execu-

ção e avaliação das atividades, visando a autonomia econômica e social das famí-

lias atendidas (SEAGRI, 2010). 

 A ação do projeto de ATER/PBSM objetivou aumentar a renda per capita das 

famílias de agricultores, ampliar o acesso aos serviços públicos e as políticas 

públicas sociais, garantir oportunidade de ocupação e renda aos que estavam em 

vulnerabilidade social. Assim, estabelecendo ações de inclusão produtiva, que 

contemplaram a assistência técnica e o fomento rural (Recurso não reembolsável) 

no valor de R$ 2.400,00, beneficiando projetos de estruturação produtiva (MDA, 

2015). 

O Projeto Pró Semiárido, iniciou em 2016, o processo de ATER pela constru-

ção de forma participativa de planos de desenvolvimento e investimento, por meio 

de metodologias participativas, onde identificou grupos de interesse em atividades 

afins aos agricultores, ação que resultou em convênio entre a associação de Lagoa 

do Meio e a CAR. Objetivou gestar recurso público, inerente a investimentos produti-

vos em um agrupamento de quatro comunidades, denominadas de Território Rural 

Raízes do Sertão (CAR, 2017).  

 No período de execução destes projetos de ATER, outras políticas públicas e 

ações foram desenvolvidas e implementadas, como: o aumento da área plantada de 

palma forrageira, construção de galinheiros e hortas, aumento do plantio de 

forrageiras, implementação de tecnologias de captação de água de chuva para 

produção, a exemplo da cisterna de 52.000 L, tanque de pedra e barreiros 

trincheiras, no ano de 2012, por meio da ASA no programa uma terra e duas águas 

(P1+2). 

Outras conquistas ocorreram neste período, como: a eleição da primeira 

mulher representante da comunidade como presidente da CAAM e, um 

representante da comunidade como presidente do STR (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Juazeiro) no ano de 2013; Aquisição do banco de 
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sementes, em 2015; Partida de jovens da comunidade para estudar na Escola 

Família Agrícola de Sobradinho (EFA), em 2016; Eleição da terceira representante 

da comunidade como presidente da CAAM, em 2017; A gestão de convênio com a 

CAR pelo projeto Pró Semiárido com a associação; Regularização ambiental do 

Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR); Encaminhamento do auto 

reconhecimento como comunidade tradicional de Fundo de Pasto e, por fim, a 

formação da Cooperativa Familiar de Massaroca (COOFAMA).   

 Assim, as transformações agora geradas correspondem a toda construção da 

trajetória social, desde a ocupação em espaços estratégicos à posição de 

lideranças, contribuindo no acesso e fomento de investimentos e estruturas 

importantes na comunidade e, que viabilizam a convivência com semiárido.   

 

5.2.4.  Redes de relacionamento e a conquista dos espaços de poder 

 

A realidade da comunidade rural de Lagoa do Meio não difere das demais do 

semiárido Brasileiro, no entanto, devido às diversas intervenções que ocorreram ao 

logo da sua trajetória, existem algumas particularidades na comunidade, como a sua 

forte inserção em redes de relacionamento organizacional e institucional. Lagoa do 

Meio tem uma trajetória forjada por um habitus caracterizado pelo acúmulo de 

conhecimento, acesso a espaços políticos, sociais e articulações institucionais, ou 

seja, que segundo Bourdieu (2011), chama-se de apropriação de capital social. 

É possível definir seu campo relacional, do ponto de vista das relações, 

normas, valores e regras informais internas, ligada as tradições e costumes das 

comunidades tradicionais de Fundo de Pasto. Apresenta rede de relações 

estabelecidas com as comunidades vizinhas, instituições e lideranças regionais e 

municipais, proveniente do prestígio acumulado. Pode-se então compreender que, a 

comunidade Lagoa do Meio interage no seu campo relacional com espaço social 

comunitário, ligada a seus costumes e ao distrito de Massaroca, por meio das redes 

de relacionamento (BOURDIEU, 2011).  

O fato de a intervenção, ainda no início da década de 1980 pela CEB, iniciar o 

processo de construção e acumulação de conhecimento, despertando outra visão de 

como se comportar às ações externas, a exemplo do projeto EMBRAPA / Cirad-

Terra, fomentou as experiências já vividas como comunidade tradicional de Fundo 

de Pasto, por meio da forma de se relacionar dentro do espaço social interno e com 
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as demais comunidades por meio das redes, que foram, ao longo do tempo, sendo 

revestido em acúmulo de conhecimento, prestígio e conquista de espaços de poder 

institucionais (BOURDIEU, 2011). 

 Assim, as diversas intervenções ocorridas principalmente na década 80 e 90, 

oportunizou acesso ao conhecimento, por meio de intercâmbios, formações, reflexão 

bíblica da realidade. Isto proporcionou, ao longo da sua trajetória social, o acúmulo 

do conhecimento, por meio do prestígio e conquista de posições na rede, sendo o 

final deste período o marco da mudança proporcionado pela ATER, assim tendo o 

ano de 1999 como ano balizador. Na prática cotidiana da comunidade, traduziu-se 

na formação de lideranças jovens, que assumiram cargos importantes. Dentro da 

comunidade, eleição de presidentes da associação e, regionalmente, a presidência 

do comitê da associação de Massaroca, por três mandatos com diferentes 

representantes, sendo os dois últimos mandatos assumidos por mulheres e, a 

presidência do STR de juazeiro. Dessa forma, moldando Habitus, por meio do 

acúmulo de conhecimento, relação com as redes locais e a conquista do prestígio 

em assumir sucessivamente a liderança das redes (BOURDIEU, 2016). 

Por outro lado, esta forma de sentir, enxergar e agir, ao longo da trajetória 

social, traduziu em diversas benfeitorias, em períodos em que determinadas 

políticas públicas ainda não eram estratégias centrais de desenvolvimento pelos 

governos. Hoje, este acúmulo foi transformado em água encanada por adutora, 

energia elétrica, projetos de ATER, organização social consolidada, presença da 

discussão de gênero, convênio com instituição governamental, representatividade 

em espaços políticos e institucionais, acesso ao ensino técnico e superior, formação 

de cooperativa, e o acúmulo do capital econômico por diversas famílias. 

Diante disso, levou a comunidade, a buscar e debater outras questões para 

seu futuro, como transição agroecológica, empoderamento feminino, recuperação 

total da caatinga, estratégias consolidadas de comercialização, segurança alimentar 

e nutricional e o direito a regularização definitiva da área coletiva, a fim de promover 

a permanência dos jovens e das famílias no campo, com qualidade e oportunidade. 
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5.3. DINÂMICAS DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO 

 

 Compreender a dinâmica da comunidade Riacho do Meio proporcionará a 

compreensão das estratégias e marcos importantes na sua trajetória social e como 

seus agentes e instituições se inserem neste espaço. Assim, também foi utilizada 

como ferramenta a linha do tempo (Figura 4), como método de abordagem e diálogo 

e, estabelecendo como período de análise, as ações de ATER, a fim de entender as 

transformações geradas. 

Quanto aos aspectos gerais, a comunidade possui 20 famílias, 62 associados 

na associação, parte destes, pessoas da comunidade e outras que moram na cidade 

ou no distrito, mas com raízes familiares, e outros de comunidades vizinhas que 

apresentam as mesmas características e demandas. Seu espaço geográfico conta 

com casas dispersas, com distância média no raio de 10 km. A produção baseia-se 

na pecuária, principalmente de caprinos e ovinos, agricultura de subsistência, a 

segurança alimentar dos quintais em volta da casa e, atualmente, na produção 

convencional de “Tomate”, por meio de água subterrânea, além da utilização da área 

coletiva de caatinga de aproximadamente 10.000 hectares. 

 Anterior às primeiras intervenções de políticas públicas de ATER, a trajetória 

social da comunidade apresentou uma série de fatos marcantes, que ajudam a 

compreender sua dinâmica e habitus, como: a forma de viver das comunidades 

tradicionais de Fundo de Pasto; A chegada de uma professora particular, no ano de 

1975; Construção do prédio escolar e a presença da igreja católica, em 1976; 

Primeiro contato com Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro - STR, no ano 

de 1983 e, ações de frente de serviço para construção de barreiros. No final dos 

anos 80, iniciou-se o processo de organização social, com a formação da 

associação comunitária, tendo como promotores, lideranças políticas regionais e 

locais, como os agentes da CODEVASF, em 1988. 

 Os anos 90 iniciaram com presença, ainda tímida e pontual, de técnicos da 

empresa de extensão rural da Bahia, aumento no desmatamento das áreas de 

caatinga para plantio de capim, utilização corriqueira de práticas convencionais para 

manejo agropecuário, além do êxodo rural para o sul e sudeste do Brasil, no ano de 

1992. Seguido do êxodo de jovens para cidade de Juazeiro, em 1995. No mesmo 

período ocorreu mais uma frente de serviço como política pública, a entrega de 

cestas básicas e de sementes. Próximo aos anos 2000, a comunidade contou com a 
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chegada das políticas de transferência de renda (bolsa renda, vale gás e bolsa 

família), presença do agente comunitário de saúde e os primeiros empréstimos 

rurais. 

 Analisando o período, é possível notar uma forte ligação com lideranças 

políticas como promotoras do desenvolvimento, a exemplo da formação da 

associação comunitária, e ainda as políticas públicas de combate à seca, o que não 

difere das ações adotadas na época, na região semiárida pelos governos. Fatos que 

tiveram como principais consequências o êxodo de jovens e adultos para outras 

regiões e a utilização de práticas não adaptadas ao semiárido no sistema de 

manejo. 

 

5.3.1. Primeiro período de assessoria técnica 

 

A primeira ação de ATER como política pública veio por meio do projeto 

Cabra Forte, executado pelo governo do estado da Bahia, em 2004. No mesmo 

período, iniciou a presença da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), 

chegada das motos como meio de transporte e, a volta de alguns jovens à 

comunidade, no ano de 2005, e o acesso com mais facilidade a DAP e ao 

empréstimo rural PRONAF.  

No ano de 2006, ocorreu aumento da compra de ração no mercado, a 

construção de mais uma barragem na comunidade e a chegada da energia solar. 

Em 2007, foi realizada a construção das primeiras cisternas de consumo humano de 

16.000 L, pela CAR. 

Este período, consistiu no acesso as políticas importantes voltadas a 

agricultura familiar e estruturações, a exemplo crédito rural e construção das 

cisternas, demostrando passos significativos de interação com instituições externas. 

No entanto, ainda pouco consolidadas com organismos locais e a disponibilidade de 

informações. 

 

5.3.2. Segundo período de assessoria técnica 

 

O segundo período de ATER foi marcado pela ação institucional estratégica 

do IRPAA, por meio de uma série de projeto de ATER, entre eles o Programa Sertão 
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Produtivo, ATER/SUAF, ATR/PBSM, e Pró Semiárido, consolidando a ação da 

instituição por 10 anos na comunidade. 

No ano de 2008, além do programa Sertão Produtivo, a comunidade contou 

com a perfuração de poços artesianos para acesso à água subterrânea, plantio de 

roças de palma forrageira como estratégia alimentar para os rebanhos, aquisição de 

animais geneticamente melhorados e a chegada dos carros pipas para 

abastecimento emergencial de água.  

Em 2010, houve o início do acompanhamento técnico pelo projeto 

ATER/SUAF, em seguida, a chegada das cisternas de produção de 52.000 L. Em 

2013, mais uma ação da ATER, ligado ao programa Brasil sem Miséria, seguido pela 

saída do agente comunitário de saúde, fato que causa bastante desconforto a 

comunidade. Neste período, foi percebida maior interação e organização da 

associação comunitária, construção de estruturas produtivas de galinheiro e áreas 

de palma forrageira, além do acompanhamento de alguns criadores de caprino pelo 

projeto Bioma Caatinga, vinculada ao SEBRAE. 

As ações do projeto de ATER pelo Pró Semiárido, iniciaram em 2016, onde a 

comunidade teve oportunidade de participar da construção participativa de plano de 

investimento e desenvolvimento, resultando em convênios com a CAR. Dessa forma, 

obtendo a primeira experiência na gestão de recursos públicos, sendo este convênio 

destinado a investimentos a um aglomerado de comunidades, denominado de 

Território Rural Sertão Forte.  

Outra importante conquista foi o CEFIR para quase todas as famílias da 

comunidade, por meio de uma ação do STR no ano de 2017. No mesmo ano, foi 

iniciado o plantio de “tomate” no formato convencional, utilizando água subterrânea 

para irrigação, inciativa que teve como influência a alta produção em comunidades 

vizinhas. Por fim, em 2017, a comunidade recebeu por meio de emenda 

parlamentar, um trator com implementos agrícolas.    

No segundo período, o prestígio de alguns agentes ainda é visto com 

destaque por ações ainda ligadas a figura da liderança política como promotor. No 

entanto, é perceptível algumas mudanças na postura da comunidade, principalmente 

com o fortalecimento da associação e adoção de práticas e estruturas que dialogam 

com o clima semiárido, por meio do aumento das formações ligadas a organização 

social e convivência com semiárido, promovida pela ATER. Período que foi marco 

nas transformações geradas pela assessoria técnica, devido a ação do IRPAA. 



57 
 

5.3.3. Redes de relações internas e o prestígio do acúmulo de capital econômi-

co 

Para compreender o capital social da comunidade de Riacho do Meio, é 

preciso entender como se caracteriza seu campo relacional. Suas relações estão 

baseadas, principalmente, do ponto de vista das relações do espaço social interno, 

ligado às tradições e costumes das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, 

em conjunto com a proximidade de agentes que moram na cidade e nos distritos e, 

constantemente participam da vida cotidiana da comunidade, seja por terem raízes 

familiares, seja pelo capital econômico (propriedades e rebanhos) (BOURDIEU, 

2011). 

O capital econômico e seu acúmulo é fator que diferencia alguns agentes na 

comunidade, havendo famílias com acúmulo da riqueza baseada na quantidade de 

terras, animais e roças de tomate, e outras, que mesmo tendo rebanho e utilizarem a 

área coletiva para pastejo, vendem a mão de obra aos vizinhos, principalmente nas 

roças de tomate. Desse modo, o prestígio está ligado a conquista de posição dentro 

do campo e o acesso às redes de alguns agentes, vinculado ao capital econômico 

(BOURDIEU, 2011). 

Entretanto, o fato da pouca ação externa durante sua trajetória, conferiu a 

comunidade Riacho do Meio, áreas de caatinga mais preservadas, como também, a 

manutenção das características e manifestações culturais das comunidades 

tradicionais de Fundos de Pasto. Assim, o conhecimento ligado principalmente a 

permanência das tradições e, nos últimos anos, as ações formativas da ATER, 

atrelado ao fortalecimento da organização social, utilização de práticas adaptadas ao 

clima e o retorno de jovens e agentes a viver na comunidade, têm formatando um 

conjunto de disposições de como agir pelos agentes (BOURDIEU, 2016). 

O seu modo de ver, sentir e agir, está ligada principalmente ao conhecimento 

endógeno e empírico das tradições e a forma de viver no seu espaço social, em 

conjunto ao capital econômico e prestígio de alguns agentes, que promovem o 

diálogo e interação com outros espaços e redes (BOURDIEU, 2016). 

Logo, o acúmulo do conhecimento no último período de ação da ATER levou 

a comunidade a pensar em outras estratégias para o futuro, e que foi analisado 

conjuntamente na aplicação da metodologia do mapa mental, considerando e 

propondo a menor degradação ambiental, maior acesso a políticas e projetos 

públicos, a melhoria da renda econômica e inserção em espaços e redes 
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organizativas e institucionais. Assim, tendo ano 2008, como balizador da mudança 

de concepção gerada pela ATER. 

 

5.4. AVALIAÇÃO DOS INIDICADORES DE SUSTENTABILDADE 

 

 A avaliação dos indicadores de sustentabilidade (IS), contaram com três 

momentos. O primeiro momento consistiu na construção do instrumento de 

avaliação (em papel madeira) na forma de gráfico radar e, a organização para roda 

de diálogo com os agentes (agricultores); o segundo momento baseou-se na 

avaliação e análise, junto às comunidades, dos IS e; o terceiro momento consistiu na 

mensuração dos dados no Plano de Sustentabilidade Técnico/Social (PS-TS). 

 A escolha da visualização com gráficos, segundo VENONA (2008), é uma 

maneira bastante eficiente de verificar o comportamento integrado dos IS 

compostos, principalmente quando se usa o tipo radial (radar). Os dados coletados 

estão traduzidos em gráfico radar que retratam as dimensões ambiental (16 

indicadores), social (17 indicadores) e econômico/produtivo (20 indicadores). 

 

5.4.1. Análise dos Indicadores de Sustentabilidade 

 

 A análise dos indicadores de sustentabilidade foi baseada nas discussões e 

análises, feitas junto aos agentes nas comunidades rurais de Lagoa do Meio e 

Riacho do Meio, durante o processo de DRP na fase da construção dos IS e da sua 

avaliação por meio dos gráficos radar. Este acúmulo de conhecimento e a 

percepção das estratégias adotadas por cada comunidade, associado às 

intervenções de ATER e a formação do seu habitus, foram às bases para a 

discursão e análises destes resultados. Nesse sentido, o uso da ferramenta PS-TS 

resultou no Plano de Sustentabilidade dos Agroecossistemas.   

 Os gráficos radar tiveram leitura única do seu formato estando dispostos da 

seguinte forma: os Indicadores estão ligados ao centro do gráfico, onde cada linha 

está espaçada entre as notas 1, 2, 3, 4 e 5. As características de cada IS estão 

representadas nos parâmetros apresentados nas tabelas 4, 5 e 6. As linhas que 

ligam os valores atribuídos aos IS estão em duas cores de referência, sendo a cor 

azul correspondente à comunidade Lagoa do Meio e a cor vermelha correspondente 

à comunidade de Riacho do Meio. Assim, a distribuição espacial das linhas serviu 
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como base para leitura da sustentabilidade, que apresenta Limiar da 

Sustentabilidade (LS) (0,7), localizando este valor entre o intervalo 3 a 4.  

A análise dos resultados foi feita de acordo as dimensões pré-estabelecidas 

(ambiental, social e econômico/produtivo) e discutidos por cada atributo sistêmico 

considerado, a partir do Índice da Sustentabilidade gerado pela média dos 

indicadores.  

 

5.4.2. Dimensão Ambiental 

 

A utilização dos recursos ambientais e naturais pelo homem é uma prática 

antiga, representando um sinônimo de sobrevivência.  A coleta e utilização destes 

recursos eram feitos de forma extrativista, respeitando os ciclos naturais, usando 

somente o necessário, sem interferir de forma agressiva no ecossistema. No 

entanto, com a evolução e crescimento da humanidade, o ambiente natural passou a 

ser mais suprimido a cada geração e, substituído por sistemas artificializados 

(SILVA, 2013). 

 Diante disso, a rápida transformação do ambiente provocada pelas ações 

antrópicas, não obedeceu às leis de conservação da natureza, mas às leis 

econômicas. Além disso, buscou modificar de forma útil a matéria prima, para nosso 

próprio bem estar e, satisfazer o senso consumista estabelecido na sociedade, 

desenvolvendo um processo desigual e predatório de interação entre 

homem/natureza. Este processo desencadeou efeitos extremos ao clima, como 

observado pelas constantes mudanças climáticas, modificando de forma significativa 

o ambiente em que estamos inseridos (SILVA, 2013). 

 A análise de comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, que têm na sua 

principal estratégia o uso coletivo de áreas de caatinga, foi uma oportunidade de 

entender os efeitos das mudanças climáticas e o modo de vida e produção dos 

agentes em interação constante com meio ambiente. 

De acordo com o Gráfico 1, fica evidente a diferença entre o comportamento 

entre as duas comunidades em relação a dimensão ambiental. A linha azul 

representada pela comunidade Lagoa do Meio, evidencia na sua grande porção, 

nota acima de 3, demostrando uma tendência a sustentabilidade, sendo confirmada 

pelo índice gerado dos indicadores (0,77), acima do limiar as sustentabilidade. Já a 

comunidade Riacho do Meio, como demostra a linha vermelha, a maioria dos 
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indicadores estão abaixo da nota 3, o que demostra baixo índice de sustentabilidade 

(0,47).  

 

Gráfico 1 – Avaliação dos indicadores de sustentabilidade ambiental. 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

5.4.2.1. Atributo autonomia  

  

5.4.2.1.1. Em Lagoa do Meio 

  

Ao interpretar os resultados dos indicadores de sustentabilidade da 

comunidade Lagoa do Meio, observou-se o conjunto de indicadores que estão 

ligados a Autonomia, com destaque para Participação em Espaços Formativos, nota 

5, e Regularização Ambiental da Área Coletiva, nota 3, sendo este último, apontado 

como o indicador de maior preocupação pela comunidade (Gráfico 1). 

 O valor máximo atribuído ao indicador Participação em Espaços Formativos, 

pôde ser atribuído as intervenções, ao longo da sua trajetória social pelas diversas 

instituições, possibilitaram o acúmulo de participação em espaços formativos e 
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envolvimentos em redes de formação que debatem as questões ambientais 

(BOURDIEU, 2011).  

Aspectos inerentes ao conhecimento dos direitos foi demostrado na 

preocupação com a regularização ambiental da área coletiva. Segundo a Lei 12.651, 

de 25 de Maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e regulamentar 

o Cadastro Ambiental Rural (CAR), da obrigatoriedade da regularização do cadastro 

até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais um ano, e que implicando no não 

comprimento do prazo, o bloqueio no acesso as políticas públicas ambientais e 

multas pelos órgãos competentes que regulariza a exploração agroflorestal 

sustentável praticada por povos e comunidades tradicionais (BRASIL, 2012).  

 A Lei 12.651 regida no estado da Bahia pelo decreto 15.189 de 02 de Junho 

de 2014, que regulamenta a gestão das florestas e das demais formas de vegetação 

do Estado da Bahia, a conservação da vegetação nativa, o Cadastro Estadual 

Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), dispõe acerca do Programa de Regularização 

Ambiental dos Imóveis Rurais do Estado da Bahia. De acordo ao capítulo II, art 4°, 

considera florestas e demais formas de vegetação nativas existentes no Estado da 

Bahia indispensáveis ao processo de desenvolvimento equilibrado e à sadia 

qualidade de vida de seus habitantes e não poderão ter suas áreas reduzidas, a 

exemplo das áreas que abrigam comunidades tradicionais de fundo e fechos de 

pasto que adotem modelos sustentáveis (BAHIA, 2014). 

 Portanto, o conhecimento destes dispositivos pelas comunidades, por meio da 

regularização ambiental das áreas individuais, é visto como ameaça aos grandes 

projetos econômicos que se consolidam no Território de Identidade do Sertão do 

São Francisco, dificultando a regularização da área coletiva. 

 

5.4.2.1.2. Em Riacho do Meio 

 

Na comunidade Riacho do Meio o Índice da Sustentabilidade Ambiental foi 

crítico (0,47) abaixo do limiar da sustentabilidade, demostrando, em comparação ao 

agroecossistema de referência (Riacho do Meio), uma grande distorção e 

vulnerabilidade em relação aos aspectos ambientais (Gráfico 1).  

 O atributo que mostrou maior diferença entre as comunidades foi a 

autonomia, onde todos os indicadores tiveram nota 1, como demostra o Gráfico 1. 

Esta nota é atribuída aos indicadores relacionados ao Uso Coletivo da Caatinga, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Gestão e Regularização da Área Coletiva, Participação em Espaços Formativos e 

Replicação das Informações. Resultados que podem ser observados e relacionados 

à sua trajetória social, com relação ao seu modo de vida tradicional e a formação do 

seu habitus, que demostraram poucos acessos a espaços formativos e interação 

com instituições de ATER. Nesse sentido, a formação relacionada à educação 

ambiental e a legislação ambiental vigente são aspectos a serem dinamizados pela 

ATER no (Plano de Sustentabilidade em Agroecossistema). 

 Além dissoo, a educação ambiental, que pode ser entendida como uma 

metodologia, onde os agentes podem assumir e adquirir o papel de membro 

principal do processo de ensino/aprendizagem poderá ser a base para aumentar os 

índices destes indicadores, por meio da participação ativa na análise de cada um 

dos problemas ambientais da comunidade. E ainda, a busca de soluções e 

resultados, a fim de traçar estratégias para o pleno desenvolvimento sustentável, 

utilizando programas e formações capazes de promover a educação ambiental e a 

adoção de práticas, que visem a diminuição dos impactos ao meio ambiente (ROOS 

E BECKER, 2012).  

 

5.4.2.2. Atributo produtividade 

 

5.4.2.2.1. Em Lagoa do Meio 

 

 O indicador de sustentabilidade que mais se destacou foi o Extrativismo 

Energético e de Manutenção com nota 5, relacionado ao uso de lenhas e estacas, e 

Regeneração da Caatinga, nota 2, menor nota da dimensão ambiental (Gráfico 1). 

 A atribuição positiva ao uso do extrativismo da caatinga está relacionada aos 

diversos espaços formativos que a comunidade teve a oportunidade de está 

inserida, despertando-a para os aspectos ligados ao uso e manejo. Atualmente o 

extrativismo é realizado das áreas de Fundo de Pasto, como frutas nativas, como o 

umbu, produtos para manutenção das famílias, como a lenha (apenas de arvores já 

mortas) em quantidade necessária para uso, não ocorrendo exploração da caatinga 

para fins econômicos e predatórios. 

 Outro aspecto foram os espaços formativos, que contribuíram para 

conscientização da comunidade sobre a importância da caatinga em pé e sua 

regeneração. No entanto, devido ao uso intensivo da caatinga, em conjunto com os 
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anos sucessivos de seca, bem como, área insuficiente para os rebanhos da 

comunidade, não é possível ver de forma substancial a regeneração de novas 

plantas nativas. Segundo, Guimarães Filho (2003), nas áreas de depressão 

sertaneja, as mais secas do Semiárido, onde a criação extensiva de caprinos é 

alternativa predominante, são necessários pelo menos 200 a 300 hectares para 

manter, em condições semiextensivas, um rebanho de corte com 300 matrizes. 

Apontando este indicador como fator crítico e importante para trabalho da 

ATER, têm-se como uma das alternativas para (Plano de Sustentabilidade), o 

recaatingamento. Esta prática consiste na recuperação de áreas de caatinga 

degradada por meio do cercamento de determinada área, promovendo práticas de 

conservação dos solos, replantio de mudas nativas, conservação da água e da 

agrobiodiversidade, diminuindo ou erradicando os efeitos da desertificação (IRPAA, 

2011), juntamente com o incentivo ao uso de manejo alimentar, descarte orientado 

do rebanho e discursão da capacidade de suporte para o pastejo da área de 

caatinga. Estas alternativas dialogam com o 15º Objetivo para Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), que propõem  proteger, recuperar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade (ONU, 2015). 

 

5.4.2.2.2. Em Riacho do Meio 

 

No atributo produtividade o indicador que teve as melhores notas foram 

Regeneração da Caatinga e a Capacidade de Suporte, ambas com nota 3, sendo 

resultado melhor do que o do Agroecossistema de Referencia (Lagoa do Meio), que 

obteve nota 2 para regeneração da caatinga e, Reposição dos insumos nota 1, com 

menor nota (Gráfico 1). 

A capacidade de suporte está intimamente relacionada com a regeneração da 

caatinga, pois se refere à pressão dos rebanhos na área de Fundo de Pasto, que em 

excesso, significa maior quantidade de unidades animais em uma determinada área, 

ou seja, alimento insuficiente. Segundo Araújo Filho (2013) a capacidade de suporte 

de caprinos e ovinos na caatinga é 1 animal para 1,3 a 1,5 ha de caatinga. A 

comunidade Riacho do Meio apresenta aproximadamente 10.000 hectares de área 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/
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coletiva (área aberta), com pouca pressão do rebanho, com isso, possibilitando a 

regeneração, principalmente nas áreas mais distantes das casas. 

Também relacionada a área de Fundo de Pasto, está a recomposição dos 

insumos, que diferentemente de Lagoa do Meio, os agricultores não percebem a 

necessidade de recompor a fertilidade das áreas coletivas, já que a extensa área 

permite o descanso e a recomposição natural da fertilidade e da regeneração dos 

extratos herbáceos e arbustivos.  

 

5.4.2.3. Atributo resiliência, adaptabilidade e flexibilidade  

 

5.4.2.3.1 Em Lagoa do Meio 

 

 Para atributo Resiliência, Adaptabilidade e Flexibilidade, obteve-se o indicador 

Risco de Contaminação, nota 5, e Estágio de Preservação, nota 3 (Gráfico 1). 

 Atribuiu-se a nota máxima ao indicador Risco de Contaminação, o fato da 

comunidade não utilizar nenhum tipo de agroquímico na produção agrícola, não 

ocorrendo contaminação dos solos, águas e das pessoas. Os únicos produtos de 

base química utilizados são vermífugos e vacinas obrigatórias aos animais, que são 

manuseados com orientação técnica, tanto por entidades de ATER, como pelos 

técnicos agrícolas formados na comunidade. 

 O inidicador Estágio de Preservação apresentou nota próximo ao considerado 

sustentável, por conta do estágio de regeneração caatinga, que neste momento, 

necessita de projetos de intervenção ambiental, a exemplo do recaatingamento. 

Assim, considerando a inter-relação dos componentes biofísicos da natureza com as 

ações humanas, pois é a expressão da paisagem do ambiente, associado a 

sociobiodiversidade histórica de cada território tradicional, que irá contribuir no 

redesenho das paisagens das áreas degradadas (FÁVERO, 2014).  

 

5.4.2.3.2. Em Riacho do Meio 

 

O atributo que se relaciona com a Resiliência, Adaptabilidade e Flexibilidade, 

e que obteve a maior nota foi indicador Permanência da Biodiversidade e Estágio de 

Degradação dos Solos (nota 4) e IS Risco de Contaminação e utilização de  Práticas 

Conservacionistas (nota 2)  (Gráfico 1). 
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Os indicadores Permanência da Biodiversidade e Estágio de Degradação dos 

Solos, também segue a lógica relatada na análise da Capacidade de Suporte e 

Regeneração da Caatinga, onde a manutenção da forma de manejo tradicional dos 

rebanhos das comunidades de Fundo de Pasto, associada a extensa área de 

caatinga e a pouca intervenção, promoveram até o momento, um alto grau de 

manutenção da caatinga, onde sua preservação está ameaçada pela pouca 

participação da comunidade em espaços formativos sobre as questões ambientais. 

Portanto, sendo necessária para o Plano da Sustentabilidade, a criação de 

estratégias que promovam a consciência em manter os aspectos ambientais hoje 

apresentados. 

Neste sentido, é notória a importância da utilização das áreas coletivas de 

Fundo de Pasto para o manejo do rebanho como estratégia ao enfretamento das 

mudanças no clima, já que a vegetação caatinga é resiliente por essência, e se cor-

retamente manejada, poderá ser a principal forma de manter a permanência das 

comunidades tradicionais, bem como, seu formato de vida e produção e a conserva-

ção da biodiversidade local (NICHOLLS, 2015). 

O Risco de Contaminação é evidente e preocupante, pois está associado di-

retamente às áreas de produção de tomate de forma convencional, onde a utilização 

de insumos agroquímicos é intensa e não respeita as normas estabelecidas de se-

gurança e carência dos produtos. Esta atividade passou a ser desenvolvida nos úl-

timos anos utilizando como exemplo, a comunidade vizinha, que usa a água subter-

rânea para exercer esta atividade agrícola. Portanto, a utilização dos agroquímicos 

associado ao pouco conhecimento e compreensão dos agricultores referentes à ma-

nipulação, armazenamento, descarte, legislação fitossanitária, são aspectos que 

contribuirá para aumento da exposição dos agricultores familiares e a artificialização 

dos seus sistemas. Esta prática vem causando, a curto e longo prazo, a contamina-

ção do solo e do sistema hídrico, a degradação ambiental que têm como conse-

quência, prejuízos à saúde e alterações significativas nos ecossistemas (BOHNER, 

2013). 
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5.4.3. Dimensão Social 

 

O avanço e desenvolvimento do conceito da agricultura mercantil e 

produtivista criou um novo patamar para a agricultura familiar e o meio rural, definida 

pela modernização das suas atividades e pela integração sócio e econômica de 

forma global. No entanto, este modelo empresarial do tipo industrial não significou a 

implantação de uma forma social de produção única e homogênea. Tendo outras 

formas sociais de produção, que ocupam um lugar importante no cenário atual da 

economia e da sociedade brasileira. Por exemplo, as comunidades tradicionais, que 

não podem ser entendidas a sua interação, como a passagem de uma situação de 

isolamento social e de exclusão do mercado, para outra de total integração 

econômica e social. Pois estas comunidades tradicionais mantém sua forma de vida 

e organização social em conjunto com as relações externas, com mercado e a 

sociedade globalizada (WANDERLEY, 2003). 

Assim, as interações sociais que foram percebidas nos resultados dos IS da 

dimensão social, demostraram sua relação e proximidade com modo de vida da 

sociedade atual, com seus costumes, éticas e o habitus das comunidades 

tradicionais de Fundo de Pasto. 

Como demonstra o Gráfico 2, ficou evidenciada a diferença e o 

comportamento entre as duas comunidades. A comunidade Lagoa do meio, 

representada pela linha de cor azul, obteve na sua grande porção, nota acima de 3, 

demonstrando tendência a sustentabilidade, confirmada pelo índice 0,74, acima do 

limiar da sustentabilidade. Já a comunidade Riacho do Meio representada pela linha 

de cor vermelha, nota-se que a maioria dos indicadores de sustentabilidade estão 

menor ou igual a nota 3, o que demostra está abaixo do limiar, sendo seu índice 

0,47. 
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Gráfico 2 – Avaliação dos indicadores de sustentabilidade social. 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

5.4.3.1. Atributo autonomia 

 

5.4.3.1.1. Em Lagoa do Meio 

  

O conjunto de indicadores que estão ligados ao atributo Autonomia 

(Regularização da Área Individual e Regularização da Área Coletiva) apresentaram 

nota 3 (Gráfico 2). Os indicadores Regularização da Área Individual e Regularização 

da Área Coletiva demostraram um tema de total preocupação, mesmo com parte 

das áreas individuais sendo tituladas. No entanto, a regularização da área coletiva é 

de total entendimento pela associação e os agentes (agricultores), visto que, a 

regularização fundiária é a base para vida no semiárido e permanência no campo.  

Portanto a nota atribuída está conectada ao entendimento da busca por este direito, 
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bem como, os passos dados para a regularização das áreas individuais e da área 

coletiva. 

Onde as demandas e o processo de resistência das áreas coletivas de Fundo 

de Pasto estão, conectadas com outras comunidades em volta de uma articulação 

estadual das comunidades de Fundo de Pasto, organização social que vem lutando 

pelo direito da permanência na terra e a resistência do modo de vida. Tendo em 

vista que as áreas coletivas são devolutas, em 2013 foi criada no estado da Bahia a 

Lei nº 12.910, que dispõe sobre a regularização fundiária de terras públicas 

estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente por comunidades 

remanescentes de Quilombos, e por Fundos e Fechos de Pasto. No entanto, esta lei 

não garante o título definitivo, mas a concessão de direito real de uso por 90 anos, 

podendo ser renovado caso mantenham as características físicas, sociais e 

culturais. Tornando-se necessário o auto reconhecimento destas características até 

31 de Dezembro de 2018.  

Portanto, para entendimento da comunidade de Lagoa do Meio, a Lei nº 

12.910 não atende totalmente seus anseios, pelo fato desta lei garantir o direito real 

de uso, e não título definitivo da área utilizada de forma secular por várias gerações. 

 

5.4.3.1.2. Em Riacho do Meio  

 

Na comunidade Riacho do Meio, o índice da sustentabilidade da dimensão 

sócial mostrou-se crítico: (0,47), abaixo do limiar da sustentabilidade. O atributo 

Autonomia apresenta um ponto crítico referente a regularização fundiária com 

indicadores mais baixos, com  nota 2 para o indicador Regularização da Área 

Individual e nota 1  para a Regularização da Área Coletiva (Gráfico 2). 

O baixo resultado para os indicadores Regularização da Área Individual e 

Regularização da Área Coletiva corresponde a falta de informação sobre a 

necessidade da regularização das áreas. Apenas, pequena parte da comunidade 

tem conhecimento que os documentos de regularização da terra como o ITR 

(Imposto sobre a propriedade territorial rural), vinculados a Receita Federal e o CCIR 

(Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), mais conhecido pelos agricultores como 

“INCRA”, são documento expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) a fim de comprovar a regularidade cadastral do imóvel rural, que 

contém informações sobre o titular, a área, a localização, a exploração e a 
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classificação fundiária do imóvel rural. Estes dados são declaratórios e 

exclusivamente cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse (INCRA, 

2017). 

. Na comunidade Riacho do Meio não há nenhum processo de entendimento 

sobre a necessidade da sua regulamentação e identificação como comunidade 

tradicional, sendo vista o Fundo de Pasto como área de solta dos animais e, 

associada às famílias que se dizem donas há décadas, mas que não fazem uso 

social da terra. Assim, desconsiderando a regularização por meio do titulo de 

domínio, que é documento que garante o vínculo de posse, pois terras sem título 

são devolutas, ou seja, de posse do estado, o mesmo valendo para as áreas 

coletivas. Portanto, no (Plano de Sustentabilidade) precisam ser construídas 

estratégias de envolvimento da comunidade, na pauta do auto reconhecimento como 

comunidade tradicional de Fundo de Pasto e regularização fundiária da área coletiva 

e individual. 

 

5.4.3.2. Atributo estabilidade, confiabilidade e equidade 

  

5.4.3.2.1. Em Lagoa do Meio 

 

Para atributo Estabilidade, Confiabilidade e Equidade ligada ao ponto crítico 

Organizações Associativas, apenas o indicadores Participação dos Jovens e 

Envolvimento nas Decisões (associações) obteve nota 4, os demais indicadores 

tiveram nota 5 (Gráfico 2). 

A mesma realidade foi descrita no capítulo 7, onde foram relatadas como as 

ações externas promoveram capital a inserção em redes, proporcionando ao logo da 

sua trajetória social a formação de lideranças e a ocupação de espaços políticos 

organizativos importantes, como presidência do comitê de associações e do STR 

(Sindicato dos Trabalhadores Rurais), com a participação marcante e decisiva das 

mulheres na presidência da associações e do comitê.  

 O atributo Estabilidade, confiabilidade e Equidade, agora relacionado ao 

ponto critico Gênero, Geração e Juventude, apresentou resultado distinto. Enquanto 

as Atividades 8Plumitivas das Mulheres tiveram nota 4, o indicador Equidade nas 

Relações Domésticas e de Cuidado apresentou nota 2 (Gráfico 2). 
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As atividades pluriativas estão associadas ao trabalho de mulheres em outros 

espaços dentro e fora da comunidade, a exemplo da agente comunitária de saúde, 

técnica em agropecuária, assessorias, envolvimento produtivo junto a cooperativa e 

a produção, beneficiamento e comercialização de produtos oriundo dos 

agroecossistemas, além da gestão de espaços importantes como a associação. 

Assim, segundo Aires (2013), as condições de vida dos agricultores/a 

familiares, muitas vezes continua precária e, para amenizar essas dificuldades, 

adotam novas alternativas de trabalho. Assim, a pluriatividade se tornou uma 

importante forma de geração de renda para manter as famílias no meio rural. 

 Já o indicador Equidade nas Relações Domésticas e de Cuidado, apresentou 

a menor nota entre todos os indicadores de sustentabilidade, demostrando que a 

relação de gênero ainda é um fato a ser debatido e considerado no (Plano de 

Sustentabilidade). Neste sentido, mesmo quando os demais indicadores 

demonstram um enpoderamento e protagonismo feminino, as relações domésticas e 

de cuidado vão na contra mão, tornando-se uma realidade a ser rompida na 

trajetória social. 

Mesquita (2012) aponta que a perspectiva das relações de gênero possibilita 

entender que, as relações de desigualdade e injustiça entre os gêneros resultam da 

dominação socialmente construída e que as diversas opressões de classe, raça, 

geração desempenhadas sobre a mulher são moldadas por uma superposição de 

domínio. 

 

5.4.3.2.2. Em Riacho do Meio 

 

No atributo Estabilidade, confiabilidade e Equidade ligada ao ponto crítico 

Organizações Associativas, obteve nota 4 para Participação das Mulheres e 

Envolvimento nas Decisões (associações) e nota 2 para Formação de Lideranças e 

Participação em Espaços Políticos Organizativos. Também no atributo Estabilidade, 

confiabilidade e Equidade, com relação a Gênero, Geração e Juventude, os 

indicadores de destaque foram Autonomia Econômica e Participação na 

Comercialização e nas decisões de Gestão (mulheres e jovens) nota 3. Os demais 

indicadores tiveram nota 2 (Gráfico 2). 

_________________________ 
8
Pluriatividade caracteriza-se pela combinação de múltiplas inserções ocupacionais das pessoas que 

pertencem a uma mesma família, podendo ser agrícola ou não agrícola (SCHNEIDER, 2006). 
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 O resultado da participação das mulheres e jovens em decisões nas 

associações foi semelhantes ao da Lagoa do Meio, aspecto que passou a ser 

importante a partir de 2011 com o fortalecimento da organização social. Neste 

período, o marco foi a ação do projeto de ATER/SUAF executado pelo IRPAA, 

contribuindo no protagonismo em outros espaços externos a comunidade, bem 

como, no empoderamento e desenvolvimento sustentável. Diversos aspectos são 

importantes e que necessitam ser considerado no (Plano de Sustentabilidade), como 

fomentar lideranças jovens e a participação em comitês, conselhos municipais, 

fóruns entre outros espaços importantes de articulação política e institucional.  

 
5.4.3.3. Atributo resiliência, adaptabilidade e flexibilidade 

 

5.4.3.3.1. Em Lagoa do Meio 

 

 O atributo Resiliência, Adaptabilidade e Flexibilidade vinculado ao ponto 

crítico Acesso à Informação obteve nota 5, o indicador Participação em Redes de 

Aprendizado, nota 3,  e  o Acesso Educação, nota 4. Quando associado o atributo 

Resiliência/Adaptabilidade/Flexibilidade ao ponto crítico Políticas Públicas, o 

indicador Abastecimento Alimentar obteve nota 4 e Políticas de Educação e Saúde, 

nota 3 (Gráfico 2). Estes foram os indicadores que tiveram as maiores notas, pois a 

comunidade Lagoa do Meio vêm participando de espaços formativos desde a 

década de 1980, por meio de instituições ligadas a igreja católica, em seguida 

intervenção do projeto Cirad-Tera e EMBRAPA, que promoveram formações e 

intercâmbios. Por fim, as ações dos projetos de ATER vinculadas ao IRPAA, que 

promoveram em sua trajetória social, acesso a diversas redes de aprendizagem, o 

que contribuiu para acúmulo de conhecimento (BOURDIAU, 2011). Estes projetos 

de ATER promoveram o acesso a educação, a exemplo da formação 

contextualizada pela Escola Rural de Massaroca e Escola Família Agrícola de 

Sobradinho, formação de técnicos em agropecuária e, recentemente o acesso ao 

nível superior por alguns jovens. 

 O acúmulo de conhecimento também foi responsável por promover melhor 

acesso a saúde, por meio do agente comunitário ou pelo posto de saúde, que tratam 

da atenção básica. No entanto, segundo a comunidade, existem diversas 
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dificuldades quando se tratam das enfermidades de alta complexidade, necessitando 

de hospitais e especialistas na cidade.  

 

5.4.3.3.2. Em Riacho do Meio 

 

O Atributo Resiliência, Adaptabilidade e Flexibilidade que tem como ponto 

crítico o Acesso a Informação, os indicadores Acesso a Educação obteve nota 4 e 

Participação em Redes de Aprendizado, nota 3. Já o atributo associado ao ponto 

crítico Políticas públicas, Políticas de Educação e Saúde apresentou nota 2, menor 

nota, os demais indicadores apresentaram nota 3 (Gráfico 2). 

O resultado da participação em redes de aprendizado esta ligada a inserção 

das políticas de ATER nos últimos 10 anos, promovendo um aumento do acúmulo 

de conhecimento. No entanto, há vulnerabilidade na abordagem de assuntos 

importantes, a exemplo da regularização fundiária e preservação ambiental. 

Como menor nota deste atributo destaca-se as políticas públicas de educação 

e saúde, refletida na saída do agente comunitário de saúde. Este é o profissional 

que faz o acompanhamento básico às famílias, é responsável em realizar atividades 

de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas de 

saúde realizada em domicílios, promover o acesso da população as ações e 

serviços de informação, saúde, promoção social e de proteção da cidadania.   

Baptistini (2014) afirma que, o agente comunitário de saúde, emerge como 

um elo entre a comunidade e o sistema de saúde, uma vez que o mesmo reside na 

própria comunidade. Acredita-se que por ser parte da comunidade em que vive e 

para quem trabalha, conhece melhor as necessidades desta, compartilha um mesmo 

contexto social e cultural e, portanto, está mais apto a lutar pelos direitos da 

comunidade. Este fato é decisivo no aumento da eficácia das ações de educação 

em saúde. 

 

5.4.4. Dimensão Econômico/Produtivo  

 

Com relação à dimensão econômica, Altieri (2004) afirma que, a agricultura 

sustentável encontra-se ancorada na manutenção da produtividade e lucratividade 

das unidades de produção agrícola, minimizando ao mesmo tempo, impactos 

ambientais. Assim, buscando através da atividade econômica, suprir as 
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necessidades presentes, sem restringir as opções futuras. No entanto, alerta que ao 

abordar isoladamente a dimensão econômica, podem surgir informações que 

ameacem a sustentabilidade, pois não foram considerados os aspectos sociais e 

ambientais.  

Na dimensão econômica produtiva, compreender o limitante das paisagens 

dos agroecossistemas, contribuirá na melhoria da relação entre os desenhos de 

cultivos com as limitações ambientais com o clima a longo prazo, considerando os 

níveis atuais de produção. Pois os recursos necessários para o futuro não devem 

ser esgotados para satisfazer o consumo de hoje (ALTIERE, 2006). 

Observando-se o Gráfico 3, fica evidente a diferença do comportamento entre 

as duas comunidades em relação à dimensão Econômico/Produtivo. A comunidade 

Lagoa do Meio representada pela linha de cor azul, distribuída acima da (nota 3), 

demostrando uma tendência a sustentabilidade, confirmada pelo índice IS 0,71, 

acima do LS. Já a comunidade Riacho do Meio como demostra a linha vermelha, 

maioria dos IS estão espaçados sobre, abaixo ou acima da nota 3, o que demostra 

está abaixo do LS, com índice 0,54. 
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Gráfico 3 – Avaliação dos indicadores de sustentabilidade econômico/produtivo. 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

5.4.4.1. Atributo autonomia 

 

5.4.4.1.1. Em Lagoa do Meio 

  

O conjunto de indicadores de sustentabilidade que estão ligados ao atributo 

Autonomia, no ponto crítico Insumos, o indicador Insumos Gerados no 

Agroecossistemas obteve nota 4, já os Insumos  Oriundo do Mercado obteve nota 3. 

Ao observar o ponto crítico estocagem, a nota 5 se relaciona às Tecnologias de 

Estocagem de Água, com os demais indicadores apresentando nota 4, estes 

relacionados a estocagem de sementes e ração (Gráfico 3).  

A nota atribuída ao indicador Insumos Gerados no Agroecossistema retrata a 

sustentabilidade do sistema, ao contrário do indicador que se refere aos insumos do 

mercado, que obteve nota mediana. Demonstrando o quanto a comunidade está 

caminhando em passos rápidos para um manejo totalmente agroecológico. O que foi 
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demostrado na avaliação dos indicadores, onde os insumos gerados são destinados 

principalmente para o rebanho, sendo estes, oriundos das áreas de Fundo de Pasto 

e da produção de forrageiras adaptadas (ex: Palma, Sorgo e Leucena), dispostas 

aos animais em natura ou na forma de silo e feno. Assim, a compra de insumos no 

mercado se restringe a produtos veterinários (vacinas e alguns remédios), bem 

como, sal e o farelo de milho no fim do período seco.  

Dessa forma, a manutenção desta estratégia de utilização dos insumos, 

depende da gestão e tecnologias adaptadas dentro dos agroecossistemas 

familiares, a fim de se consolidar esta prática, pois demonstra o quanto este sistema 

está resiliente a efeitos das mudanças no clima e na economia (BATALHA, 2005). 

O indicador relacionado a Estocagem de Água, Sementes e Ração, também 

reflete a agricultura de base ecológica e sustentável, pois mostra quanto o sistema 

está caminhando para autonomia, conseguindo estocar alimento e água para o 

rebanho, mantendo a agrobiodiversidade das sementes e obtendo os insumos, 

oriundos principalmente do sistema de manejo local. Segundo Caporal (2004), a 

agricultura sustentável, sob o ponto de vista agroecológico, é aquela que tem como 

base uma compreensão holística dos agroecossistemas, sendo capaz de atender, 

de maneira integrada, baixa dependência de insumos comerciais, uso de recursos 

renováveis localmente acessíveis, gerando baixo impacto ao ambiente local, 

promovendo a manutenção da capacidade produtiva e a preservação da diversidade 

biológica e cultural. 

Nesse sentido, é possível definir, do ponto de vista dos insumos, o 

agroecossistema de Lagoa do Meio como resiliente, pois demonstra sua capacidade 

social e ecológica de adaptar a estresses e perturbações, mantendo-se produtivo, 

mesmo quando confrontando a um evento extremo, como a seca ou ameaças de 

introdução da agricultura convencional (NICHOLLS, 2015). Tais aspectos, como 

demostrado na trajetória social da comunidade, pode está ligada a intervenção da 

ATER ao longo da tempo e as formas e métodos utilizados. 

Constatações que apontam no (Plano de Sustentabilidade) a continuidade 

das orientações na manutenção da agrobiodiversidade, por meio da estocagem de 

sementes, ração e água, promovendo cada vez mais, a coleta de insumos locais, 

promovendo a sustenatabilidade e a resiliência dos sistemas produtivos. 
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5.4.4.1.2. Em Riacho do Meio 

 

Para o atributo autonomia, o ponto crítico ligado aos insumos, tiveram a nota 

2 para insumos gerados no agroecossistemas e nota 3 para os oriundos do 

mercado. Já no ponto critico estocagem, tiveram nota 4 os IS tecnologias de 

estocagem de ração e água e nota 2 para estocagem de sementes (Gráfico 3). 

 A comunidade de Riacho do Meio ainda adota práticas da agricultura 

convencional, como a compra de insumos do mercado, que estar ligada, 

principalmente a atividade de plantio de culturas de ciclo curto “Tomate”, que passou 

a ser nos últimos anos uma tendência das famílias. Utilizando esta atividade a lógica 

comercial, onde compra todos os insumos no mercado (adubos e agrotóxicos) e a 

produção é destinada toda ao mercado, ficando com a família apenas refugo 

(alimentos fora do padrão comercial).  

 Dessa forma, leva este subsistema a ser vulnerável do ponto de vista, 

econômico, ambiental e social, pois o fluxo de entrada de insumos e saída de 

produtos como destino o mercado, poderá causa insustentabilidade, afetando todo o 

agroecossistema, já que os preços são regulados pelo mercado e não estão no 

domínio dos agricultores. Sendo assim,  necessário no (Plano de Sustentabilidade) o 

redesenho das áreas de monocultivo com manejo convencional, pois a capacidade 

de adaptação e manutenção da agrobiodiversidade é fator chave para superação 

dos eventos extremos como as secas (NICHOLLS, 2015).   

 Outro fato a ser observado é baixa nota do indicador armazenamento de 

sementes, expressando a perca da agrobiodiversidade e da capacidade de 

resiliência destes agroecossistemas, por tanto sendo necessário incentivo ao 

resgate de sementes crioulas adaptadas, a fim de aumentar a capacidade de resistir 

aos efeitos do clima. Por tanto a utilização de pacotes baseados nos monocultivo de 

commodities, com o uso de sementes melhoradas, agrotóxicos e máquinas 

agrícolas, contribuíram para contaminar o solo, água e o ar, reduzindo a 

agrobiodiversidade, e consequentemente, a autonomia dos agricultores sobre o 

processo produtivo. (AS-PTA, 2014). 
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5.4.4.2. Atributo produtividade 

 

5.4.4.2.1. Em Lagoa do Meio 

 

Ao analisar os indicadores relacionados ao atributo Produtividade, foi 

observado que os IS ligados ao ponto critico Solos, apresentaram o mesmo 

comportamento com nota 3, ligados a Fertilidade e o Uso de Práticas 

Conservacionistas do Solo. Já quando avaliados os indicadores relacionados ao 

ponto critico Água, obteve-se nota 4 para Destinação da Água para Produção Animal 

e nota 2 para Água para Produção Vegetal (Gráfico 3). 

O resultado do uso dos solos em relação ao manejo e a fertilidade está ligada 

a utilização das práticas conservacionistas (curva de nível, manutenção da cobertura 

do solo, não queima, entre outras) por boa parte da comunidade. Embora, estas 

práticas não são unanimidade dentro da comunidade, visto que, alguns agentes 

ainda utilizam, mesmo pontualmente, práticas convencionais, tornando-se 

necessário no (Plano de Sustentabilidade) montar estratégias de diálogo para 

apropriação total pela comunidade, das práticas conservacionistas adaptadas ao 

clima e aos ecossistemas. 

Para os IS relacionados à destinação da água, houve uma diferença marcante 

entre a produção animal e vegetal, demostrando claramente que a estratégia de 

produção da comunidade, é o rebanho caprino e ovino, sendo utilizada maior parte 

da água para dessedentação animal (Barreiros e poços tubulares). Já na produção 

vegetal a água utilizada é oriunda principalmente das cisternas de produção de 

52.000 L, com enfoque na segurança alimentar e nutricional ou em pequenas área 

de forragem, utilizando água subterrânea. 

Segundo Guimarães Filho (2009), entre todas as regiões do Brasil, é no 

semiárido nordestino que os pastos nativos apresentam maior importância para a 

caprinovinocultura, já que essa atividade é predominantemente explorada em 

sistemas extensivos. O município de Juazeiro apresenta quarto maior rebanho de 

caprinos e ovinos no Brasil (211,133 caprinos e 206.645 ovinos) (IBGE, 2016). 

A utilização de estratégias como a destinação da água em um sistema 

tradicional, pode está ligada a co-evolução do funcionamento do agroecossistema 

em virtude da observação na forma de manejo, levando a percepção da 

sustentabilidade na utilização de práticas e tecnologias adaptadas e sistemas 
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resistentes e resiliente ao clima (caprinos e ovinos). A conexão entre o homem e o 

ecossistema, em virtude das condições do clima, junto com as formas de vida 

vinculadas a um meio ambiente específico, ofereceram as respostas locais de 

natureza ecológica que são apreendidas e apropriadas pelo conhecimento local 

(GUZMÁN, 2001). 

 

5.4.4.2.2. Em Riacho do Meio 

 

Para o atributo produtividade relacionado o ponto crítico Solo, o indicador 

Fertilidade do Solo obteve nota 3, enquanto a Utilização de Práticas 

Conservacionistas para Manejo do Solo, nota 2. Quanto ao ponto critico Água, o 

indicador Água para Produção Animal obteve nota 4 e o indicador Água Destinada 

para Produção Vegetal, nota 2. Resultados idênticos ao do agroecossistema 

referência (Lagoa do Meio), demonstrando que a estratégia de destinação da água 

de produção, se refere a uma questão de nível regional e territorial (Gráfico 3). 

 A nota dada a Utilização de Práticas Conservacionistas do Solo chamou a 

atenção, pelo fato dos agricultores não utilizarem em seus agroecossistemas 

práticas simples que promovam melhoria no manejo e aumento na produtividade. No 

entanto, utilizam práticas tradicionais que agridem e reduz significativamente a 

fertilidade e estrutura do solo, podendo causar, ao longo do tempo, a desertificação, 

que é a infertilidade da área para produção vegetal. Estas observações demonstram 

que a comunidade Riacho do Meio está em processo de transição agroecológica no 

que se refere às práticas e manejos nos agroecossistemas familiares (GOLLA, 

2006). 

 Assim, Gliessman (2001) distingue níveis fundamentais no processo de 

transição, sendo eles, o incremento da eficiência das práticas convencionais para 

reduzir o uso e consumo de insumos externos e, substituição de insumos e práticas 

convencionais por práticas alternativas. Pois, a utilização destas práticas viabilizam 

o armazenamento de água e nutrientes no solo, de forma que se tornem disponíveis 

às culturas adaptadas em períodos de estresse hídrico. 
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5.4.4.3. Atributo estabilidade, confiabilidade e equidade 

 

5.4.4.3.1. Em Lagoa do Meio 

 

O atributo Estabilidade, Confiabilidade e Equidade, no ponto crítico 

conhecimento gerado, obteve nota 5 para o indicador Assessoramento Técnico e 

nota 3 para indicador Organização Econômica. Para o ponto crítico Trabalho, o 

indicador Tempo Destinado ao Agroecossistema obteve nota 4 e, nota 3 para 

indicador Tempo da Área Coletiva (Gráfico 3). 

O bom resultado para os IS relacionados a Organização social e 

Conhecimento gerado, estão ligados ao processo de intervenção da ATER  ao longo 

da trajetória da comunidade, vinculado ao número de jovens que se tornaram 

técnicos agrícolas, oferecendo assim,  formação e orientação técnica constante nas 

últimas duas décadas. A intervenção da ATER possibilitou o acúmulo do 

conhecimento, participação em redes de aprendizados e espaços de liderança, além 

do amadurecimento e empoderamento da comunidade a questões relacionada ao 

manejo técnico, a convivência com clima, manutenção da agrobiodiversidade e 

experimentação de novas estratégia de manejo. A ação extensionista também 

impulsionou, em conjunto com outras comunidades, a formação da COOFAMA, 

pautada na organização da produção para comercialização. 

Quando relacionado às ações nos agroecossistemas e ao tempo de trabalho, 

tendo em vista todo acúmulo de conhecimento em conjunto com saber tradicional, 

foi observado que os agentes destinam seu tempo basicamente à gestão dos 

agroecossistemas individuais (propriedades). São nas propriedades onde estão os 

principais subsistemas e estruturas (aprisco dos caprinos, produção do quintal, aves, 

forragem, entre outros). Os agentes destinam seu tempo de trabalho a área coletiva, 

quando as atividades relacionam-se ao pastoreio dos animais no Fundo de Pasto, 

eventuais mutirões para limpeza de aguadas ou recuperação de determinada área 

degradada. 

Por fim, é importante pensar e dialogar com as famílias e a associação da 

comunidade, possíveis atividades técnicas na comunidade no (Plano de 

Sustentabilidade), que não comprometa o fluxo de trabalho nos agroecossistemas 

individuais e na área coletiva. Sendo que, a própria família é responsável tanto pela 
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gestão do agroecossistemas como pelos meios de produção, que estão vinculados 

ao tempo de trabalho (AIRES, 2013).  

 

5.4.4.3.2. Em Riacho do Meio 

 

Os resultados para atributo Estabilidade, Confiabilidade e Equidade, vinculado 

ao ponto critico Conhecimento Gerado, foram: nota 4 para indicador 

Assessoramento Técnico e  nota 1 para o indicador Inserção em Organizações 

Econômicas. Para o ponto crítico Trabalho, o indicador Tempo Destinado aos 

Agroecossistema obteve nota 4 e nota 01 para indicador Tempo Destinado Área 

Coletiva (Gráfico 3). 

A menor nota atribuída ao indicador Inserção em  Organizações Econômicas, 

a exemplo de cooperativas, está ligada ao não envolvimento em redes de 

conhecimento com outros atores institucionais, sendo toda a produção 

comercializada via atravessadores. Com papel de comprar a produção dos 

agricultores na propriedade, os atravessadores são agentes comerciais que 

estabelecem o preço pelo produto de acordo às oscilações do mercado. Portanto, 

não ocorrendo nenhuma forma de comercialização em conjunto entre as famílias. 

Segundo Singer (2002), a solidariedade na economia só pode se realizar se 

ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar, 

consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais em vez do 

contrato entre desiguais.  

A mesma nota 1 foi dada a Destinação do Tempo de Trabalho nas áreas 

coletivas de Fundo de Pasto, visto que, a utilização deste espaço como uso do 

pastejo animal, é realizada sem nenhuma tipo de manejo ou cuidado, onde o único 

tempo gasto pelos agentes nesta atividade é para pastoreio do rebanho. 

Os resultados dos indicadores deste atributo abrem alerta para a necessidade 

de intervenções relacionadas a temas ligados à organização social e as diversas 

formas que ela ocorre no (Plano de Sustentabilidade), com finalidade de viabilizar a 

sustentabilidade na comercialização e na manutenção das áreas coletivas.  
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5.4.4.4. Atributo resiliência, adaptabilidade e flexibilidade 

 

5.4.4.4.1. Em Lagoa do Meio 

 

Para o atributo Resiliência, Adaptabilidade e Flexibilidade, o ponto crítico 

Destinação da Produção obteve nota 3 para IS Destinação para o Mercado, com 

nota 5 para os demais indicadores, visto que, a produção é destinada a família e 

comunidade. No ponto critico Sistema de Produção e Manejo o indicador 

Capacidade de Suporte das Áreas Individuais obteve nota 3, com os demais 

indicadores apresentando nota 4, relacionando-os a diversificação do sistema de 

manejo de plantas e animais adaptados. Já para o ponto crítico Tecnologias o 

indicador  Adoção de Tecnologias Adaptadas apresentou nota 4 (Gráfico 3). 

Com base nos resultados, constatou-se que o indicador relacionado ao 

destino da produção demonstrou a sustentabilidade e a resiliência, onde o conjunto 

de produto dos subsistemas (Palma, caprinos, ovinos, bovinos, galinha, hortaliças, 

plantas medicinais e roçado) tiveram como a principal estratégia, a alimentação das 

famílias e da comunidade. Os produtos excedentes são então comercializados ao 

mercado, com enfoque para comercialização dos caprinos, ovinos e bovinos, e os 

demais destinando totalmente ao consumo interno. 

No que concerne à segurança alimentar, o autoconsumo pode ser definido 

pela diversidade de alimentos que podem ser produzidos e consumidos nas 

unidades familiares.  Assim, a agricultura familiar guarda todas as possibilidades de 

alimentar os membros do grupo doméstico com uma alimentação diversificada, 

podendo contribuir para melhorar a condição socioeconômica. Logo, torna-se uma 

estratégia de diversificação dos modos de vida, geração da segurança alimentar e 

nutricional e do ponto de vista monetário, já que esta produção, caso 

comercializada, tem valor e, quando autoconsumida se reveste em renda não 

monetária (GRISA, 2010). 

 

5.4.4.4.2. Em Riacho do Meio 

 

Para atributo Resiliência, Adaptabilidade e Flexibilidade, considerando o 

ponto crítico Sistema de Produção e Manejo, todos os indicadores apresentaram 

nota 03, sendo eles: Capacidade de Suporte da Área Individual, Integração e 
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Diversificação dos Sistemas de Manejo, Animais e Plantas Adaptadas. Já para o 

ponto crítico Tecnologias, o indicador Adoção de Tecnologias Apropriadas, obteve 

nota 4, assemelhando-se ao agroecossistema de referência (Gráfico 3). 

O resultado do indicador Capacidade de Suporte assemelha-se ao da 

comunidade referência (Lagoa do Meio), pois ambas comunidades se encontram na 

zona 17 (Depressão Sertaneja de Curaçá), como demostrado pelo ZEE (BAHIA, 

2013a). Assim, sofrendo as mesmas interferências ambientais e climáticas, 

potencializado pelos últimos períodos de seca, fazendo-se necessário o trabalho da 

assessoria técnica para mitigar o efeito da degradação da caatinga por excesso de 

animais e pastejo. 

Além disso, a capacidade de suporte em área de caatinga está relacionada a 

quantidade de animais que é colocado em determinada área de pastejo. Pois, 

muitos animais numa mesma área, por muito tempo, ocasiona o superpastoreio, 

acarretando uma redução e deficiência na alimentação do rebanho. Outro resultado 

negativo do superpastoreio o retardo ou impossibilidade de regeneração do extrato 

arbóreo e arbustivo. Grande número de animais em pequenas áreas promove a 

degradação do ambiente, baixa produtividade, mortalidade e maior incidência de 

doenças patogênicas e intoxicação (LEITE, 2002). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A convivência com clima semiárido é o ponto de partida para pensar, conce-

ber e implementar projetos, políticas públicas e ações no SAB, pois possibilitará às 

populações rurais e as comunidades tradicionais a permanência no campo. Conside-

rando assim, sua diversidade e diferentes desenhos da paisagem. Utilizando como 

base, o avanço da agricultura familiar nas últimas décadas, considerando uma cate-

goria política de inserção em espaços de disputa institucional, na qual, por meio dos 

seus diversos movimentos representativos, possibilitaram pautas, projetos e políticas 

que consolidaram ações estratégicas na concepção da convivência com semiárido. 

Sendo assim, pauta importante a ser fortalecida nas próximas décadas. 

 Dentro desse universo, a agroecologia se apresenta como uma prática que 

possibilitará o diálogo e a convivência com clima. Apontando metodologias, mane-

jos, concepções políticas e culturais, que podem ser utilizadas nas ações da ATER, 

junto aos agroecossistemas familiares e as comunidades tradicionais. Se valendo de 

uma olhar holístico e empírico das realidades locais, com a finalidade de conferir a 

sustentabilidade e manutenção dos sistemas resilientes ou seu redesenho. 

Nesse sentido, a compreensão de forma lógica das influências e característi-

cas (regionais, estaduais, territoriais, municipais, distritais e comunitárias), exemplifi-

cando estratégias adotadas, modo de vida e as transformações geradas na trajetória 

social, possibilitaram entender as transformações geradas nos espaços sociais. Já 

que as políticas e ações importantes podem influenciar na vida comunitária, a exem-

plo das modificações vividas no semiárido, com a inserção de diversas políticas pú-

blicas de ATER, convivência com seminário, extensão rural, agricultura familiar, 

transferência de renda e de acesso aos serviços básicos de saúde e educação e 

herança das ações de combate a seca e modernização da agricultura.  

 Consequentemente, a utilização como base de coleta e análise de dados do 

DRP permitiu a pesquisa se conectar com a vida e o cotidiano das comunidades ru-

rais, facilitando a mensuração e a interpretação dos resultados. Além disso, Contri-

buiu junto aos agentes (agricultores/a) e instituições, a reflexão para a promoção da 

sustentabilidade. 

 Desse modo, a sequência estabelecida na construção da pesquisa, com a 

utilização das ferramentas (linha do tempo, mapa mental, modelização de agroecos-

sistemas e a roda de diálogo por meio do gráfico radar), bem como o formato da sua 
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aplicação, mediação e interação participativa possibilitou de forma clara e espontâ-

nea, alcançar os objetivos, permitindo a devolução dos resultados a cada etapa. 

 Assim, a sequência e o uso das ferramentas poderão ser utilizados por outras 

pesquisas, para o estudo e mensuração da sustentabilidade em agroecossistemas 

no semiárido e, trabalhar o planejamento e autogestão da sustentabilidade nas 

ações da ATER.  

 A base metodológica demonstrou nas análises dos dados da trajetória social, 

que ações exógenas em conjunto com a forma estabelecida de vida, ao longo do 

tempo, promoveram uma nova forma de pensar, agir e ver a realidade. Entretanto, 

não da mesma forma para ambas as comunidades, visto que, estas modificações 

estão baseadas nas instituições e agentes responsáveis pelas intervenções e, as 

metodologias e formas de abordagem que foram utilizadas em conjunto com modo 

de vida tradicional “Fundos de pasto”. O exemplo da Lagoa do Meio, que dispôs de 

intervenções ligadas à igreja católica, pesquisa e ATER, utilizando metodologias par-

ticipativas e dialógicas. Por outro lado, a comunidade Riacho do Meio dispôs de in-

tervenções ligadas, principalmente, por agentes políticos (lideranças locais) e meto-

dologias na lógica da transferência, enxergando o agricultor como objeto da ação.   

 A partir destas constatações foi possível observar a principal diferença no 

acúmulo do conhecimento e a participação em diversas redes, na comunidade La-

goa do Meio. Por meio das formações e intercâmbios oportunizados, que foram re-

vestidos em prestígio, conquista de posição e liderança entre um conjunto de comu-

nidades do distrito de Massaroca. Traduzidos na inserção de espaços políticos or-

ganizativos (associações, comitês, sindicatos e conselhos) e, consequentemente, 

promovendo a estruturação da comunidade e a consciência crítica da realidade. En-

quanto que na comunidade Riacho do Meio, a participação nas redes e o prestígio 

ficaram atrelados ao poder econômico de alguns agentes, que promovem e dialo-

gam com as organizações externas, obtendo somente nos últimos anos, início de 

mudança por meio das ações formativas da ATER. 

A análise da trajetória Social demonstrou que a formação do habitus está 

ligada a ações exógenas e forma estabelecida de vida ao longo do tempo 

(comunidades de Fundo de Pasto). Assim, o acúmulo de conhecimento e a 

participação em diversas redes, proporcionados pelas instituições ATER foram 

fatores chaves, contribuindo para a sustentabilidade, maior organização social e 

estruturação. 
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 Quando analisada a dimensão ambiental, foi nítida a diferença entre o agroe-

cossistema de referência (Lagoa do Meio) e a comunidade Riacho do Meio, relacio-

nado aos aspectos formativos e acesso às redes de informação. Uma vez que, pos-

sibilitaram a compreensão dos direitos e deveres que constam nas leis e suas dis-

torções, além da necessidade de utilização de práticas de manejo conservacionista 

e a compreensão da concepção da convivência com semiárido. Apontado para inter-

venção por meio da educação ambiental, a fim de promover acesso a informação e 

consequentemente a manutenção da caatinga em pé, sadia e cuidada.  

 A dimensão ambiental aponta para necessidade da manutenção do modelo 

de manejo e gestão dos Fundos de Pasto, de forma consciente e estabelecendo 

manejos corretos e agroecológicos. A fim de manter a biodiversidade e a sociobiodi-

versidade da caatinga, já que ela é resistente e resiliente por essência, podendo uti-

lizar destas estratégias, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e, tornar-se mo-

delo de paisagem e manejo a ser adotado por outros agroecossistemas. O que co-

munga com 13º ODS, que aponta para tomada de medidas urgentes para combater 

a mudança do clima e seus impactos.  

 Além disso, a dimensão social apresenta questões importantes a respeito da 

regularização fundiária, tema delicado no semiárido e que ao longo da história gerou 

conflitos e disputas, estando a comunidade Lagoa do Meio em luta pela titulação das 

áreas individuais e coletiva, em articulação direta com a rede da central das comuni-

dades de Fundo de Pasto. Já a comunidade Riacho do Meio permanece ainda inerte 

a estas questões, estando sujeita a questões ligadas à grilagem e grandes projetos 

econômicos. Dessa forma, torna-se necessário, entidades de ATER e o estado tratar 

do tema em todas as frentes, pois a regularização fundiária é a base para vida e 

permanência das comunidades tradicionais no campo. 

 Por outro lado, ambas as comunidades apresentaram características próxi-

mas em relação às questões de gênero, principiante quando se trata da ocupação 

por mulheres em espaços importantes de liderança, dentro e fora das comunidades, 

assim estimulando o surgimento de lideranças jovens. Entretanto, não diferindo da 

realidade das comunidades rurais, as questões relacionadas ao cuidado e o trabalho 

doméstico, sendo ainda uma barreira a ser superada, onde o trabalho da ATER tem 

papel importante no âmbito formativo e da promoção das mulheres em espaços im-

portantes de decisão. Aspectos que dialogam com o abordado pela 5º ODS, basea-

da no alcance a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. 
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 A dimensão econômica apontou fortemente para as questões ligadas a auto-

nomia e resiliência dos agroecossistemas tradicionais, inseridos em região semiári-

da, pois são propícios aos efeitos das mudanças do clima como a desertificação. A 

ação da ATER entra com mais um papel importante, a fim de apresentar alternativas 

de manejo e tecnologias que viabilizem a autonomia do sistema, agrobiodiversidade, 

e acesso a mercados.  

As estratégias e tecnologias sociais utilizadas pelas comunidades tradicionais 

apresentaram-se como práticas viáveis para convivência, a exemplo: o uso da caa-

tinga como pasto, utilização da água disponível para produção aos animais, utiliza-

ção de tecnologias que promovam o armazenamento de água da chuva, destinação 

do conjunto da produção designada principalmente às famílias, estocagem de ali-

mento para rebanho e a gestão de seus próprios insumos. Contribuindo assim, para 

uma transição agroecológica, com enfoque holístico no conhecimento tradicional e 

nas alternativas adaptadas e apropriadas ao clima. Assim, assegurando padrões de 

produção e de consumo sustentáveis, como apontado pelo 12 º ODS.  

As dimensões ambiental, social e econômico/produtivo, apontam para neces-

sidade do direcionamento das políticas de ATER, considerar questões como: Manu-

tenção do manejo das áreas coletivas, debate sobre questões agrárias, Manutenção 

das estratégias tradicionais em comunhão com as tecnologias de convivência com 

Semiárido. A fim de promover a sustentabilidade e fortalecer a organização social 

nas comunidades de Fundo de Pasto.    

Desse modo, o conjunto de ferramentas e métodos utilizados deu subsídio à 

construção dos indicadores que deu origem ao PS-TS (Plano de Sustentabilidade 

Técnico Social). Como demonstrado a partir das análises das dimensões ambiental, 

social e econômico/produtivo, poderá ser ferramenta importante para as ações da 

assessoria técnica, quanto a projetos da sociedade civil ou das políticas públicas de 

ATER. Com finalidade de analisar, avaliar, construir, autogerenciar e dialogar planos 

de sustentabilidade em agroecossistemas tradicionais “Fundos de Pasto”. Seja dire-

tamente no âmbito dos agroecossistemas familiares, seja a nível comunitário ou ter-

ritorial.  
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APÊNDICE A – PLANO DE SUSTENTABILIDADE TÉCNICO/SOCIAL - PS-TS 

 

A construção como produto “Plano de Sustentabilidade Técnico Social - PS-

TS”, teve como objetivo final da pesquisa a obtenção do título de mestre no Mestra-

do Profissional em Extensão Rural.  

Estando o PS-TS sistematizado em Microsoft Excel, com a finalidade de utili-

zação dos agentes técnicos e sistematização das informações em planilhas eletrôni-

cas, e também, em formato metodológico a ser utilizado em diagnósticos rurais, utili-

zando materiais simples como papel, pincel e fita adesiva. 

A ferramenta utiliza como análise padrão, a avaliação da sustentabilidade de 

agroecossistemas referência, podendo ser a primeira aplicação do PS-TS no 

agroecossistema, como também, agroecossistemas ou comunidades rurais que 

estejam em condições distintas em relação ao aceso a políticas públicas e 

organização social (DEPONTI, 2002). 

O critério utilizando pelo PS-TS para quantificar a e analisar a 

sustentabilidade, está baseado no mesmo utilizado por Ferreira (2012b), onde 

utilizou 0,7 como LS, por meio da média das notas atribuídas aos IS.  

 

1. SOBRE A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

  

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO AGROECOSSISTEMA 

 

 Esta aba corresponde a identificação do agroecossistema ou da comunidade 

estudada, sendo preenchidas informações importantes como mostrada na Figura 9.  

 

 Localização do agroecossistema: descrevendo o estado de origem, município, 

território de identidade, comunidade e possível tamanho da área coletiva; 

 Identificação do agroecossistema: descrevendo nome da família ou 

comunidade, área individual ou coletiva e subsistemas, que pode ser 

identificado por meio da modelização de agroecossistemas (AS-PTA, 2011); 

 Coordenadas geográficas, a fim de permitir a construção de mapas, do raio 

de ação de determinado projeto de ATER ou outros projetos afins; 
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 Identificação da entidade de ATER, do entrevistador e a data das visitas, 

exemplificado; 

 Botões de acesso às demais abas, facilitando o transito na ferramenta, 

estando estes, localizados tanto na identificação do agroecossistemas, 

quanto nas demais em forma de seta, com a finalidade de voltar à aba inicial.   

 

Figura 9 – Aba correspondente a identificação do agroecossistema, contido no Plano de 
Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

1.2. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

O Manual de orientação tem a finalidade de auxiliar o agente técnico no uso 

do PS-TS, para compreender todas as fazer da sua utilização, além dos conceitos 

utilizados. Portanto, sendo a primeira aba que deve ser entendida e estudada antes 

da aplicação. O uso o manual orientador da ferramenta de avaliação, também foi 

considerado por Meloni (2018), para orientar a elaboração de planos de investimento 

produtivo e plano de negócio.  

Assim, a expectativa é que o Manual sirva como principal ferramenta 

metodológica para a preparação e análise na elaboração do Plano de 

Sustentabilidade de Agroecossistemas, sendo utilizado de forma complementar, na 

assessoria técnica a agroecossistemas familiares e comunidades rurais. 
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 O manual é dividido em nove caixas explicativas e sequenciais como mostra a 

(Figura 10) e, um fluxograma esquematizado, contendo alguns passos a serem 

seguidos para sua compreensão, sendo eles: 

 (1º Passo) Levantamento dos dados Secundários: Se refere a pesquisa de 

informações da região a ser trabalhada, dados que podem está disponíveis 

em instituições de pesquisa, extensão, ensino, institutos de estatísticas e 

páginas governamentais. Além das informações coletadas com lideranças e 

instituições locais, utilizando a triangulação de dados para compreensão da 

realidade local (TRIVIÑOS, 1987); 

 (2º Passo) Conhecer a comunidade e o agroecossistema: Este passo se 

refere a visita prévia a comunidade e ao agroecossistemas onde será feito 

trabalho, a fim de conhecer e identificar os subsistemas, utilizando como 

método a caminhada transversal (VERDEJO, 2010) e a modelização de 

agroecossistemas (ANA, 2017); 

 (3º Passo) Como preparar as ferramentas para DRP: O preparo das 

ferramentas é uma atividade anterior à ida a campo, consiste em organizar e 

preparar todos os materiais a serem utilizados, a exemplo de papel madeira 

ou cartolina, pincel de varias cores e fita adesiva. Munido destes materiais, 

deve preparar a ferramenta, desenhando o gráfico radar como mostra os 

Gráficos 1, 2 e 3 de acordo as dimensões ambiental, social e 

econômico/produtivo, colocando todos os indicadores e indicando onde 

seriam atribuídas as notas, como utilizado do Ferreira (2012a). 

 (4º Passo) Como utilizar a ferramenta: Após a caminhada transversal, 

identificação dos subsistemas e da trajetória social do agroecossistemas ou 

da comunidade, métodos que vão ajudar a relembrar os pontos críticos 

(positivos e negativos). Será feita a organização da família ou a comunidade 

em círculo, ou seja, Roda de diálogo (CANAVESI, 2017), colocando a 

ferramenta ao meio. Então, será feita a escolha de um relator do próprio 

grupo, e assim o agente técnico como mediador, deve fazer uma breve 

explanação de como será a condução da atividade e como funciona a 

ferramenta. Em seguida, com auxilio dos parâmetros, iniciar o diálogo, 

conduzindo um indicador de cada vez, explicando o que significa cada nota. 

Ao fim da atribuição de todas as notas aos IS, será traçada uma linha ligando 
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as notas dos IS e assim observando coletivamente e assim, construir 

proposições para o PS de acordo os resultados.  

 (5 º Passo) Preencher as informações do Agroecossistemas: Se refere ao 

preenchimento dos dados relevantes ao agroecossistema, pela instituição de 

ATER e ao agente técnico responsável pela plano de sustentabilidade.  

  (6 º Passo) Preencher e Analisar as dimensões Ambiental, Social e 

Econômico/Produtivo: Consiste no preenchimento e análise dos resultados 

dos indicadores na aba relacionada as dimensões Ambiental, social e 

econômico/produtivo. 

 (7º Passo) Compreensão dos Parâmetros de Avaliação: Se refere ao estudo 

dos parâmetros de cada IS, deve ser estudado pelo agente técnico anterior a 

utilização do PS-TS e utilizando como auxilio na roda de diálogo. 

 (8º Passo) Entendendo os Resultados no Demonstrativo: Será onde estarão 

sistematizadas todas as informações referentes ao PS-TS. 

 (9º Passo) Plano Sustentabilidade de Agroecossistemas: Contém as 

informações do agroecossistemas, onde deve ser feita as proposições e 

planejamento para cada dimensão. 

 
 
Figura 10 – Aba correspondente aos parâmetros de avaliação dos indicadores, contido no 
Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 
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1.3. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 

 

Os parâmetros seguem a orientação e o formato contido no capitulo 06, dis-

posto no tópico (Parâmetro de Análise dos Indicadores de Sustentabilidade) nas ta-

belas 4 (Dimensão ambiental), 5 (Dimensão social) e 6 (Dimensão econômi-

co/produtivo). A sua função é de orientar o agente mediador na análise dos indicado-

res junto aos agricultores, ficando disponível no PS-TS para consulta e estudo, como 

demostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Aba correspondente aos parâmetros de avaliação dos indicadores, contido no 
Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 
 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

1.4. DIMENSÕES AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICO/PRODUTIVO 

 

 Esta aba do PS-TS é onde se encontra a avaliação dos indicadores e análise 

por meio de proposições, sendo divididos os indicadores em quadros por atributos 

sistêmicos, contido no capitulo 08 (Construção dos IS) disposto no tópico 8.2 

(Análise dos pontos críticos e seleção de critérios diagnósticos e IS). 

 Para cada atributo sistêmico há um ponto crítico e critérios de diagnóstico que 

deram origem aos IS, permitindo a leitura completa das tabelas 1 (Dimensão 

Ambiental), 2 (Dimensão Social) e 3 (Dimensão econômico/produtivo). A 

quantificação dos resultados é dividida em dois períodos: (I) utilizando como 

referência o dia, mês e ano da 1º visita ou ano anterior a esta, caso seja feita uma 
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análise regressiva; (II) o referente ao monitoramento comparativo, que permitirá 

fazer a avaliação da sustentabilidade a um agroecossistema de referência (MASERA 

et al., 1999).  

 Como forma de registrar as análises feitas em conjunto com as famílias ou 

comunidades rurais, será observando o LS (0,7). Esta aba permite realizar 

proposições a cada indicador de sustentabilidade, com objetivo de identificar as 

fragilidades e potencialidades, bem como, propor orientação, seja ela técnica, social 

ou econômica, auxiliando o agente técnico nos principais pontos a serem 

considerados na sua intervenção. A mesma forma de análise foi considerada como 

plano de adequação no Sistema de Indicadores de Sustentabilidade em 

Agroecossistemas (ISA) (FERREIRA, 2012). 

 Outra importante função da planilha é a definição de cores dos valores dos IS, 

com o propósito de chamar atenção ao seu resultado. Portanto, quando o valor for 

menor que 0,7 (abaixo do limiar da sustentabilidade) a célula ficará na cor vermelha, 

indicando que é necessário formular proposição que contribua em aumentar o 

índice. No entanto, quando a célula ficar na cor verde (valor acima ou igual a 0,7) 

significa que o índice esta sustentável, pois quanto mais próximo de 1 mais 

sustentável. Esta definição é válida para resultados da sustentabilidade nos 

indicadores, tabelas de atributos, dimensões e para agroecossistema, como 

demostrado da Figura 12. 

 

Figura 12 – Aba correspondente Dimensões Ambiental, Social e Econômico/Produtivo de 
avaliação dos indicadores, contido no Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 

 

Fonte: Pesquisador (2018). 
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1.5. QUADRO DEMONSTRATIVO 

 

 O quadro demonstrativo tem a função de ser o relatório da sustentabilidade, 

contendo nele os índices de todos os indicadores, das dimensões e do 

agroecossistema. Permite ao agente técnico, fazer a leitura do comportamento tanto 

pelas tabelas, quanto pelo gráfico radar, admitindo observar a diferença entre o 

agroecossistema de referência e o que esta sendo analisando. Portanto, é uma das 

principais abas do PS-TS, pois contribui na elaboração de relatórios técnicos, 

tomadas de decisões e trabalhos científicos, como demostrado na figura 12. 

 

Figura 13 – Aba correspondente ao quadro Demonstrativo, contido no Plano de 

Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS.

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 

1.6. PLANO DE SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS - PSA 

 

O Plano de Sustentabilidade de Agroecossistemas tem a finalidade de 

descrever e propor as intervenções necessárias aos agroecossistemas, após análise 

dos resultados dos IS, possibilitando que agentes técnicos ou instituições possam 

construir neste espaço, considerando as dimensões social, ambiental e 

econômico/produtivo, as estratégias e recomendações técnicas a serem 

estabelecidas no planejamento das ações extensionistas. 



102 
 

O PSA está formatado em forma de relatório, contendo as informações 

básicas do agroecossistema e três espaços para serem descritas as propostas de 

ação (Figura 13). Possibilitando, após sua construção, a impressão do documento, a 

fim de disponibilizar a família ou comunidade o produto final do Plano de 

Sustentabilidade Técnico Social, bem como, para ser utilizado pelo agente técnico 

como base de informação para guia-lo no trabalho cotidiano.  

Para sua construção, por meio dos resultados dos IS, podem ser utilizadas 

referências que possibilitem melhorar as recomendações técnicas ou a construção 

das estratégias de cunho ambiental e social, assim como, descrever as 

metodologias a serem consideradas na abordagem. 

A visualização de um conjunto de PSA referente a um espaço com 

características sociais, ambientais e econômicas, poderá possibilitar a leitura das 

características de uma determinada região e como o agente técnico ou instituições 

irão pensar as estratégias de intervenção.  

 

Figura 14 – Aba correspondente ao Plano de Sustentabilidade de Agroecossistemas, 
contido no Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS.  

 

Fonte: Pesquisador (2018). 
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1.7. FLUXO METODOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

 O fluxo está contido dentro da ferramenta PS-TS, a fim de auxiliar de forma 

gráfica e organizada os passos metodológicos para utilização.  O detalhamento de 

cada item está descrito no Manuel de orientação. 

 

Figura 15 – Fluxo metodológico para utilização da Ferramenta, contido no Plano de 
Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS.  

 

Fonte: Pesquisador (2018). 

 


