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RESUMO 

 

A visão econômica tradicional destaca o papel das condições naturais, da capacitação 

humana, dos investimentos públicos e privados para o processo de crescimento e 

desenvolvimento econômico. O uso correto de recursos naturais em propriedades 

localizadas nas áreas de sequeiro do semiárido nordestino podem trazer ganhos 

significativos a sua população, se forem orientadas para isso. Adindo-se a 

organização dos produtores, buscou-se avaliar o grau do capital social nas 

comunidades rurais do Município de Lagoa Grande e sua relação com o perfil dos 

produtores rurais. Para isso, buscou-se identificar e mensurar tipos, formas, 

elementos e dimensões do capital social e identificar os sistemas produtivos 

empregados pelos produtores e a sua coerência ou dissonância em relação as 

recomendações técnicas. A metodologia utilizada envolveu análise de dados 

secundários, entrevistas, questionários semiestruturados e a aplicação de escala de 

medição da evolução do capital social. Como resultados verifica-se que uma das mais 

importantes fontes econômicas do município é a exploração de caprinos e ovinos, e, 

que a falta de organização estrutural das comunidades tem relação direta com o grau 

de capital social existente no município.  

 

Palavras-chave: Caprino; Desenvolvimento regional; Microrregião do São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The traditional economic vision highlights the role of natural conditions, human 

empowerment, public and private investments for the process of growth and economic 

development. The use of natural resources in properties located in the upland area of 

the northeastern Semiarid region can bring significant gains to its population, if they 

are geared towards it. By adhering to the organization of the producers, we sought to 

evaluate the degree of social capital in the rural communities of the municipality of 

Lagoa Grande and its relationship with the profile of rural producers. For this, we 

sought to identify and measure, types, shapes, elements and dimensions of the share 

capital and identify the production systems employed by the producers and their 

coherence or dissonance in relation to technical recommendations. The methodology 

used involved analysis of secondary data, interviews, semi-structures questionnaires 

and the application of the measurement scale of the social capital evolution. As results 

it is verified that one of the most important economic sources in the municipality is the 

exploitation of goats and sheep, and that the lack of structural organization of the 

communities is directly related to the degree of social capital existing in the 

municipality. 

 

Keywords: Goat; Regional development; Microregion of the São Francisco. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A concepção de coletividade tornou-se um objeto notório com enfoque no livre-

arbítrio de participação da sociedade civil no processo de desenvolvimento. Diante 

disso, em termos de desenvolvimento, têm-se consciência que quanto mais os 

sujeitos se conscientizam que as mudanças na sua localidade podem ser direcionadas 

de acordo com seus interesses, mais agenceiam o desenvolvimento local e 

direcionam os processos para uma dimensão que protagoniza o espaço local (BILERT 

et al., 2001). Nesta perspectiva, Buarque (2002) destaca que “o desenvolvimento local 

requer sempre alguma forma de mobilização e iniciativas dos atores sociais em torno 

de um projeto coletivo”. 

É diante deste fato, que vários estudos evidenciaram que a participação das 

comunidades (atuação dos indivíduos como sujeitos) está diretamente condicionada 

a um papel ativo na busca de melhorias no local onde vivem. A partir disso, é que a 

ação destes indivíduos atreladas as discussões e ao desenvolvimento local passaram 

a evidenciar a importância do capital social (BILERT e PERONDI, 2012).O capital 

social é conceituado por Putnam (1996) como uma instituição de valores, normas, 

confiança, que sustenta a cooperação nos grupos ou entre os grupos sociais, ou seja, 

a atuação de comunidades no desenvolvimento e melhorias da própria comunidade, 

de forma que a organização se expresse através das redes sociais, definindo como o 

grau de confiança que o sujeito possui diante de sua comunidade com intuito de 

promover melhorias para o desenvolvimento local. 

Quanto mais extensas as redes de relações pessoais, que se estabelecem 

entre as pessoas envolvidas nesses empreendimentos, menor o estímulo ao 

oportunismo, porque os indivíduos que consideram adotar esse comportamento 

sabem que tenderão a ser excluídos de muitos outros empreendimentos se se 

mostrarem como não confiáveis (PUTNAM, 1996). Segundo o mesmo autor, criar 

capital social não é fácil, mas é fundamental para fazer a democracia funcionar. A 

democracia envolve a participação e o envolvimento de todos os atores nos 

processos, desta forma a Extensão Rural, surge como ator essencial para a criação 

do capital socia.  

Diante de todo o exposto, Lobo (2005), relata que existe uma lacuna entre 

produtores e pesquisadores do Brasil, sendo que o papel dos produtores no processo 

de pesquisa é consideravelmente relevante, mas muitos deles pela ausência de 
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organização e estímulos à pesquisa participativa, ainda não percebem essa 

possibilidade, razão pela qual o processo de transferência de tecnologia não é tão 

eficiente.  

Siliprandi (2001) salienta que entender a forma como se organizam os grupos 

sociais com as quais lida a extensão rural, no seu fazer produtivo, na vida comunitária, 

na relação com o poder público e nas diversas esferas da vida cotidiana, é um 

pressuposto que deve orientar o trabalho geral em extensão rural. Sem esse 

pressuposto, qualquer ação que se pretende dialógica perde o sentido. O “social” a 

que se refere a autora abrange a discussão produtiva e econômica, não só na 

preocupação com os resultados físicos ou financeiros ou no entendimento do motivo 

de se adotar ou não certa tecnologia, mas na forma como se organiza essa produção, 

nas relações de poder que estruturam as ações das pessoas e nas implicações que 

os processos de organização social trazem para as mudanças concretas na vida de 

todos. 

Enquanto esses pressupostos são elaborados como referências gerais para as 

atividades de extensão rural, especificidades de estrutura agrária passam a se 

constituir, por conseguinte, em referências empíricas a que aqueles pressupostos 

devem se adaptar. Por exemplo, Moura et al. (2000) admitem que vários são os fatores 

que ocasionam a situação de pobreza crescente do pequeno produtor do Nordeste, 

destacando, entre eles, o caráter de subsistência da agricultura, o baixo nível 

tecnológico e o não acesso aos serviços públicos (crédito rural, saúde, educação, 

extensão rural, etc.). Se, por um lado, há pressupostos gerais de como redefinir e 

estruturar as atividades de extensão rural, por outro, contrastando com todas as 

preposições elaboradas até então, estão as condições restritivas de pobreza, e o pior, 

a sua continuidade ao longo do tempo.  

Desse modo, o presente estudo busca avaliar o papel da contribuição do capital 

social no desempenho socioeconômico dos produtores rurais no Município de Lagoa 

Grande -PE. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1 O capital social 

 

O conceito de capital social diz respeito à estrutura de incentivos e sanções ao 

comportamento individual, definida por um conjunto pré-existente de regras formais e 

informais, comportamentos organizados e organizações, que promovem a confiança 

e a cooperação entre as pessoas.  

No tocante a cooperação entre as pessoas, comecemos com um breve resumo 

da teoria dos jogos para uma compreensão da cooperação e a competição de seus 

agentes. Parte-se do pressuposto que o comportamento individual racional, na 

ausência de mecanismos de coordenação, restrição ou estímulo tende a gerar uma 

produção muito inferior à necessária de bens coletivos, principalmente quando grupos 

maiores de indivíduos estão envolvidos (MENDES; BUENO, 2007). 

James Coleman em suas obras (1988 e 1990), ao considerar o princípio da 

escolha racional uma boa hipótese de trabalho, contanto que não se perca de vista o 

papel da estrutura social. Considera-se que o capital social está sujeito a uma lógica 

de acumulação e reprodução, determinada por escolhas racionais dos atores sociais 

no estabelecimento de estruturas de relações, instrumentalmente associadas à 

eficácia da ação coletiva.  

Tomemos como exemplo, duas comunidades com dotações semelhantes de 

recursos naturais, capital físico e capital humano, assim, podem apresentar 

desempenho econômico muito diferente se as dotações de capital social forem 

diferentes. Em um estudo realizado em estabelecimentos rurais na Tanzânia, por 

exemplo, Narayan e Pritchet (1997) descobriram que mesmo nas condições de 

extrema pobreza deste país, as famílias que participavam mais ativamente de 

organizações coletivas tinham renda mais alta do que as demais. Essa situação 

relativamente mais favorável derivava de cinco fatores. Primeiramente, essas famílias 

utilizavam práticas agrícolas mais eficientes, já que ao participarem de organizações 

coletivas recebiam informações que as induziam a utilizar mais insumos modernos e 

sementes melhoradas; segundo, dispunham de melhores informações sobre o 

mercado; terceiro, estavam dispostas a aceitar mais riscos, devido a se sentirem mais 
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protegidas pelas redes de relacionamentos de que participavam; quarto, influíam na 

melhoria dos serviços público, inclusive participando mais ativamente das escolas, e 

quinto, cooperavam mais em nível de municípios. 

 Diante de tudo isso, o capita social engloba em primeiro lugar a rede de 

contatos sociais que um indivíduo mantém, implicando, portanto, comportamentos 

sociais relativamente estáveis no tempo e por isso confiáveis. Putnam (1996), em seu 

trabalho percussor clássico do tema capital social, aborda também uma dimensão de 

bem coletivo, no sentido de que se um determinado número crítico de indivíduos 

pertence a essas redes, a comunidade como um todo se beneficiará na medida em 

que emerge um ambiente geral de confiança e segurança, o qual incentiva a 

cooperação entre as pessoas melhorando a eficiência econômica da comunidade. 

 Quando, entretanto, uma solução cooperativa é alcançada o grau de confiança 

aumenta porque, em primeiro lugar, ficam claros para os indivíduos os benefícios 

dessa solução e, talvez o mais importante, fica claro que essa solução é possível para 

uma série de outros empreendimentos. O capital social, ainda que em última instância, 

é produto do grau de confiança interpessoal em uma sociedade e aumenta 

progressivamente em sociedades que conseguem libertar-se do equilíbrio negativo 

das soluções não cooperativas e tendem a ser insuficiente em países onde prevalece 

o “cada um por si” e as relações econômicas e sociais coordenadas através da 

coerção (relacionamentos verticais) ao invés da cooperação voluntária 

(relacionamentos horizontais). Putnam (1993) descreve bem esse fato ao afirmar que 

“os cidadãos de comunidades cívicas acham exemplos de relações horizontais 

prósperas em sua história, enquanto os habitantes das regiões menos cívicas acham, 

no máximo, exemplos de clientelismo vertical. 

 Além disso, o capital social, diferente do capital físico,  não se desgasta com o 

uso. Ao contrário, tem o poder de desencadear ciclos virtuosos em países onde a 

estrutura de incentivos pune comportamentos oportunistas e ciclos viciosos, onde os 

códigos de comportamentos, os costumes e o aparato jurídico formal sancionam a 

desonestidade e a corrupção. Porém, em um país onde vigore uma estrutura de 

incentivos do segundo tipo, é racional do ponto de vista individual não se comportar 

de maneira cooperativa, na medida em que não se pode esperar que os demais 

indivíduos cumpram sua parte nos acordos. Exatamente, como no clássico do dilema 

do prisioneiro, o equilíbrio cooperativo seria benéfico para o conjunto dos indivíduos, 

mas os custos das prováveis defecções são tão elevados que nenhum dos indivíduos 
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isoladamente estará disposto a cooperar, senda a estratégia dominante a não 

cooperação (MENDES; BUENO, 2007). 

 É válido ressaltar que o capital social é derivado de estruturas de relações, por 

meio dos atores e entre eles, se diferindo do capital físico e humano. Além disso, 

segundo Colemam (1988) o capital social é altamente intangível, só existe no espaço 

relacional com a interação das pessoas. Higgins (2005) descreve que para Coleman 

o capital social é entendido em termos funcionais como aqueles elementos de uma 

estrutura social que cumprem a função de servir como recursos para que atores 

individuais atinjam suas metas e assim, satisfaçam seus interesses. Aborda ainda três 

grupos de elementos: (1) Obrigações, expectativas e lealdades; (2) canais de 

informação e (3) as normas e sanções estabelecidas. 

 Do outro lado Putnam (1996), na tentativa de explicar um fato encontrado em 

seu estudo na Itália sobre capital social, buscou suas explicações nos aspectos 

socioculturais, partindo do conceito de comunidade cívica, nas mesmas origens das 

ideias de Nicolau Maquiavel, subdividindo em quatro pontos. O primeiro ponto diz que 

a sociedade cívica tem que buscar a participação nos negócios públicos, o que foi 

denominado por Tocqueville (1997) como “interesse próprio corretamente entendido”, 

ou seja, o interesse próprio que é sensível ao interesse dos outros dentro de um 

contexto das necessidades públicas gerais. 

 O segundo ponto, já explicitado nesta abordagem anteriormente, se detém 

sobre a cooperação e reciprocidade da comunidade cívica que está unida por laços 

horizontais e não verticais, se unindo ao terceiro, onde essa comunidade não está 

livre de conflitos.  

 E por fim, o quarto ponto, retoma as normas e os valores da comunidade cívica 

nas quais são reforçadas por estruturas e práticas específicas. Assim, a análise de 

Putnam (1996), enquanto fator explicativo da comunidade cívica, conclui com a ideia 

de que os estoques de confiança, normas e sistemas de participação tendem a ser 

acumulativos e se reforçar mutuamente. 

A comunidade na qual se refere é compreendida como um fenômeno histórico 

e social, que assume diferentes significados no tempo e no espaço (SILVA; 

HESPANHOL, 2016). A terminologia “comunidade rural” é utilizada para designar um 

grupo de pessoas que vive nas áreas rurais e que partilham dos mesmos eventos, 

tradições e costumes. Os autores clássicos consideram as principais características: 

coesão social e relações recíprocas, partilhando condições básicas de uma vida em 
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comum, fundadas nas relações de parentesco, amizade e vizinhança. No entanto,  

outra acepção entende que as novas tecnologias da informação e da comunicação 

contribuem para a constituição de uma comunidade estética, em que vigoram 

determinados padrões e comportamentos individualistas.  

 No artigo de Silva e Respanhol (2016), há referências de estudos realizados 

por Tonnies (1947;1973), para diferenciar conceitos de comunidade e sociedade. Este 

autor averiguou que a comunidade baseia-se, primeiramente, nas relações de sangue, 

e posteriormente, pela aproximação espacial e espiritual. Além disso, a família é 

considerada a fonte e a origem das comunidades. Entretanto, além do grau 

parentesco entre os membros, pondera-se que os laços de amizade e de vizinhança 

também são fundamentais para a vida comunitária. 

 Nessas concepções, o conceito de comunidade é definido a partir da coesão 

social, considerando não sujeitos isolados, mas um grupo com relações recíprocas. 

MacIver e Page (1973) salientam que “[...] a comunidade é, pois, uma área de vida 

social assinalada por certo grau de coesão social. As bases da comunidade são 

localidades e sentimento de comunidade.” Além dos sentimentos de união, 

solidariedade e reciprocidade deve-se considerar a localidade, ou seja, a base 

territorial. Wirth (1973), Fichter (1973), MacIver e Page (1973) enfatizam que um 

aspecto fundamental para a comunidade é sua base territorial. A relação existente 

entre coesão social e área geográfica constitui elemento fundamental no 

entendimento de comunidade. 

Podemos aqui citar também um dos precursores dos trabalhos com capital 

social, Pierre Bourdieu em seus trabalhos intitulados: “ Le capital social: notes 

provisoires” (BOURDIEU, 1979) e “Les trois états du capital culturel” (BOURDIEU, 

1980). Ele aborda três formas de capitais, o capital econômico, cultural e social. Para 

o autor, o capital social é um agregado dos recursos atuais ou potenciais, vinculados 

à posse de uma rede duradoura de relações de familiaridade ou reconhecimento mais 

ou menos institucionalizadas (BOURDIEU, 1980), contradizendo os pensamentos 

ideológicos de Putnam, Coleman e Fukuyama, nas quais defendem um horizonte 

ideológico das instituições multilaterais, sendo o capital social um bem comunitário 

que supõe a existência de grupos homogêneos com valores e interesses comuns. 

Para Fukuyama (2000), o capital social é uma norma atuante e informal que 

promove a cooperação entre dois ou mais indivíduos, isto é, as normas que constituem 
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o capital social abarcam um espectro que vai desde a reciprocidade entre dois ou mais 

amigos até as doutrinas complexas e articuladas, como o cristianismo. 

 Dessa forma, define-se as instituições como fatores sociais, visto que se 

consideram como tais apenas os fatores produzidos deliberada ou acidentalmente 

pela ação humana, que produzem regularidades na conduta humana coletiva. Tais 

fatores atuam restringindo ou motivando os indivíduos a se comportarem de 

determinadas maneiras. As instituições constituem assim o que se pode denominar 

de capital social de uma sociedade (PUTNAM, 1993), no sentido de que têm (ou 

tiveram) um papel na coordenação de ações individuais, as quais na ausência desta 

coordenação tenderiam a dar a origem a dois tipos de comportamento. O primeiro, 

denominado de free rider, um comportamento que deriva do fato de que os indivíduos 

preferem, agindo racionalmente, beneficiar-se de soluções coletivas sem incorrer nos 

custos necessários para produzir essas soluções e o segundo denominado de rente 

seeket, se dá ao fato de que, como os benefícios individuais produzidos pela solução 

coletiva são normalmente reduzidos se apropriados por toda a sociedade, os 

indivíduos tenderão a associarem para produzir os bens públicos em questão.  

 Diante disso, o resultado é que, como assinala Mancur Olson em sua obra 

clássica de 1999, na ausência de mecanismos de coordenação, restrição ou estímulo 

da ação individual (o que aqui se denominou de instituições), quanto maior for o grupo 

de pessoas envolvido mais distante ele ficará de atingir um ponto ótimo de provimento 

do benefício coletivo, e os grupos muito grandes normalmente não conseguirão se 

prover, na ausência de coerção ou incentivos independentes e externos, nem sequer 

de quantidades mínimas do benefício coletivo. 

 Acrescenta-se ainda que o capital social engloba uma rede de contatos sociais, 

na qual se inclui as redes sociais de interesse de um propósito coletivo. Coletivo, 

entendido como o não-individual, sem a distinção de uma oligarquia ou elite, ou 

mesmo hierarquia entre cidadãos. As redes são sistemas compostos por “nós” e 

conexões entre eles que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos sociais 

(indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação 

(WATTS, 1999).  

 A importância das redes sociais e o seu intercâmbio com o capital social foi 

levantada na exposição inicial dos propósitos de Coleman (1988) e Bourdieu (1980). 

Sucintamente, a participação em redes está associada ao capital social, sendo 

relevante a compreensão do tipo de rede que se está observando (diversidade dos 
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participantes, institucionalização de normas de decisão, objetivos gerais ou 

específicos, tamanho e área geográfica etc.), e também o nível de confiança (e 

expectativa) entre os indivíduos da rede, por influenciar a ação coletiva do grupo. Em 

parte, relaciona-se com o acesso à informação, tanto no nível local, quanto mais geral, 

este último associado aos meios de comunicação, ou, em outros termos, às fontes 

pessoais e impessoais (MARTELETO; SILVA, 2004). 

 É diante disso que o acesso à informação é um elemento-chave para o 

desenvolvimento econômico e social de comunidades e grupos sociais. A capacidade 

de obter informações além dos contornos restritos da própria comunidade é parte do 

capital relacional dos indivíduos e grupos. As transformações dependem das redes 

existentes entre os indivíduos do grupo e atores localizados em outros espaços 

sociais, ou seja, do capital social da comunidade. Por ser tratado como capital, da 

mesma forma que o capital humano ou financeiro, investimentos para sua ampliação 

devem permitir retornos ou benefícios, servindo de base para o desenvolvimento, o 

que tem sido amplamente pesquisado. 

 Desse modo, o presente estudo, buscando preservar esses aspectos 

históricos, sociais e culturais tradicionais, baseou-se apenas nas comunidades 

estabelecidas no município de Lagoa Grande, adindo-se ainda que essas 

comunidades estão localizadas em área de sequeiro.  

 

2.1.2 Desenvolvimento territorial  

A noção de território foi inicialmente abordada na área de estudo da geografia, 

porém não se limitando a esta. O território enquanto espaço de ação em que 

transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais, é construído a 

partir da ação entre os indivíduos e o ambiente ou contexto objetivo em que estão 

inseridos. Desse modo, é dinâmico, em constante transformação e mudança. Esse 

dinamismo é configurado tanto pelos atores internos e suas inter-relações, como pela 

relação com fatores externos. Resultado de uma construção social e coletiva, o 

território é considerado o espaço apropriado por um determinado grupo que 

compartilha valores culturais, e se torna foco do desenvolvimento, não sendo apenas 

o espaço físico, mas também ator desse processo (SCHNEIDER, 2004). 

Além disso, o território emerge e se fortalece, principalmente com o avanço da 

globalização. Sacco dos Anjos et al. (2013) destacam que a necessidade de cooperar 

e de construir pactos é cada vez maior em meio à globalização. Segundo Cadima 
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Ribeiro e Freitas Santos (2012), na economia cada vez mais global e competitiva, nem 

todos os territórios possuem os recursos e a capacidade necessária à competição 

com outros territórios cujas estruturas apresentam condições mais competitivas. Em 

qualquer país é possível encontrar territórios mais dotados de recursos e 

competências do que outros. Não obstante, Caldas (2003) relata que o entendimento 

é que regiões e lugares, a partir de suas especificidades e potencialidades, podem 

encontrar formas de transformação de suas realidades, em busca de melhoria da 

qualidade de vida, a partir dos processos globais. 

 Porém, a partir da constituição de 1988, a descentralização do Estado não 

cumpriu suas promessas de promoção do desenvolvimento local, devido a fatores 

como o não repasse dos meios necessários para os municípios e não alterou as 

relações de poder no município e a forma autoritária e clientelista como muitas 

prefeituras ainda hoje são governadas. Com isso, as possibilidades de participação 

da população, em particular dos grupos mais marginalizados, continuaram muito 

reduzidas. 

 Para evitar essa simplificação algumas organizações internacionais e projetos 

de cooperação técnica vinham, em meados dos anos 90, desenvolvendo atividades 

através de concepções de resgate de capital social, território e descentralização. Pode 

se citar o Banco Mundial e a FAO que propunha a realização de diagnósticos 

regionais, que levariam a elaboração de Planos de Desenvolvimento Regional Rural 

Sustentável dentro de uma visão de “Organização do Território” (GUANZIROLI, 2005). 

 Diante disso, os municípios deviam formar Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural que deveriam monitorar a elaboração de Planos Municipais 

de Desenvolvimento Rural. No bojo do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), em 2002, que foi assumido como uma proposta de 

desenvolvimento do meio rural brasileiro, foi elaborado um esboço de Plano Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e se criou Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural (CNDRS) com objetivo de avançar na política de 

desenvolvimento rural. 

 No passado o Governo Brasileiro (anos 70) atuava “de cima para baixo” frente 

ao desenvolvimento local e hoje estaria mais voltado a uma estratégia “de baixo para 

cima”. O primeiro tipo de estratégia tenderia aparentemente a apresentar um maior 

apelo econômico, em detrimento do social; ou seja, sua principal preocupação não 

teria sido a inclusão das classes mais pauperizadas, mas o aumento do nível de 
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emprego e renda agregados enquanto a segunda implicaria o oposto: prioridade aos 

aspectos sociais (GUANZIROLI, 2005) 

 Marta Arretche (2005)  mostra com base em um estudo de avaliação do 

Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR) realizado pela UNICAMP, que a 

participação exigida da população para que recebam investimentos, tem custos para 

os mais pobres (para chegar as reuniões perde-se o dia de trabalho, nível de 

informação é baixo, etc) que não são sentidos entre os mais abastados. Os Conselhos 

“podem ser janelas de oportunidade, mas dependerá de como funcionem; sua simples 

existência não é sinônimo de oportunidade”. Quando os Conselhos são criados de 

cima para baixo não geram “capital social” nem perspectivas de desenvolvimento 

territorial. A pesquisa referida mostra neste sentido, como as estruturas de poder 

político e social vigentes se aproveitam dos recursos para reforçar sua atuação 

elitizada e para acomodar as forças políticas locais.  

De acordo com Veiga (2005), o conflito entre participação e eficácia ao 

seguinte: o território e a participação são importantes somente se o desenvolvimento 

rural é visto como algo mais do que renda. Se for só renda, bastaria com 

transferências diretas e crescimento econômico. Ou seja, não seria necessário 

aborrecer a população com longas reuniões, conselhos, associações e burocracia, 

bastando fazer chegar os recursos de forma rápida e eficiente. Mas, se for para fazer 

algo mais do que renda, dentro por exemplo da visão de desenvolvimento de Amartya 

Sem (2000), que envolve saúde, educação, infra- estrutura, atividades produtivas 

rurais agrícolas e não agrícolas, então sim seria necessária uma estratégia regional, 

micro regional ou territorial. 

 Pellin, Alcantâra e Gonçalves (2016) relatam que o processo de 

desenvolvimento territorial, em muitos casos, carece das interações sociais em 

determinado espaço e território, principalmente no que diz respeito à cooperação e 

confiança dos atores sociais em favor do fortalecimento do capital social. Este capital 

social, quando estimulado corretamente pode promover o reconhecimento mútuo, a 

confiança, a reciprocidade e a ajuda mútua, a solidariedade e a cooperação, fatores 

essenciais na promoção do desenvolvimento territorial, sobretudo em regiões 

fragilizadas economicamente. 

 Os mesmos autores ratificam afirmando que quanto maior o grau de coesão 

das redes sociais e econômicas, que se manifestam no plano territorial, maior o 

estoque de capital social deste território e maiores as chances de estratégias de 
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reações autônomas e de governança, que conte com a participação de todas as 

representações institucionais envolvidas. 

 Diante disso, não se pode planejar o desenvolvimento partindo da premissa 

que a sociedade local é homogênea e que os interesses de todos são igualmente 

representados por qualquer um de seus membros. Os diferentes atores sociais têm 

interesses diferentes, divergentes e até opostos, que precisam se expressar dentro 

de um espaço de negociação onde será possível escutar o outro, negociar, conciliar 

interesses e definir prioridades para a comunidade, o município e a região. Participar 

significa tomar parte das decisões e de sua implementação. Para que isso possa 

acontecer, é preciso que as opiniões divergentes possam expressar-se livremente e 

que todos tenham o mesmo acesso à informação. O acesso à informação constitui, 

em geral, privilégio de classes dominantes mais próximas ao poder, enquanto as 

populações marginalizadas não têm nem acesso aos dados, nem o hábito de 

manipulá-los para transformá-los em informações 

 Todas as questões relacionadas ao desenvolvimento agrícola e rural (terra, 

crédito, água etc.) surgem claramente quando se faz um bom diagnóstico que indique 

a necessidade de soluções específicas para cada região e para cada tipo de agente 

econômico. Trata-se, portanto de ter um zoneamento agrícola, ambiental, social e 

econômico das principais áreas com potencial para o desenvolvimento da agricultura 

familiar no país e de evitar lançar políticas homogêneas para todos, que atendem 

apenas a objetivos sociais, mas, não solucionam o problema de desenvolvimento 

rural. 

 

2.1.3 Extensão rural e agente de desenvolvimento local 

Considera-se que se desenvolver não significa seguir um rumo previamente 

inscrito na vida social, mas exige a construção das próprias condições dessa vida 

social pela ação dos homens. No processo do desenvolvimento local é imprescindível 

o reconhecimento da multiplicidade e diversidade das potencialidades humanas 

(FRANTZ, 2002).  

Segundo Costa (2001) a extensão rural surgiu no Brasil, em Minas Gerais no 

ano de 1948, diante de um acordo com agências de desenvolvimento norte-

americanas que pretendiam mudar a estrutura de produção agropecuária do Estado 

e mudar as regiões que ainda não haviam adotado modelos de crescimento 

econômico baseado no aumento de insumos industrializados. 
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Após essa experiência inicial criou-se a Associação de Crédito e Assistência e 

Rural (ACAR) nos Estados da Federação, com destaque para a ACAR-MG, dos quais 

saíram os primeiros extensionistas instrutores, aos quais coube a tarefa de orientar a 

organização de outras entidades. O objetivo principal, no entanto, era ensinar ao 

extensionista os métodos e estratégias que deveriam ser utilizados pelos agricultores 

e suas famílias a adotar inovações tecnológicas.  

  Os especialistas que faziam o treinamento dos extensionistas decidiram por 

um currículo mínimo para os treinandos iniciais, constituído por algumas disciplinas, 

como: Extensão Rural, Noções de Crédito Rural, Administração Rural e do Lar, 

Higiene Rural, Relações Públicas e Associativismo Rural. A partir desse sistema, a 

ABCAR passa a garantir a reprodução ideológica dos seus princípios, dando “forma” 

aos extensionistas que passam a ser agentes de mudança com deveres e 

responsabilidades. 

 Sob essa perspectiva, a extensão rural assume propósitos tutorial e 

paternalista, e deste modo, procurava persuadir os produtores a adotarem as novas 

tecnologias, desconsiderando os conhecimentos locais, as necessidades especificas 

e, principalmente, que a tecnologia não era a condição suficiente para a indução de 

mudanças e desenvolvimento 

A extensão é considerada uma “empresa educativa”, porque a extensão 

promove educação. Seu objetivo é elevar o nível socioeconômico da família rural, 

levando-lhe novos conhecimentos, desenvolvendo habilidades e, acima de tudo, 

forçando novas atitudes (CENTREISUL, 1964). 

O termo extensão adquiriu diferentes sentidos baseado na época e local do seu 

desenvolvimento. Caporal (1998), em sua tese de doutorado faz uma reflexão sobre 

o vocábulo no qual diz ser utilizado para identificar um tipo de serviço ou atividade 

dentro do campo das ciências sociais.  

É certo que o termo não surgiu na América do Sul, mas em países, como os 

Estados Unidos da América com expressões como Extensão Agricultural e Extensão 

Rural, e nesses casos as sentenças têm mais relação com a transferências de 

tecnologias. Na Austrália o vocábulo tem sinônimo de promover, na Holanda, de 

iluminar o caminho; na Alemanha, de assessorar; na Indonésia, de mostrar o caminho 

(CAPORAL, 1998).  
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No Brasil a atividade ganhou força com a Universidade Federal de Viçosa em 

1952, como atividade de extensão agrária e até os dias atuais vem contribuindo para 

formação de extensionistas.  

Com todo o processo de mudança, a concepção de extensão foi ganhando 

novos vieses como uma definição informal e educacional de participação voluntária 

destinado a ministrar conhecimentos e habilidades e influenciar os agricultores e suas 

famílias a adotarem melhores práticas na produção animal, vegetal, doméstica e na 

comercialização de seus produtos.  

A institucionalização efetiva de um serviço de assistência técnica e extensão 

rural no País se deu ao longo das décadas de 50 e 60, a partir da criação nos estados 

das associações de crédito e assistência rural (ACAR), coordenadas pela Associação 

Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), criada em 1956. Estas eram 

entidades civis, sem fins lucrativos, que prestavam serviços de extensão rural e 

elaboração de projetos técnicos para obtenção de crédito junto aos agentes 

financeiros. 

No contexto de guerra fria vivido na época, a criação das associações deveu-

se, sobretudo, a incentivos da Associação Internacional Americana para o 

Desenvolvimento Social e Econômico (AIA) entidade filantrópica ligada à família 

Rockfeller (QUEDA, 1987). Nesse modelo, inspirado nos EUA as atividades eram 

desenvolvidas por associações e não por universidades. Embora o governo federal 

não criasse instituições encarregadas pela prestação de serviços de assistência 

técnica em larga escala, apoiava com recursos sistemas de extensão rural. 

Nos anos 60 e 70 foram criadas comissões, associações que tiveram vida curta 

pois suas atribuições e responsabilidades iam sendo absorvidas por outras 

instituições que surgiam. Em consequências dos bolsões que essas instituições 

deixavam, o poder executivo instituiu a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

a EMBRATER, que juntamente com a EMPRAPA forneciam apoio financeiro às 

empresas que desenvolvessem ações de pesquisa agropecuária e assistência 

técnica. Não sendo diferente, a EMBRATER absorveu a estrutura da ABCAR.  

No fim da década de 70, em decorrência das críticas à falta de sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica do padrão tecnológico do modelo modernizador, 

somadas ao recrudescimento do movimento ambientalista, começou a ressurgir o 

movimento da agricultura alternativa. Contudo, em 1989, Collor extinguiu a 

EMBRATER. Em 1990 foi retirada do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 
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da Reforma Agrária o eixo da Extensão Rural, evidenciando que o governo não 

manifestava nenhum interesse nessa área. Em 96, entretanto, o papel da reforma 

agrária foi retirado desse Ministério. 

Nesse mesmo ano, um importante política pública foi lançada, o Pronaf, que 

fornecia crédito de investimento e custeio a agricultores familiares que tinham 80% da 

renda da unidade familiar oriunda de investimentos para produção de milho, feijão, 

arroz, trigo, mandioca, oleícolas, frutas e leite. 

Em agosto de 1997, realizou-se um seminário nacional sobre Ater, deste evento 

surgiu a proposta de consolidação de um modelo institucional de Ater pública estatal 

e não estatal, descentralizado, pluralista, autônomo e gratuito (PNUD, 1997). No ano 

de 1999, o Ministério da Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário passou a ser 

chamado de Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Um importante marco legal do planejamento da política de Ater pelo Estado foi 

a emissão pelo CNDRS da Resolução no 26, de 28 de novembro de 2005, que 

aprovou a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 

Agricultura Familiar (PRONAF), no âmbito do MDA, dez anos depois do Plano 

elaborado pela Embrapa. 

 Desde a extinção da Embrater, as ações de ATER, na esfera federal ficaram a 

cargo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Ministério 

da Agricultura e Abastecimento (MAPA), não alcançando relevância como política 

pública de desenvolvimento rural, muito embora tenham sido importantes para o 

desempenho de programas de crédito rural como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (DUARTE; SILIPRANDI, 2006).  

Neste ambiente de várias perspectivas teóricas e de diversidade de trajetórias, 

no início do governo Lula, em 2003, abre-se o debate que culmina com a definição da 

Nova Política da Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), estabelecida em 

lei. A partir deste processo, em 2004, o MDA, através da Secretaria de Agricultura 

Familiar (SAF) e seu Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(DATER), passa a desenvolver ações com as novas orientações (MUSSOI, 2011). 

Em 2010, foi aprovada a Lei 12.188 (BRASIL, 2010), que instituiu a PNATER e 

o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater). O Pronater 

deve fazer parte do plano plurianual, com base em diretrizes definidas na Conferência 

Nacional de ATER, coordenada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CONDRAF).  
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Caporal (2011) identifica algumas distorções entre a Lei e o texto produzido 

com a participação das organizações em 2003. A principal é a eliminação do enfoque 

na Agroecologia, já no projeto de Lei encaminhado pelo MDA. Por pressões da 

sociedade civil, o Congresso Nacional incluiu a expressão “agricultura de base 

ecológica”, que, para o autor, não dá conta da complexidade contemplada pela 

Agroecologia. As mudanças no texto original retiram da Lei a legitimidade sociopolítica 

da PNATER. 

O enfoque construtivista entra em cena para firmar que o ser humano constrói o 

conhecimento única e exclusivamente através de suas interações sociais. Para 

Tommasino e Hegedüs (2006)  a origem da utilização deste enfoque para a pesquisa, 

extensão e desenvolvimento rural, de acordo com se deu em função do fracasso da 

pesquisa tradicional voltada para a revolução verde, principalmente para os ambientes 

menos favorecidos, de produção.   

Essa visão anteriormente citada de sistemas surgiu para tentar reduzir esse 

reducionismo, constatou-se através da prática do Hard-system (sistemas duros) que 

os ponto alvos são identificar as fronteiras, entradas, otimizar as saídas em função de 

um fator econômico estimulado por um técnico que envolve o produtor como agente 

no controle desse processo.  Em resposta às críticas ao hard-systems surgiram uma 

nova abordagem conhecida como Soft-systems, que se baseia em várias teorias para 

chegar a um consenso sobre o comportamento e isso se aplica muito bem em 

sistemas complexos que envolvem seres vivo e animais. 

Por outro lado, para entendermos melhor o enfoque participativo, partimos da 

origem da palavra, o verbo “participar”, significa tomar parte de um processo e os 

indivíduos são sujeitos deste processo. É um princípio e uma conquista básica da 

democracia, que possibilita que as pessoas tenham uma intervenção ativa e 

importante em todas as decisões que influenciem suas vidas (LIMA, 2006). 

 As metodologias participativas, surgem da necessidade de mudança de 

posicionamento do profissional, que deixa de ser uma simples fonte de informação 

para terceiros, desempenhando, segundo Kummer, Diz e Soraes (2007) um papel de 

sujeito ativo presente também em todas as etapas do trabalho. Nos anos 80, 

ocorreram mudanças de estratégia, em decorrência das quais o levantamento de 

informações foi reduzido ao mínimo necessário e se passou a levar em consideração 

especialmente as opiniões e o ponto de vista do grupo-meta. 
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 Foi cunhado nesse período o método participativo denominado de Diagnóstico 

Rural Rápido (DRR), que se propunha principalmente a realizar um levantamento de 

dados participativo e menos trabalhoso do que os levantamentos tradicionais. Ele 

visava, além disso, a uma maior participação do chamado grupo-meta, para se 

aproximar mais de suas realidades e necessidades 

 Chambers (1992) é a principal referência teórica deste enfoque. Tem por 

objetivo aumentar o impacto positivo das intervenções em prol do desenvolvimento 

rural e assegurar sua sustentabilidade. Fornece um conjunto de princípios, 

orientações e ferramentas para a mobilização social em prol do desenvolvimento, 

através de diagnóstico, planejamento, monitoramento e avaliação. Existem duas 

vertentes para esse enfoque, a primeira vem da pedagogia de Paulo Freire (1983), 

fundamentada no diálogo, que respeita a personalidade de cada ser humano, e nas 

soluções coletivas. A segunda tem como fonte a Organização das Nações Unidades 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a partir de resoluções de um 

Encontro em Belgrado, em 1977. 

 Uma concepção metodológica complementar ao método DRR foi desenvolvida 

no método intitulado Diagnóstico Rural Participativo (DRP), o qual cedeu amplo 

espaço de participação aos atores sociais em todos os passos de qualquer projeto, 

desde o diagnóstico, passando por sua implantação, e até à fase de monitoramento. 

Uma vertente teórica importante para o desenvolvimento do DRP foi a educação 

popular, inspirada na obra de Paulo Freire. 

A complexidade e diversidade de relações existentes no meio rural é fator 

preponderante para que o extensionista rural figure como importante elemento na 

composição desses processos, portanto, sendo considerado um ator com potencial 

contributivo no contexto organizacional, principalmente pelos conhecimentos 

originados nas suas interações e relações no campo. Importa ressaltar que nos 

modelos de fluxo do conhecimento no meio rural, a extensão posiciona-se entre a 

pesquisa agrícola e a produção (FELICIANO, 2013). 

Nonaka e Takeuch (2008) definiram cinco condições exigidas no âmbito 

organizacional para o desenvolvimento da espiral do conhecimento e a criação desse 

ativo. O primeiro item citado denomina-se, intenção. Definida a partir da aspiração que 

a organização possui com relação às suas metas e os esforços empreendidos para 

alcançá-las, por meio da elaboração de estratégias. A essência da estratégia reside 

no desenvolvimento da capacidade organizacional em adquirir, criar, acumular e 
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explorar o conhecimento. Diante de tal assertiva é possível concluir que a intenção se 

torna elemento crítico da estratégia organizacional, pois é a partir desse momento que 

define uma visão sobre o tipo de conhecimento que a organização deseja desenvolver 

e operacionalizar. É importante ressaltar que a intenção também proporciona critérios 

para o julgamento da veracidade do conhecimento organizacional.  

Nessa complexidade, as organizações que atuam no setor rural, necessitam 

não apenas da interação com seu meio, mas em adotar estratégias para melhor 

aproveitar os conhecimentos emanados dessas relações. As organizações de 

Extensão Rural possuem esse perfil, pelo fato de manterem ininterruptos contatos 

com o meio científico e com os conhecimentos tradicionais dos agricultores e demais 

atores, e por perceberem que seu ambiente de atuação é fértil em conhecimentos, 

contudo, é inegável também a necessidade dessas organizações em adotar medidas 

para que esse ativo seja internalizado, sistematizado, enfim, potencializado 

(FELICIANO, 2013). 

Rahnema (2000) faz uma reflexão acerca da participação, dividindo-a em 

participação manipulada e participação espontânea. De qualquer forma, ela 

representa uma série de funções. A primeira função é cognitiva, por regenerar o 

discurso e a prática do desenvolvimento através de uma forma diferente de 

interpretação da realidade, pelo conhecimento popular, baseado na cultura do povo. 

A segunda função é política, por ser uma nova forma de legitimação. A terceira é 

instrumental, por apresentar novas soluções, ao envolver a população no seu próprio 

processo de desenvolvimento. Como quarta função, o autor fala da questão social, 

em que a participação representa um novo sopro de vida ao discurso do 

desenvolvimento. 

Diante tudo isso, ao assumir o princípio de mudança que as atividades de 

extensão rural induziram, assume-se a pontecialidade dessa função e procura-se 

entender para a localidade a ser estudada ações, alternativas fundamentadas em 

pressupostos complementares entre a pesquisa e a extensão rural. Essa dimensão 

adicional nesta investigação é que permite acrescentar às perspectivas de 

intervenção, uma inovação, pois a capacitação das instituições e agentes locais de 

desenvolvimento estaria sob a responsabilidade de um centro tecnológico regional, 

fundamentado em material informativo e educativo gerado por esta investigação. Esta 

fator adicional, está na forma de elaboração de manual técnico e no envolvimento com 

a capacitação de agentes de desenvolvimento local. O que se pretende é que o agente 
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de desenvolvimento local esteja além da função do que Caporal (2004) explicita, onde 

“ainda que a função de extensão rural continue restrita ao que se defini como um 

“facilitador” e consultor”, não se restrigindo a pesquisar, identificar e tornar disponível 

aos agricultores e suas famílias um conjunto de opções técnicas e nao técnicas, 

compatíveis com as necessidades dos beneficiários e com as condições ambientais 

em que estão atuando. 

É desse modo que Caporal (2004) enfatiza: “Não podemos nos deixar levar 

pelo imobilismo conservador que continua aprisionando as organizações públicas de 

extensão rural”. Enfatizando o que era necessário para que a ATER enfrentasse os 

desafios socioambientais presentes no campo, e, para isso, a extensão rural deveria 

“revolucionar suas bases teórico-conceituais e seus referenciais metodológicos”, 

fugindo do modelo convencional, já que para enfrentar estes novos desafios não basta 

que os extensionistas sejam bons difusores de tecnologias, mas exige que sejam bons 

mediadores, articuladores e que suas intervenções sejam mais democráticas, 

dialógicas e participativas. 

 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo geral 

Avaliar a  contribuição do capital social  no perfil dos produtores rurais no município 

de Lagoa Grande, estado de Pernambuco como estratégia de extensão rural. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

(1) Identificar os sistemas produtivos empregados pelos produtores e a sua coerência 

ou dissonância em relação as recomendações técnicas; (2) Identificar e analisar as 

redes de cooperação (existentes e potenciais) entre os atores do desenvolvimento 

territorial; (3) Identificar o grau de capital social em cada comunidade e sua interação 

com as redes sociais. (4) Elaborar um manual técnico para o uso do capital social 

como estratégia da extensão rural técnicas de manejo na criação de caprinos e ovinos. 

 

2.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.3.1 Aspectos Éticos 

A pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (CEP-UNIVASF) com aprovação sob 
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Parecer n.º 2.881.324, que objetivou assegurar os direitos e deveres dos sujeitos 

envolvidos no estudo. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme estabelece a 

Resolução n.º 510, de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2016). 

 

2.3.2. Caracterização do local do estudo 

Conforme a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – 

CODEVASF (2002), a região do submédio do São Francisco abrange as áreas dos 

Estados de Pernambuco e Bahia, estendendo-se desde Remanso até Paulo Afonso 

(BA). Na região de Pernambuco, as cidades de Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada e 

Lagoa Grande merecem destaque. 

Geograficamente o município de Lagoa Grande está localizado no Território do 

Sertão do São Francisco. O Território da Cidadania do Sertão do São Francisco 

abrange uma área de 14.682,2 Km², representando aproximadamente 14,89% da área 

total do Estado que é de 98.588,3 km² e é composto por 07 (sete) municípios (Figura 

1), conforme já citado. Na divisão política do Governo do Estado de Pernambuco é 

denominada RD – Região de Desenvolvimento do Sertão do São Francisco. 

 

Figura 1. Território do Sertão do São Francisco -PE, com ênfase para o município de 

Lagoa Grande.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado MDA/Brasil (2019) 

 

O distrito de Lagoa Grande foi criado pela Lei Municipal nº410, de 30 de agosto 

de 1963, subordinado ao munícipio de Santa Maria da Boa Vista. A Lei Estadual nº 
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11.215 criou o município e Lagoa Grande, tendo por sede a do antigo distrito, elevada 

à categoria de cidade no dia 16 de junho de 1995. O munícipio tem um grande 

potencial econômico, se destacando pela irrigação do Rio São Francisco, apresenta-

se como uma região produtora de uva, entre outros produtos agropecuários, sendo 

sua principal fonte de renda. É uma região de extensão geográfica de  1.848,928 km. 

Sua população estimada em 2018 foi de 25.349 habitantes. O percentual de 

crescimento anual da população no período de 2000 a 2007 foi de 10,38%, ficando 

acima do índice de crescimento populacional do estado e do país (IBGE, 2007). 

Segundo IBGE (2016) o município de Lagoa Grande possui um dos maiores 

efetivos de rebanho de caprinos no estado de Pernambuco, com aproximadamente 

96.200 cabeças, já em relação ao rebanho de ovinos possui um efeito de 

aproximadamente 45.000 cabeças ficando entre os 15 maiores rebanhos do estado. 

Porém no tocante a bovinocultura, é um dos municípios que possui um dos menores 

rebanhos com pouco mais de 7.000 cabeças, com uma discreta produção de leite de 

1.598 litros/ano. 

O clima da região é semiárido, do tipo estepe, com chuvas irregulares 

concentradas entre novembro e abril, sujeita a anomalias atmosféricas que podem 

provocar longos períodos de estiagem cíclicos, que configuram as secas. A média 

anual de precipitação varia de 300 a 400 mm na região de Juazeiro/Petrolina. A 

temperatura, afeita a essa situação, tem pouca oscilação anual, mantendo valores 

médios de 27ºC. Os solos dessa região, como em todo semiárido, são do tipo bruno 

não cálcico, fase pedregosa, de pouca profundidade e baixa fertilidade, com altos 

teores de fósforo e nitrogênio, típicos da área de sequeiro. 

O grande ponto de estrangulamento para a região se encontra os recursos 

hídricos, onde distingue-se as águas superficiais e as águas subterrâneas. Sobre as 

águas superficiais destacam-se as bacias hidrográficas e a de açudes. Os açudes, 

que compõem a rede regional, são em grande quantidade e de vários tamanhos, 

desde pequenos, que não abrigam água, se não por poucos meses, e garantem o 

abastecimento para propriedades individuais ou pequenas comunidades rurais, até 

grandes, que se conservam por vários anos e garantem água para os municípios 

inteiros.  

 

 

 



38 
 

2.3.3 Aspectos socioeconômicos 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é um indicador do nível de 

atendimento, em uma dada sociedade, das necessidades humanas básicas. Apesar 

da complexidade envolvida na identificação dos aspectos de maior relevância para o 

bem-estar, se incorporam a (1) vida longa saudável; (2) acesso ao conhecimento e (3) 

padrão de vida digno. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD (2010) estabeleceu três principais categorias, IDH baixo (0 – 0,499), IDH médio 

(0,500 – 0,799) e IDH alto (0,800 – 1). Com isso, o município de Lagoa Grande se 

enquadra com o IDH médio (0,597). 

É válido ressaltar, que o Índice de Condição de Vida (ICV) seria uma extensão 

do IDH, no qual incorpora as dimensões de longevidade, educação e renda, as 

dimensões infância e habitação, todas com a mesma ponderação. A eficácia desses 

índices como indicadores de desenvolvimento humano fica evidente diante da nova 

estratégia para combater a pobreza e promover o desenvolvimento nas localidades 

mais carentes do país (BNDES, 2000). A mensuração desse índice também varia de 

0 a 1, na qual revela que a cidade em estudo se encontra na categoria média, não 

muito longe do referencial brasileiro.   

 No que diz respeito a longevidade, de acordo com o PNUD (2010) o município 

possui um índice de 0,705. A referência dos dados é feita de acordo com à esperança 

de vida ao nascer, demonstrando o número médio de anos que uma pessoa nascida 

naquela localidade, no ano de referência, deve viver aproximadamente. Este indicador 

sintetiza as condições de saúde e salubridade local, uma vez que, quanto mais mortes 

houver nas faixas etárias mais precoces, menor será a expectativa de vida. Dessa 

forma, esses dados demonstram uma média longevidade. 

Completando esses índices de qualidade de vida, segundo o DATASUS (2014) 

a taxa de mortalidade infantil do respectivo município é de 18,47. Este dado representa 

a relação entre o número de crianças que morrem entre 0 a 1 ano de idade 

incompletos, sobre o total de crianças nascidas vivas em um determinado ano de 

referência. Essas taxas são expressas normalmente, em número de mortes para cada 

1.000 nascidos vivos. Houve uma grande evolução nesse índice, onde no ano de 

2000, esse município se enquadrava com uma alta taxa de mortalidade infantil, onde 

se sugeria uma carência de investimentos na saúde pública. Sendo assim, o referido 

município cumpre uma das metas dos objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 
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Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 

17,9 óbitos por mil nascidos a partir de 2015. 

Nesse cenário, em conformidade com dados do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (2002), os produtores existentes na região do submédio do São Francisco 

encontram-se, de maneira sintética, classificados nas seguintes categorias: 

a) Pecuaristas: são aqueles que possuem somente criação de animais. Neste tipo 

de produtores foram englobados dois subtipos, o pecuarista patronal, com mais de 

1.000 cabeças de animais; e os pecuaristas familiares, que possuem entre 500 a 1.000 

cabeças.  

b) Agropecuaristas familiares de sequeiro: aqueles que possuem criação de 

animais e praticam agricultura de sequeiro, dependentes da chuva. São classificados 

em três subtipos, o Médio agropecuarista, com rebanho de 500 a 700 cabeças de 

caprinos, ovinos e bovinos;  

c) Pequeno agropecuarista, que possui entre 100 e 300 cabeças de animais e o 

Micro agropecuarista, com menos de 100 animais. 

Diante disso, escolheram-se as comunidades assistidas pelo Instituo 

Agronômico de Pernambuco (IPA) (Tabela 1), onde em cada um deles foi aplicado um 

questionário, como parte referencial empírico, numa amostra de 15% da Quantidade 

de Unidades de Produção Familiar Rural. É factível a utilização das comunidades ou 

núcleos, pelas suas localizações em vários sítios ecológicos de toda a área do interior 

do município, uma vez que a escolha do entrevistado será ao acaso, levando em 

consideração o público assistido ou não pela assistência técnica. 

 

Tabela 1. Apresentação do Município de Lagoa Grande pelas comunidades assistidas 

pelo IPA. 

Comunidades 
Distância 
da Sede 

Número total 
de UPFR* 

Área média 
das UPFR* 

População 
(hab) 

Nº de 
Produtores 

Sombrio 70km 52 32,5 250 52 

Caldeirãozinho 75km 38 37,0 152 38 

Baixa Funda 73km 18 45,0 112 18 

Belém 78km 34 30,0 120 34 

Gado Bravo (Vicente) 28km 86 30,0 344 86 

Açude Saco II 60km 74 30,0 350 74 

Sitio Roseira 4km 36 15,0 72 36 

Distrito de Jutaí 55km 138 30,0 880 138 

São Mateus – Lagoado 80km 30 34,0 120 30 

Riacho do Recreio 16km 40 13,0 180 40 

Curralinho/Vista nova 34km 54 35,0 120 54 

* Quantidade de Unidades de Produção Familiar Rural     Fonte: IPA (2015). 
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Desse modo a população amostral foi definida em um total de 91 produtores 

rurais participantes distribuídos conforme o percentual (15%) da amostra total 

(Número total de Unidades de Produção Familiar Rural). 

 

2.3.4 Coleta de dados dos produtores e das propriedades 

 A coleta de dados foi realizada através do questionário (Apêndice A) e 

entrevista. A entrevista foi realizada aos dirigentes da Secretaria de Agricultura 

(Secretário de Agricultura) e o questionário para os produtores rurais. Este foi 

semiestruturado desenvolvido com perguntas fechadas e abertas, relativas ao perfil 

dos produtores, direcionando-as também às informações socioeconômicas, com a 

finalidade de permitir respostas simples, porém, que também possibilitem retratar a 

real situação dos produtores na região. A escolha dos entrevistados foi pautada na 

disponibilidade e pelas condições logísticas de realização da pesquisa. O questionário 

foi dividido em seis blocos: 

Bloco 1 - Características dos produtores e dos estabelecimentos rurais 

(áreas de pastagens nativas e cultivadas, mudanças nas áreas, procedimentos 

técnicos, finalidade, tamanho da família, capacitação, inovações, tamanho do 

rebanho, pessoas da família envolvidas). 

Bloco 2 - Uso de Tecnologias (Silagem, fenação, vacinação, combate a 

parasitas, melhoramento genético, suplementação alimentar, inseminação artificial e 

captação de água). 

Bloco 3 – Instalações (Tipos, quantidades, recomendações técnicas) 

Bloco 4- Força de Trabalho (Familiar, terceirizada, participantes da atividade, 

renda) 

Bloco 5 - Comercialização (Por quem? A forma? O local? O preço? Os 

agregados?) 

Bloco 6 - Linhas de crédito e principais limitações da criação de animais 

(Instituições e razões, escassez de forragem, doenças, falta de água e etc.) 

Para a aplicação desse questionário, foi definido um local acessível de acordo 

com o tempo e disponibilidade dos participantes com prévio agendamento e 

conhecimento sobre o assunto a ser abordado. É valido ressaltar que na primeira 

semana de cada mês, reúnem-se os dirigentes do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Lagoa Grande- PE, dentre eles o secretário de 

Agricultura, presidentes de Associações, de Sindicatos e servidores públicos, através 
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desse contato foi iniciado o diálogo e posteriormente agendamentos para a realização 

da pesquisa. 

 

2.3.5 Grau de capital social 

Para analisar o grau de capital social existente foram realizadas entrevistas no 

município de Lagoa Grande na região do Submédio do São Francisco. A escolha dos 

entrevistados foi baseada nos seguintes critérios: ser liderança do poder público, 

liderança da sociedade civil ou gestor municipal. Estas foram realizadas para 

averiguar o nível e qualidade de atuação dos diferentes Conselhos Municipais, 

Associações e Cooperativas nos municípios da região pesquisada.  Para mensurar o 

nível de organização e a existência ou não de capital social, construiu-se o Índice de 

Capital Social (ICS), a partir das variáveis: Total de conselhos existentes, conselhos 

considerados ótimos e bons, associações ativas, total de associações, total de 

associados, associados ativos e taxa de alfabetização. Para qualificar a atuação das 

organizações cívicas, a partir de uma gradação que vai de péssimo a ótimo, foram 

utilizadas informações qualitativas coletadas nas entrevistas.   

Para construir o ICS foram utilizados três componentes: o primeiro, cujo papel 

é mensurar a participação e organização do poder público, será o Índice de 

Participação do Poder Público (IPPP) construído a partir das variáveis total de 

conselhos: número de conselhos que deveriam existir nos municípios, de acordo com 

parâmetros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); conselhos 

existentes (número de conselhos identificados nos municípios) e conselhos 

considerados ótimos e bons, de acordo com a classificação dos entrevistados. 

O segundo componente foi o Índice de Participação da Sociedade Civil (IPSC), 

que foi construído com as variáveis associações ativas, total de associações, 

associados ativos e totais de associados, dados estes obtidos na pesquisa de campo 

e informações dos Órgãos de extensão rural e assistência técnica do Estado; e o 

terceiro componente será o Índice dos Indivíduos (II), ou seja, a Taxa de Alfabetização, 

aspecto importante na formação do capital social. Em seguida, calcula-se uma média 

aritmética, ou seja, somaram-se os dados e os dividiu por três, obtendo assim o ICS. 

Quanto ao Índice de Capital Social, a variação é de 0 (zero) a 1 (um): quanto mais 

próximo de 1, maior a concentração de capital social e quanto mais próximo de zero, 

menor o estoque de capital social no município e/ou região. 
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 A fórmula utilizada para a construção do Índice de Capital Social (ICS) foi a 

proposta por Rodrigues et al. (2012), conforme fórmula abaixo. 

                     IPPP     IPSC        II 

     Conselhos       Conselho             Associações     Associados        Taxa      
      Existentes  x ótimos e bons   +     Ativas         x   ativos         + Alfabetização 
     Total de           Conselhos             Total de           Total de 
    Conselhos       Existentes            Associações    Associados 
                  = ICS 
      3 
 
Legenda: 
IPPP = Índice de participação do poder público          
IPSC = Índice de participação da sociedade civil         
II = Índice dos indivíduos          
ICS = Índice de Capital Social  
 
2.3.6 Produto Final - Manual técnico dos produtores 

 O conjunto de material bibliográfico a ser trabalhado, foram agregados em seis 

grupos: 

• Ações voltadas para o envolvimento direto dos beneficiários (participação) nas 

distintas etapas de uma intervenção para o desenvolvimento; 

• Ações voltadas à oferta de alimentos; 

• Ações voltadas para a captação de água no semiárido e o uso das tecnologias 

de captação de água; 

• Ações voltadas aos cuidados da sanidade animal; 

• Orientações e sugestões relacionadas à melhoria genética; 

• Instalações de rebanho 

Essas alternativas são fundamentadas em experiências de centros de estudos e 

pesquisas, considerando a sazonalidade o período chuvoso e as secas periódicas que 

ocorrem na região, o que impõe severas restrições ao suprimento de forragem e 

consequentemente, à produção animal (ARAÚJO FILHO, 1994) 

 

2.3.7 Análise Estatística 

Os dados obtidos na pesquisa foram tabulados e analisados estatisticamente 

através da estatística descritiva de acordo com Siegel (1975) por meio de 

percentualidades, utilizando-se o software Microsoft Office Excel 2016, para a 

realização das análises estatística, bem como utilizando o instrumento da pesquisa 
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bibliográfica especializada, para fornecer informações científicas e dar o suporte 

científico necessário ao desenvolvimento da pesquisa.  

A comparação entre os diferentes Índices de Capital Social nas regiões do 

município de Lagoa Grande foi analisada através do teste estatístico do qui-quadrado. 

Os dados foram expressos em percentual e foram considerados estatisticamente 

significativos quando P<0,05. 

 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação aos indicadores sociais, o município possui uma taxa de 

alfabetização da população com mais de 15 anos de 65,95%, houve um aumento na 

taxa de alfabetização de aproximadamente 14% entre os anos de 1991 e 2000. Em 

relação ao percentual de crianças com idade entre sete e catorze anos, com 

defasagem escolar, ao comparar os índices de 1991 e 2000, observa-se que em 2000 

houve uma diminuição de 17% de crianças com mais de um ano de atraso escolar, 

passando de 57,3% para 40,8% respectivamente, porém, ficando atrás da média 

estadual (36,8%) e nacional (25,3%), segundo dados do IPEA (2000). 

Em relação a renda per capita média de Lagoa Grande cresceu 103,36% nas 

últimas duas décadas, passando de R$ 146,04, em 1991, para R$ 206,67, em 2000, 

e para R$ 296,99, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento 

nesse período de 3,81%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,93%, entre 1991 

e 2000, e 3,69%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou 

de 69,40%, em 1991, para 60,17%, em 2000, e para 32,76%, em 2010. A evolução 

da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice 

de Gini que passou de 0,49, em 1991 para 0,59 em 2000, e para 0,52 em 2010. Além 

disso, o percentual de pessoas cuja renda familiar per capita provém, em mais de 

metade de seu valor total, de rendimentos de aposentadoria, pensão e programas 

oficiais de auxílio  foi de 13,2% e a renda proveniente de rendimentos do trabalho foi 

de 63,4%. 

Desse modo, percebe-se que o município de Lagoa Grande ainda possui um 

baixo nível de desenvolvimento econômico e social,  um nível de pobreza mediano e 

com condições de saúde ainda precárias.  Os níveis educacionais,  apesar de uma 
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evolução recente em termos de ampliação dos índices de escolarização,  ainda 

padecem de qualidade e têm índices menores que a média estadual e brasileira. 

No tocante aos dados obtidos dos produtores rurais obteve-se os seguinte 

resultados.  

 

Bloco 1 – Características dos produtores e dos estabelecimentos rurais 

O município de Lagoa Grande apresenta um predomínio maior de propriedades 

com área igual ou superior a 50 hectares (ha) apresentando um percentual de 38,53% 

(n = 29), seguido de 16,13% (n = 18) de áreas entre 20 e 40 ha, 15,75% (n =15) entre 

11 e 20 hectares, 14,84% ( n = 13) de áreas entre 5 e 10 ha e nas áreas menores que 

5 hectares um percentual de 14,75% (n = 15). Em relação ao tipo de forragem (Figura 

2) encontrada nas propriedades rurais, houve um preponderância da pastagem 

natural Caatinga (95,32%), seguido do capim buffel (Cenchrus ciliaris) e da palma 

forrageira (Opuntia fícus indica) com 28,12% e 18,75%, respectivamente. Para 

complemento alimentar dos animais (34,37%), os produtores fazem o uso alternativo 

de outros cultivos, tais como, o milho forrageiro (Zea mays), sorgo (Sorghum bicolor), 

maniçoba (Manihot pseudoglaziovii) e capim elefante (Pennisetum purpureum). É 

válido ressaltar que no presente estudo, os produtores não utilizam a Leucena 

(Leucaena leucocephala) como potencial forrageiro, importante fonte proteica para a 

alimentação animal e adaptada ao semiárido. 

Quanto ao tamanho da área de cultivo nas propriedades percebe-se que são 

realizadas em áreas pequenas, menores de 5 hectares (70,69%), acompanhada de 

plantios em áreas entre 5 e 10 hectares com 12,07% (n = 11) e entre 20 e 40 ha com 

um percentual de 10,34% (n = 9). As demais áreas (entre 11 e 20 ha e maior que 50 

ha) apresentam um percentual inferior a 4% dos produtores entrevistados. No tocante 

da utilização de sistemas de irrigação utilizado pelos produtores, 73,85% (n = 67) não 

fazem o uso da irrigação, porém 18,46% (n = 17) dos produtores utilizam o sistema 

de irrigação por gotejamento, seguido do sistema de irrigação por aspersão (4,62%) 

e o sistema de irrigação por sulcos (3,08%). 
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Figura 2. Tipos de Forrageiras utilizadas pelos produtores rurais no Município de 

Lagoa Grande – PE.  “A” – Pastagem Natural; “B” – Capim Buffel; “C” – Plantio de 

milho; “D” -  Palma Forrageira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Foi investigado também, a adoção de algum procedimento técnico para 

implantação, manutenção, conservação das pastagens e manejos da caatinga, 

entretanto, todos os produtores questionados no presente estudo não adotam nenhum 

procedimento técnico. 

Atendo-se ainda ao Bloco 1, questionou-se quais os tipos de criações (Figura 

3) que são utilizadas pelos produtores rurais do município. Desse modo, 93,75% (n = 

85) dos produtores criam caprinos,  73,44% (n = 67) ovinos, 85,94%  (n = 78) galinhas, 

42,19 % (n = 38) suínos e 35,94% dos produtores criam bovinos ( n = 33). É válido 

salientar que em muitas ocasiões ocorrem a associação da criação de diversos 

animais, por exemplo, a criação mútua de galinha-caprino-suíno foi a que mais 

prevaleceu com 17, 19% (n = 16), seguido da associação galinha-caprino (15,63%, n 

= 10); galinha-caprino-ovino (15,63%, n = 10) e a associação de todos animais com o 

respectivo percentual anteriormente citado.  

 
 

A 

B 

C 

D 
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Figura 3. Principais espécies de animais ( A – ovinos; B – caprinos; C – suínos) 

criadas pelos produtores rurais de Lagoa Grande -PE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Em termos quantitativos, temos respectivamente, 7.914 cabeças de caprinos, 

3.331 cabeças de ovinos, 1.696 cabeças de galinha, 381 suínos e 355 bovinos de 

acordo com as comunidades e produtores entrevistados. Completando o bloco 1, 

buscou-se saber qual a finalidade da criação desses animais, desse modo, 70,31% (n 

= 64) relataram que utilizam os animais para consumo e venda, 23,44% (n = 21) 

somente para consumo e 6,26% ( n = 6)  para venda, despesas, manutenção da 

família e custeio da produção. 

 

Bloco 2 – Uso de tecnologias 

No tocante aos métodos de conservação de forragem é uma prática 

fundamental quando se adota o manejo racional das pastagens. A manutenção da 

oferta de forragem de alta qualidade durante todo o ano, garante o atendimento do 

A B 

C 
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requerimento animal e permite aumentar a eficiência da utilização das pastagens 

diminuindo o risco de degradação das mesmas em decorrência do superpastejo, 

muitas vezes registrado durante o período de crescimento restrito das forrageiras. 

Desse modo, 50,69% (n = 50) e 6,25% (n = 6) utilizam respectivamente a ensilagem 

e a fenação como principais formas de conservação de forragem, salienta-se que 

ambas não podem ser consideradas sistemas antagônicos, e sim complementar, pois 

o alimento produzido apresenta características distintas. No entanto, 43,75% (n=40) 

não utilizam nenhum método para conservação de forragem.  

Ao direcionar o uso das tecnologias sanitárias nos animais, um dos fatores mais 

importantes que se destacam é a profilaxia. Assim, a prevenção das doenças é fator 

primordial em qualquer exploração, e uma das formas mais eficientes é a vacinação. 

O objetivo de vacinar os animais é prevenir a ocorrência e a disseminação de doenças, 

mantendo-os saudáveis e minimizando os prejuízos econômicos. Diante disso, no 

orbe de produtores entrevistados, 92,19% ( n= 84) fazem o uso da vacinação e 7,81% 

( n = 7) não fazem. Dentro do percentual dos produtores que praticam a vacinação, 

85,94% ( n = 72) vacinam contra as clostridioses, 53,13% ( n = 45) contra a raiva dos 

herbívoros, 23,44% (n = 15) contra Linfadenite caseosa, 9,38% (n = 9) contra a febre 

aftosa, vacinação exclusiva para bovinos, e 1,56% ( n = 1) para coriza infecciosa das 

aves. Além disso, observou-se que a frequência de vacinação desses animais se dá 

anualmente, com 82,81% (n = 70), 10,94% ( n= 9) realizam semestralmente e alguns 

realizam a cada dois anos (6,25%, n = 5). Diante tudo isso, o ideal é que se adote um 

calendário anual e sistematizado de vacinação das principais doenças que acometem 

os animais da região, além disso, deve-se seguir rigorosamente os programas 

sanitários de cada espécie conforme recomendação do Ministério da Agricultura. Não 

muito distante encontra-se o combate aos ecto e endoparasitas. Dentro da população 

estudada, 93,75% ( n = 85) fazem o uso de vermífugos nos animais e 6,25% ( n = 6) 

não utilizam nenhum tipo de produto antiparasitário. O princípio ativo mais utilizado 

pelos produtores (Tabela 2). A frequência de vermifugação, a maioria (67,19%) faz a 

cada seis meses, porém 15,63% fazem trimestralmente, 3,13% a cada nove meses e 

4,69 % anualmente. 
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Tabela 2. Tipos de vermífugos (Princípio ativo) utilizados pelos produtores rurais (%) 

na criação de caprinos e ovinos no município de Lagoa Grande -PE. 

Princípio ativo  N % Produtores 

Ivermectina 53 57,81% 

Doramectina 17 18,75% 

Cloridrato de Levamisol 14 15,63% 

Closantel 9 9,38% 

Vermífugos naturais 1 1,56% 

Moxidectina 0 0,00% 

Albendazol 0 0,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Do outro lado, percebe-se que não há uma padrão entre os criadores com 

relação a aplicação dos vermífugos, e nem uma estratégia para vermifugação.  Além 

disso, o controle de ecto e endoparasitas é feita de forma única, com o mesmo 

princípio ativo. A verminose, ainda se constitui como um dos maiores problemas na 

exploração de caprinos e ovinos, desse modo,  métodos racionais de controle devem 

ser utilizados para evitar a mortalidade de animais devido a parasitas gastrintestinais. 

Uma das tecnologias e talvez umas das mais importantes, o melhoramento 

genético dos animais assume uma posição estratégica para o desenvolvimento de 

diversos setores, tais como, caprinovinocultura, suinocultura, bovinocultura, avicultura 

e entre outros. A eficiente multiplicação de animais superiores proporciona maior 

lucratividade na atividade. No presente estudo, o melhoramento genético é feito por 

apenas 40,63% (n = 37) dos produtores, não obstante, o melhoramento se dá em sua 

maioria apenas pela troca do reprodutor (83,33%, n = 31), não pela qualidade 

fenotípica do animal ou características desejáveis, mas pelas consequências da 

consanguinidade. Dessa forma, a multiplicação e disseminação desse material 

genético somente é possível com um adequado programa de melhoramento genético, 

porém, não adianta investir na atividade se não existir animais com potencial genético 

para explorá-los de forma eficiente. 

 Nesse mesmo contexto, buscando métodos para alcançar índices de 

produtividades satisfatórias na agricultura familiar, pequenos e médios agricultores e 

suas famílias são responsáveis pelo trabalho e pela gestão da pequena ou média 

propriedade. Frequentemente, o baixo poder aquisitivo da grande maioria e a falta de 
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orientação técnica apropriada afastam esses agricultores de práticas desejáveis para 

uma boa produção. Sendo assim, quando se busca produtividades satisfatórias 

depende de inúmeros fatores, desde um bom manejo do solo até um controle corretivo 

de pragas e insetos, no entanto a utilização de sementes de qualidade com um grau 

tolerância ou resistência a fatores negativos, como secas e pragas, pode ser bastante 

útil na convivência destes fatores. Partindo destes pressupostos, 34,38% (n = 22) dos 

produtores utilizam sementes geneticamente melhoradas, com destaque para o milho 

(50%) e o sorgo forrageiro (27,28%). Adendo a estes fatores, buscou-se saber a 

utilização de adubos químicos e orgânicos. Com isto, 18,75% (n = 17) e 29,69% (n = 

27) dos produtores utilizam adubo químico e orgânico, respectivamente. E para o 

preparo do solo, 78,13% (n = 71) fazem o uso da mecanização agrícola, 14,06% (n = 

13) através da tração animal e 7,81% (n = 7)  não preparam o solo para plantio. 

 Ressalte-se que o, o cultivo diversificado de espécies forrageiras, nativas e/ou 

introduzidas, anuais e/ou perenes, para produção de feno e ou silagem, somadas a 

outras opções como resíduos agroindustriais e outros ingredientes de potencial 

regional, utilizados de forma planejada, podem deslocar a eficiência de produção dos 

sistemas de produção pecuária e em particular da caprinovinocultura do semiárido. As 

práticas de suplementação alimentar, nos períodos críticos do ano, apresentam sua 

validade tanto pelo incremento na produtividade do rebanho, como pela menor 

susceptibilidade deste a determinadas enfermidades próprias da condição de 

subnutrição. Desse modo, quando questionados sobre a utilização da suplementação 

alimentar ao animais, 4,69% (n = 4) não utilizam nenhum tipo de suplementação, 

porém 56,25% (n = 51)  utilizam o sal mineral, 7,81% (n = 5) sal proteinado, 6,25% (n 

= 6)  núcleo; 20,31% (n = 18) ração, 32,81% (n = 30) utiliza apenas o sal branco para 

suplementação.  

 No que se refere as escriturações zootécnicas, conjunto de práticas 

relacionadas às anotações da propriedade rural que possui atividade de exploração 

animal, 89,06% (n = 81) dos produtores não fazem o uso da escrituração zootécnica 

nas propriedades. Sendo assim, apenas 10,94% (n = 10) usufruem dessas 

anotações, sendo as principais informações relacionadas a data de nascimento dos 

animais, data de vacinação e data de cobrição.  

 Finalizando o Bloco 2, aborda-se um dos fatores mais limitantes para a 

expansão da exploração animal, os recursos hídricos. É de suma importância 

conhecer as características do semiárido brasileiro para identificar quais as técnicas 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

mais adequadas para a captação e armazenamento de água que devem ser 

disseminadas para mitigar os problemas causados pelo déficit hídrico que afeta a 

região. Diante disso, 100% dos produtores participantes da pesquisa utilizam algum 

sistema de captação de água (Figura 4). Dentre eles, a cisterna de água de pipa é a 

que mais se apresenta nas propriedades (71,88%), seguido do poço (39,06%), 

barreiro (34,35%) e cisterna calçadão (15,63%). 
 

Figura 4. Tecnologias sociais de convivência com o semiárido utilizado pelos 

produtores rurais no Município de Lagoa Grande -PE (A – Cisterna de água de pipa; 

B -Cisterna Calçadão; C – Barreiro).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco 3 – Instalações Zootécnicas 

As instalações zootécnicas compreendem todas as instalações cobertas, as 

áreas destinadas a animais jovens, sala de ordenha etc. Elas devem seguir alguns 

requisitos básicos, como proporcionar abrigo e conforto aos animais e favorecer a 

higiene e a realização dos trabalhos rotineiros. Tudo isto está ligado a ambiência, 

levando em conta o bem-estar dos animais, minimização dos fatores estressantes 

como densidade animal, possibilidade de realizar seu comportamento nato, ausência 

de poluição sonora e ambiental, como também ausência de gases tóxicos (BAÊTA; 

SOUZA, 1997). Para isso é necessário fornecer um certo grau de conforto e bem estar 
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para que os animais possam expressar, de maneira satisfatória, todo o seu potencial 

genético e produtivo. 

Desse modo, as principais instalações que são utilizadas pelos produtores 

rurais estão demonstrados na Figura  5. 
 

Figura 5. Percentagem de produtores rurais que possuem galpão/depósito, chiqueiro, 

aprisco ou brete na sua propriedade rural no Município de Lagoa Grande -PE. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

Bloco 4 – Força de Trabalho 

O tipo de mão-de-obra utilizada no estabelecimento é  um dos parâmetros 

definidores da agricultura familiar. A partir disso, Wanderley (1995) define as 

especificidades da agricultura familiar brasileira: “As relações da família com o 

trabalho, no Brasil, colocam à reflexão duas questões centrais. Em primeiro lugar a 

importância do estabelecimento como local de trabalho da família. Em segundo lugar, 

observa-se que o trabalho externo dos membros da família também tem certas 

peculiaridades”.  

Um fluxo importante da relação entre trabalho e absorção da mão-de-obra diz 

respeito ao ciclo de vida da família. Desse modo, a análise chayanoviana do define 

três principais momentos do ciclo de vida da família – quando os filhos são pequenos 

existem mais bocas que braços, quando se tornam adultos esta proporção se inverte 

e a família entra num período de acumulação e quando os filhos saem de casa a 

família volta a situação inicial de poucas bocas e poucos braços, mas com uma 

disposição para o trabalho também menor (CHAYANOV,1985).  
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Diante desses aspectos, no presente estudo, a quantidade de pessoas que 

residem na propriedade rural apresentou-se em um maior percentual (29,69%) na 

quantidade de três membros residentes, muitas vezes o marido, a esposa e o filho. 

Em sequência quatro pessoas (21,88%), duas pessoas (17,19%), mais que cinco 

pessoas (14,06%), uma pessoa (14,06%) e cinco pessoas (6,25%). Os dados estão 

demonstrados na tabela abaixo juntamente com a força de trabalho da propriedade. 
 

Tabela 3.  Número de pessoas que residem na propriedade rural e o seu percentual 

de pessoas por família no Município de Lagoa Grande -PE. 

Propriedade Rural 

Número de pessoas  Residentes Trabalham na propriedade 

1 pessoa 10,94% (n=10) 29,69% (n=27) 

2 pessoas 17,19% (n=16) 46,88% (n=43) 

3 pessoas 29,69% (n=27) 12,50% (n=12) 

4 pessoas 21,88% (n=20) 9,38% (n=9) 

5 pessoas 6,25% (n=6) 0,00% (n=0) 

Mais que cinco pessoas 14,06% (n=13) 1,56% (n=1) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 Além disso, 68,75% (n = 63) dessas famílias possuem algum tipo de renda fixa, 

principalmente a aposentadoria rural e 31,25% (n = 28) não possuem nenhum tipo de 

renda fixa. Nesse contexto, percebe-se que 67,19% (n = 61) dependem, 

exclusivamente ou concomitantemente, da exploração da criação de animais para a 

manutenção da família, e os demais (32,81%) não dependem da exploração para 

manter a família, e sim dos proventos recebidos muitas vezes pelo Estado.  

 Ainda no tocante a força de trabalho, buscou elucidar se essas famílias 

recebem algum tipo de treinamento, capacitação, quem ministrou esses cursos e a 

quanto tempo ocorreu. Desse modo, 48,44% (n = 44) participaram de algum tipo de 

treinamento/capacitação ou curso. A média de oferta de treinamentos foi de 1,45 ± 2,5 

anos (Média ± Desvio Padrão). Quanto as Instituições que promoveram os cursos, se 

destacam em ordem de frequência, SEBRAE, IPA – Pernambuco, Prefeitura Municipal 

de Lagoa Grande, SENAR, EMBRAPA e UNIVASF. 

 A partir disso, foi questionado aos produtores o que poderia ser feito para 

melhoria dos conhecimentos sobre a criação de animais. Assim, cursos sobre 
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convivência com a seca, foram os mais requisitados, seguidos de curso sobre manejo, 

criação e reprodução de animais e por fim, sobre o uso racional do crédito rural. 

 

Bloco 5 – Comercialização 

A maioria dos produtores (82,81%) comercializam apenas a carne, porém 

apenas, 40,63% associam a venda ao couro. Além disso, a comercialização é feita na 

maioria das vezes pelo atravessador (56,25%) e pelo próprio produtor na feiras livres 

(32,81%). O preço é estipulado de acordo com valor da carne do animal na região, ou 

seja,  o preço estipulado comercial é regional. 

 

Bloco 6 – Crédito 

Inicialmente buscou-se identificar a categoria dos produtores rurais e assim, 

identificar aqueles que estão aptos para o acesso as políticas públicas do Governo 

Federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2016) a Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) é o 

instrumento utilizado para identificar e qualificar as Unidades Familiares de Produção 

Agrária (UFPA) da Agricultura Familiar e suas formas associativas organizadas em 

pessoas jurídicas.  

Sendo assim, as UFPA são classificadas em grupos, tais como:  Grupo “A” ou 

“A/C”, Grupo “B” ou Grupo “V”.  O grupo “A” se reporta a  agricultores familiares 

assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou beneficiários 

do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que não contrataram operação 

de investimento do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(Procera) ou que ainda não contrataram o limite de operações ou de valor de crédito 

de investimento para estruturação no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf). O grupo “B” aos agricultores familiares com renda 

familiar anual de até R$ 20 mil. O grupo “A/C” destinado ao agricultores familiares 

assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF que (1) tenham contratado a 

primeira operação no Grupo “A” e (2) não tenham contratado financiamento de 

custeio, exceto no próprio Grupo “A/C”. E, por fim o grupo variável “V” destinadas a 

agricultores familiares com renda familiar anual de até R$ 360 mil.  

É de suma importância a obtenção da DAP pelos produtores, visto que ela dá 

acesso a mais de quinze políticas públicas, dentre elas o crédito rural do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); a Política Nacional de 

http://www.mda.gov.br/sitemda/dap/agricultura-familiar
http://portalantigo.incra.gov.br/index.php/servicos/publicacoes/pnra-plano-nacional-de-reforma-agraria
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa
http://www.incra.gov.br/novo_credito_instalacao
http://www.incra.gov.br/novo_credito_instalacao
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa
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Assistência Técnica e Extensão Rural; e os programas de compras públicas, 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e  Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 

Diante tudo isso, 81,25% ( n = 74) dos produtores rurais questionados possuem 

DAP e 18,75% ( n= 17) não possuem o documento. Quanto a categorização dos tipos 

de DAP, estão apresentados a Figura 6. 
 

Figura 6. Tipos de DAP’s obtidas pelos produtores rurais no Município de Lagoa 

Grande -PE. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 Dessa forma, o apoio financeiro das atividades foi utilizado por 57,81% (n=53) 

dos produtores, sendo 100% oriundos do Programa de Microfinança Rural do Banco 

do Nordeste - AGROAMIGO, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF). 

 Finalizando o Bloco 6, buscou-se saber os fatores que limitam a exploração de 

animais, principalmente de caprinos e ovinos. Os maiores fatores que restringem o 

desenvolvimento da exploração de animais, estão listados como: (1) problemas com 

doenças, (2) escassez de forragem, (3) falta de assistência técnica, (4) preço baixo 

de comercialização, (5) falta de capacitação, (6) problemas com roubo de animais, (7) 

falta de organização dos produtores, (8) Falta de crédito, (9) crédito caro e (10) 

animais de baixa qualidade.  Os dados estão melhor descritos na Figura 7. 
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Figura 7. Gráfico das principais fatores limitantes para exploração de animais no 

município de Lagoa Grande -PE.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 Dentro dos fatores listados acima, talvez um dos mais importantes, a falta de 

organização dos produtores constitui um dos principais empecilhos para a exploração 

da caprinovinocultura, a principal cultura de animais da região. A realidade da 

organização popular no campo, no Brasil, seja por falta de educação cooperativista, 

pelo conservadorismo estabelecido no meio rural, ou pela tradição e conveniência do 

regime político implantado entre nós, que estimula e dissemina a cultura do 

individualismo, ainda está muito longe de alcançar os ideais dos tecelões de 

Rochdale, na Inglaterra, que há mais de um século e meio atrás – em 1844 - já 

percebiam a necessidade de se organizarem para superar as limitações e as injustiças 

da exploração a que eram submetidos no início da Revolução Industrial. 

 É a partir desses pressupostos que existe um importante espaço para o 

engajamento da sociedade no processo de desenvolvimento, através da ampliação 

dos canais de diálogo implicando na continua melhoria das instituições. Vários 

autores, em contribuições recentes, apoiam em estabelecer uma associação entre 

capital social e desenvolvimento.  Para Sachs (2002), um processo de 

desenvolvimento includente é aquele que garante os direitos civis e políticos, o 

exercício da democracia, a transparência e responsabilidade nas ações, valores 

estes, necessários ao bom funcionamento dos processos de desenvolvimento. De 
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acordo com Durston (2000), o surgimento de cooperativas, associações, fundações e 

organizações não-governamentais (ONG´s), com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida da comunidade, têm fortalecido e estimulado o espírito de coletividade e 

solidariedade, construindo ou fortalecendo o capital social em uma determinada 

região, ou seja, quanto maior o nível de capital social daquela região, melhor a 

confiança e a cooperação dos grupos envolvidos, o que são considerados fatores 

relevantes para a promoção do desenvolvimento local, regional. 

 É sabido que uma parcela majoritária de agricultores familiares brasileiros 

apresenta baixos rendimentos econômicos, não participa de movimentos sociais e 

sindicais, além de não terem acesso às principais políticas públicas de 

desenvolvimento rural, em especial as de crédito e de extensão rural. Esse público, 

somado aos assalariados agrícolas residentes nas periferias de pequenos municípios 

rurais e aos microempreendedores rurais não-agrícolas, configura uma parcela 

significativa da população rural que não faz parte da sociedade civil organizada, no 

sentido de não integrar ou não ser representado por nenhuma organização 

associativa, política ou sindical. Trata-se de uma população rural invisível que não 

compõe o público alvo de políticas públicas de cunho não assistencialista e das 

intervenções, também de caráter público, empreendidas por organizações da 

sociedade civil (BONNAL; CAZELLA; DELGADO, 2012) 

Desse modo, verificamos no presente estudo como o grau de capital social 

pode influenciar o perfil dos produtores rurais no município de Lagoa Grande-PE. 

Parte-se do pressuposto, que quanto mais os produtores são organizados, maior a 

sua luta em busca de melhorias para aquela região ou comunidade local, nos 

princípios de coletividade, reciprocidade, solidariedade e de confiança entre as 

pessoas. Ou seja, se determinada comunidade possui esses princípios, ela se 

desenvolverá mais que outras com um capital social inferior, buscará mais recursos 

para sua localidade, mais tecnologias, mais capacitações e consequentemente uma 

maior produtividade gerando maior rentabilidade e um desenvolvimento local. 

Diante disso, o município de Lagoa Grande está dividido em Distritos, 

Comunidades, Sítios, Acampamentos e Assentamentos. Numericamente possui dois 

distritos, cinco comunidades, trinta e dois sítios, nove acampamentos e vinte e cinco 

assentamentos, respectivamente. Diferentemente do que ocorre no município 

limítrofe, Petrolina, Lagoa Grande não possui nucleações.  
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Fonte: Adaptado Google Maps (2019). 

A partir disso, dividiu-se o território de Lagoa grande em duas regiões 

compreendendo as regiões das comunidades do Norte e do Sul, como demonstrado 

no mapa abaixo (Figura 8). 
 

Figura 8. Mapa demonstrativo da divisão regional do Município de  Lagoa Grande – 

PE.  
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do pleito e ações que requerem a intervenção do poder público. Sendo assim, 

visualizamos o primeiro ponto de desorganização rural no município.  

Do outro lado, para averiguar a atuação dos conselhos municipais nas 

comunidades, visto que eles também denominado de governo local, ou conselhos 

populares. Nada mais é do que a participação da sociedade no poder público. Para 

isso buscou-se avaliar a quantidade de conselhos existentes no município, segundo o 

IBGE são avaliados os 10 conselhos que deveriam existir em todos os municípios: 

Assistência Social, dos Direitos da Criança e Adolescente, Tutelar, dos Direitos das 

Pessoas Portadoras de Deficiência, Segurança Alimentar, Saúde, Educação, dos 

Direitos da Mulher, dos Direitos do Idoso e Comitê Fome Zero, além disso buscou-se 

avaliar a atuação dos diferentes conselhos nas comunidades, para isso foram 

considerados os conceitos ótimo, bom, regular e ruim ou péssimo. Diante disto, o 

município possui apenas 7 conselhos, excluindo o dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência, dos Direitos do Idoso e Comitê Fome Zero. Percebeu-se 

também que os conselhos que são mais lembrados são os Conselhos de Saúde, 

educação, desenvolvimento rural e o tutelar. De todos os conselhos, o de educação 

foi o que obteve a melhor avaliação, com a soma dos conceitos bom e ótimo, com 

73%.   

Diante tudo isso, na  Tabela 4 encontra-se o dados referentes a quantidade de 

associações totais e ativas, número de associados totais e ativo e a quantificação e 

qualidades dos conselhos municipais do Município de Lagoa Grande – PE. 
 

Tabela 4.  Número de associações totais e ativas, número de associados totais e ativo 

e a quantificação e qualidade dos conselhos municipais do Município de Lagoa 

Grande – PE. 

 Associações Associados Conselhos Municipais 

Localidade Total Ativas Total Ativos Total Existentes Ótimos/bom 

Norte 20 14 1180 766 10 07 03 

Sul 24 15 771 516 10 07 03 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

É válido ressaltar que os conselhos citados pela Constituição – como de 

educação, saúde e assistência social – são Conselhos Municipais de Políticas 
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Públicas, pois neles há, de fato, toda o debate e tomada de decisão em torno dessas 

políticas, acrescenta-se ainda o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável alterado sua estrutura pelo Decreto 9.186, de 1º de novembro de 2017. 

Porém, os conselhos municipais de outras áreas, como de Direitos da Mulher, da 

Juventude, do Meio Ambiente, a função é apenas consultiva. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 4, calculou-se o Índice de 

Participação do Poder Público (IPP), o Índice de Participação da Sociedade Civil e 

apresentou o Índice de Indivíduos, obtendo-se assim o Índice de Capital Social 

(Tabela 5).  
 

Tabela 5 – Índice de Participação do Poder Público (IPPP), Índice de Participação da 

Sociedade Civil (IPSC), Índice de Indivíduos (II) e Índice de Capita Social (ICS) nas 

regiões Norte e Sul do Município de Lagoa Grande – PE. 

Localidade IPPP IPSC II ICS ICS (s/ tx alfab.) 

Norte 0,29 0,44 0,65 0,46a 0,36ª 

Sul 0,29 0,40 0,65 0,44a 0,34a 

      Valores dentro da mesma coluna não diferem (P>0,05). Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Cabe aqui esclarecer que na geografia política ou na sociologia política, o 

território é um lugar delimitado para o exercício do poder, coexistindo entre eles 

diferente tipos. Segundo Bonnal, Cazella e Delgado (2012), o poder público está 

dentro dessa escala, tratando de como o Estado atua na escala local e promove a 

territorialização das políticas públicas. Ainda segundo os mesmos autores, o território 

é concebido pelos atores públicos com o objetivo de facilitar a resolução de problemas 

da sociedade, coerente com a missão do Estado (ou com promessas eleitorais de 

representantes políticos). Ou seja, o território é identificado principalmente com 

referência ao zoneamento de determinado problema ou carência da sociedade. O 

desafio para o poder público é o de definir as modalidades de ação mais apropriadas 

para a resolução desse problema ou carência, levando em conta as especificidades 

locais.  

Sendo assim, a influência da comunidade sobre a alocação dos recursos 

públicos é muito importante para a participação alocativa. No entanto, isso deve ser 

feito de maneira a maximizar outros efeitos positivos da participação, como a 

capacitação e o aprendizado coletivo, ou a acumulação de capital social, que são 
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talvez até mais importantes para o desenvolvimento regional no longo prazo 

(BANDEIRA, 1999). 

Logo, se o fortalecimento do capital social através da integração das relações 

sociais no território ajuda a alcançar melhores níveis de desenvolvimento. Ou seja, as 

instituições, constituem o que se pode denominar de capital social de uma sociedade 

(PUTNAN, 1993), ajudam no desenvolvimento. É diante disto que Bonnal, Cazella e 

Delgado (2012), destacam que as propostas de desenvolvimento territorial rural sejam 

construídas de modo a levar em consideração três esferas fundamentais da ordem 

social contemporânea: o Estado, o mercado e a sociedade civil. De acordo com Cohen 

e Arato (1992), a sociedade civil se define como “uma esfera de interação social entre 

economia e Estado, composta basicamente pela esfera da intimidade (especialmente 

a família), a esfera de associações (especialmente associações voluntárias), 

movimentos sociais, e formas de comunicação pública”.  

  Não obstante, além da capacidade de influenciar as coalizões locais, a 

relevância (política, econômica, cultural, etc.) que os atores sociais atribuem à sua 

participação ativa no território e seus interesses para agir dessa forma são fatores 

decisivos para sua disposição em influenciá-lo, através da intervenção tanto em sua 

estruturação como em seus resultados efetivos. 

 Dentro desse contexto verifica-se que o Índice de Capital Social da Região 

Norte e Sul do município de Lagoa Grande está abaixo de 0,5, não chegando nem ao 

nível mediano da escala. A partir disso, utiliza-se os mesmo questionamentos 

utilizados por Rodrigues et al. (2012), os diferentes estágios de capital social têm 

impacto sobre os níveis de desenvolvimento local? Mesmo eles sendo tão próximos? 

 Diante desse questionamento pode-se afirmar que são poucas as regiões que 

podem ser consideradas ricas em capital social e em que se consolidaram, ao longo 

da história, fortes tradições associativas como as registradas por Putnam (1996) em 

algumas áreas do centro e do norte da Itália, que proporcionam um campo fértil para 

a difusão de procedimentos participativos. Na maior parte das comunidades, são 

relativamente poucos os que estão convencidos de que devem envolver-se, de forma 

direta e continuada, na formulação e na implementação de ações que são 

consideradas tipicamente governamentais. Predomina, na maior parte dos casos, a 

ideia de que, em geral, o envolvimento dos indivíduos na vida pública ainda deve 

limitar-se à participação periódica no processo eleitoral (BANDEIRA, 1999). Fato este 

descrito por Hegel (1986) e Weber (2002), que consideram o Estado como uma 
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instituição que transcende a sociedade e domina os atores da sociedade civil e do 

setor privado. 

 Nessa linha de raciocínio, Fligstein (2001) e  Abramovay (2006) entendem que 

a cooperação é entendida num sentido particular, muito mais próximo ao conceito 

weberiano de poder, como a capacidade de dispor de recursos (até mesmo 

simbólicos) que permitam influenciar, no interesse próprio, a vontade de outros. 

Abramovay (2006), inclusive, aproxima explicitamente esse conceito ao de capital 

social de Bourdieu. Desse modo percebe-se que é um conceito de cooperação 

radicalmente diverso, por exemplo, do empregado no modelo de ação comunicativo, 

para o qual a cooperação representa a construção de uma vontade comum, um 

processo “no qual o entendimento mútuo é um fim em si para todos os participantes” 

(HABERMAS, 1980) o que não tem não se adequa ao conceito de capital social. 

 Para um melhor entendimento, o capital social são os traços culturais 

característicos de uma comunidade que contribuem para fazer que seus membros se 

tornem propensos a colaborar na solução de problemas de interesse comum. Incluem-

se aí, por exemplo, as redes de relações interpessoais e os sentimentos de confiança 

mútua entre os indivíduos que constituem essa comunidade, que tornam possível o 

empreendimento de ações conjuntas que resultem em proveito da coletividade.  

 Diante disto, sugere-se que no município de Lagoa Grande -PE, ocorre um 

predomínio nessas regiões de relações sociais do tipo vertical, hierárquicas, o que 

gera um ambiente  pouco fértil para o cultivo do espírito participativo e comunitário. 

Em ambientes como esses, as questões públicas tendem a ser vistas como da alçada 

exclusiva das elites, situando-se fora da esfera de ação dos cidadãos comuns. Putnam 

(1996) ainda ressalta que nessas sociedades, os indivíduos tendem a concentrar suas 

lealdades e sua confiança em círculos mais fechados, como aqueles unidos por laços 

familiares sendo pouco propensos a associarem-se e relacionarem-se de forma 

colaborativa com pessoas que lhes são menos próximas na comunidade.  

 Além disso, o estilo tecnocrático da administração pública continua sendo uma  

das principais causas da exclusão de segmentos importantes da sociedade civil, 

tornando cada vez mais evidente a inadequação das ações formuladas de cima para 

baixo. Por mais que exista representação da sociedade civil em conselhos consultivos 

ou deliberativos, na maior parte dos casos, essa representação da comunidade é 

amplamente minoritária em relação ao número de membros indicados por órgãos 

oficiais, ficando demasiado distante das forças locais, para contribuir de forma mais 
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eficaz para melhor focalização e calibragem das decisões. Ou seja, essas situações 

tendem a caracterizar uma forma apenas simbólica de participação, sem eficácia real 

(BANDEIRA, 1999). 

  Na figura abaixo é demonstrado como funciona a participação da sociedade 

rural no poder público no município de Lagoa Grande  - PE. 
 

Figura 9.  Fluxograma da participação da sociedade civil rural no Poder Público no 

Município de Lagoa Grande – PE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 Diante tudo isso, quando se faz o cruzamento do perfil dos produtores rurais e 

o grau de capital social no Município de Lagoa Grande -PE, temos que no presente 

estudo, o baixo grau de capital social nas regiões estudadas tem influência sobre o 

perfil dos produtores. Visto que, quando se aborda os critérios que devem ser 

considerados relevantes no novo enfoque de desenvolvimento territorial rurais, os 

produtores não possuem competitividade pela ampla difusão do progresso técnico e 

do conhecimento necessário à sobrevivência das unidades produtivas.  Este fato se 

corrobora pelo fato de que menos de 50% dos produtores rurais participaram de algum 

tipo de treinamento/capacitação, e quando ocorreu, a média foi de 1,45 ± 2,5 anos. 
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Além disso, quando se faz o uso das tecnologias, visando uma melhor 

produtividade, maior lucratividade, os dados são ainda mais preocupantes. Por 

exemplo, o melhoramento genético de animais, o único critério técnico para o 

melhoramento dos animais são as consequências da consanguinidade, os níveis nos 

rebanhos se elevam, e surge o aparecimento de defeitos genéticos . Outro exemplo, 

43,75% dos produtores não utilizam nenhum método de conservação de forragem. É 

sabido que devido as condições climáticas da região de semiárido, onde há um longo 

período de estiagem e má distribuição das chuvas ao longo do ano, causa uma 

irregularidade no fornecimento de forragens, sendo um fator limitante na produção 

animal nessas regiões. De acordo com Campos et. al. (2017), se existe uma 

alternativa para suprir a alimentação dos caprinos e ovinos nas secas é a conservação 

do excesso das forragens, seja essa planta nativa ou exótica, utilização racional das 

forragens nativas em consorciação com gramíneas adaptadas e leguminosas e 

utilização de subprodutos industrial oriundo do semiárido, auxiliando o produtor a 

manter os animais com bons índices produtivos sem a necessidade da venda ou 

diminuição da quantidade de animal. 

Ou seja, o ponto chave para elevar a produtividade do rebanho, do trabalho e 

a renda da população rural é precária, a inovação tecnológica em processos, produtos 

e gestão é deficiente na região.  

É válido salientar que não se propõe aqui, abordar a falta de 

capacitação/treinamento, o que já é bastante explícito, o que se busca é ressaltar a 

influência do baixo grau do capital social que são refletidas nos perfis dos produtores 

rurais. Ora, se 90% dos produtores rurais do Nordeste (IBGE, 2009) possuem 

escolaridade inferior ao ensino fundamental, menos de 5% possuem ensino médio ou 

técnico e apenas cerca de 1% possui ensino superior e é refletida na baixa 

qualificação da mão de obra, não adoção de tecnologias, não utilização de cuidados 

culturais ou no uso de práticas incorretas no processo produtivo, perdas na produção 

e baixos rendimentos na medida em que os agricultores se veem impossibilitados de 

adotar inovações tecnológicas disponíveis, conforme relatado por Castro (2015), a 

extensão rural poderia ser o intermédio para essa melhoria, através da educação, 

transferência de tecnologia? 

É sabido que indivíduos com baixo nível de escolaridade restringem os laços 

mais fracos e confiam mais em amigos e familiares para ter acesso a recursos 

sociais. Como os laços com amigos íntimos e familiares tendem a ser mais homófilos, 
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ou seja, semelhantes em contextos sócio-demográficos (GRANOVETTER, 1973), as 

redes sociais de pessoas menos instruídas podem ter menos diversidade 

sociodemográfica do que as de pessoas de nível médio e superior.  

Além disso, se pararmos para pensar, é notório a deficiência técnica pelo 

serviços oficiais de ATER, o tamanho do corpo técnico das instituições oficiais de 

assistência técnica é insuficiente para dar orientação individualizada aos agricultores 

(CASTRO, 2015). Os escritórios locais contam apenas com dois ou três técnicos para 

dar orientação a uma área de grande abrangência com um público alvo grande. O 

resultado é a padronização dos projetos e o escasso acompanhamento técnico, 

restrito na maioria dos casos a visitas de fiscalização para a liberação de novas 

parcelas do Pronaf, na qual é a principal política pública utilizada pelos produtores 

rurais no município, além de algumas atividades de capacitação (OLALDE, 2005). 

Porém, Zambra, Souza e Costa (2018), relatam que o capital social tem seu 

papel na possível facilitação das ações de formação educacional e assistência técnica 

no meio rural, tanto por seu ambiente propício à aprendizagem e ao conhecimento 

endógeno, quanto pelos benefícios da comunicação e confiança, oriundos da 

organização dos atores em rede. Ainda os mesmo autores afirmam que o capital social 

tem a capacidade de gerar externalidades das relações entre atores sociais, como 

conhecimento, confiança, transferência de informação, normas e benefícios da 

interação entre ator local e as redes de suporte (atores/instituições). 

Consoante por Abramovay (2000), a montagem de “redes” e “convenções”, ou 

seja, as ações cooperativas realizadas por instituições na conquista de bens públicos 

(saúde, educação, informação) é quem faz enriquecer o tecido social de uma 

localidade. 

Dessa forma, as instituições cooperativas, como as associações, desenvolvem 

um papel importantíssimo, visando maiores e melhores produções estruturadas nas 

propriedades rurais, favorecendo a capacidade de inovações produtivas e 

organizacionais.  Além de buscar mercado através de formas associativas. Em 

correlação a isto, a organização dos agricultores familiares constitui-se em uma 

importante estratégia para gerar postos de trabalho no meio rural e minimizar o êxodo 

rural e regional. 

Fleming e Costa (2007), em um parecer sobre associações de produtores 

rurais, definem como entidades constituídas pela união dos produtores rurais com o 

objetivo de integrar esforços e ações dos agricultores e seus familiares em benefício 

https://www-sciencedirect.ez21.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1353829209000525#bib10
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da melhoria do processo produtivo e da própria comunidade à qual pertencem. 

Entretanto, muitas destas foram constituídas com base nas ações de incentivo 

governamental, como exemplo as facilitações de créditos, em que os agricultores, 

organizados em associações, se apresentavam aos agentes financiadores para terem 

acesso ao crédito (ROCHA; PADILHA; GASTAL, 2001). 

Diante tudo isso, no presente estudo reflete-se um índice de participação da 

sociedade civil através da associações e cooperativas ativas no município de Lagoa 

Grande, que são predominantemente rurais, possuem cerca 2.000 associados. 

Contudo, do total de associados filiados, somente 64,91% estão ativos nas 

comunidades da região Norte e 66,92% na região Sul. Desse modo, sugere-se que 

poucas pessoas acreditam na importância da participação e do envolvimento, de 

forma direta e continuada, na formulação e na implementação de projetos sociais e 

de geração de renda, fato que pode ser corroborado pelo Índice de Participação da 

Sociedade Civil. 

Em um estudo realizado por Rodrigues et al. (2012) sobre “O capital social e 

desenvolvimento regional: o caso do sudeste do Tocantins”, relatam que são vários 

os motivos da não participação dos membros. Dentro o principal, a não existência de 

instâncias consolidadas de organização das comunidades que proporcionem uma 

base institucional sólida para desenvolver os processos de participação em escala 

regional ou territorial. Eles descrevem que o interesse pessoal favorece sobre a 

participação popular  nas associações, cooperativas, conselhos municipais e demais 

grupos organizados existentes nos municípios, esperando os resultados das ações 

coletivas para depois decidirem se irão participar ou não. Isto é, a cultura da 

cooperação como solidariedade, confiança e organização funcional de grupos está 

deficiente.  

Ou seja, todos estes fatores levam ao mesmo fato encontrado por Putnam 

(1996) e citado anteriormente no texto, nas relações sociais de tipo vertical, 

hierárquicas, o que gera é um campo pouco fértil para o cultivo do espírito participativo 

e comunitário.  

Além disso averiguou-se que no presente estudo existem formas de capital 

social individual. Este fato é corroborado diante da situação de que no ano corrente a 

prefeitura Municipal de Lagoa Grande-PE realizou uma campanha de vermifugação 

aos produtores rurais na qual o componente ativo é o Closantel, no entanto este 

apresentou apenas 9,69% de utilização pelos produtores. Diante deste fato percebe-
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se que não houve uma abrangência na distribuição dos produtos. Desse modo, 

sugere-se que as conexões sociais podem levar a resultados benéficos para alguns 

indivíduos ou grupos levando resultados prejudiciais para outras pessoas. O capital 

social pode restringir as oportunidades e liberdades individuais ou resultar em 

reivindicações e obrigações excessivas impostas a uma pessoa (MOORE et a., 2009). 

 Além disso, o acesso por meio de laços fortes pode impor demandas e 

pressões adicionais que, potencialmente, menos provavelmente se desenvolverão ao 

acessar recursos por meio de laços fracos. Essas pressões poderiam levar ao 

desenvolvimento de consequências negativas do capital social através da gama de 

mecanismos que  Portes (1998) identifica: “oportunidades restritas”, “demandas 

excessivas”, “liberdades limitadas” e “pressões de down-leveling” podem todas operar 

para reduzir o senso de domínio de indivíduos com capital social relativamente alto 

em uma rede desfavorecida.  

 Sendo assim, conforme Alejandro Portes (1988) adverte que o retrato do capital 

social como sendo totalmente benéfico não existe, sempre vai existir uma 

desvantagem significativa (PORTES; SENSENBRENNER, 1993). 

 Bourdieu (1986) relata que o volume de capital social de um agente individual 

depende tanto da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar 

como do volume das diferentes formas de capital (econômico, cultural ou simbólico) 

que é propriedade exclusiva de cada um dos agentes a quem o indivíduo está ligado. 

Embora o capital econômico seja a fonte de todas as outras formas de capital, 

Bourdieu deixa claro que o capital social tende a ser transformado em capital 

econômico ou em capital cultural. Em relação aos ganhos obtidos pelos indivíduos em 

decorrência de sua participação nos grupos, Bourdieu ressalta que essa participação 

permite a apropriação dos benefícios materiais e simbólicos que circulam entre os 

membros da rede. 

Percebe-se ainda que no presente estudo a força de trabalho é única e 

exclusivamente familiar, sendo que 31,25% dos produtores não possuem nenhum tipo 

de renda fixa, sendo dependentes da exploração animal para sua manutenção, isto é, 

devido à fragilidade das relações externas com relações mercantis pouco 

desenvolvidas, as atividades produtivas visam suprir basicamente as necessidades 

familiares, caracterizando como afirma Chayanov  (1985), um típico sistema e modo 

de vida camponês.  

https://www-sciencedirect.ez21.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1353829209000525#bib20
https://www-sciencedirect.ez21.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1353829209000525#bib21
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Sendo assim, a  importância e o significado da agricultura familiar dependem 

da associação de sua presença na sociedade com valores socialmente positivos como 

tradição, desenvolvimento, eficiência econômica e proteção à natureza, conferindo 

legitimidade social a este segmento de agricultores (WANDERLEY, 1995). Fato 

ratificado por Abramovay (1997) que destaca que as unidades familiares podem ser a 

base da formação de uma sociedade civil no meio rural onde o espaço rural torna-se 

palco da vida política e associativa e organizações locais emergem dinamizando a 

vida municipal e estabelecendo novas relações entre o rural e urbano. 

Diante disso, os vínculos constituídos a partir das redes podem resultar em 

relações de confiança, desde que realimentados por reciprocidade, elemento 

essencial para a manutenção das interações e de oportunidades coletivas a partir das 

organizações que lhe fazem parte. Contudo as redes sociais não são garantias de 

eficiência nas atividades econômicas. Para favorecer essas atividades, é fundamental 

que a rede apresente características que lhe confiram vantagens competitivas (por 

exemplo, redução dos custos de transação e da assimetria de informação) e se tornem 

um capital social orientador da regulação econômica e da atuação dos atores 

(FREITAS; FREITAS, 2013).  

Desse modo, quando avaliamos o principal produto da renda dos produtores 

no município de Lagoa Grande - PE, observamos que a comercialização da carne é 

feita junto a intermediários (56,25%) e feirantes (32,81%), sendo utilizado como 

critério de venda o preço do mercado. Assim, para o crescimento da atividade, esta 

deve ser focada em arranjos organizacionais que privilegiam parcerias, através de 

frigoríficos, abatedouros, curtumes e cooperativas. Isso pode articular as redes sociais 

às ações econômicas empreendidas pelos atores locais e acumular capital social, 

substrato preponderante para a consolidação desse tipo de organização e para a 

promoção do desenvolvimento local (GRANOVETTER, 2001). 

Esse arranjo organizacional denota uma forma de organização social da 

agricultura familiar, que permite aos atores locais definir modos de coordenação e 

interação entre unidades organizacionais especializadas e funcionalmente 

diferenciadas (FREITAS; FREITAS, 2013). 

Portanto, trata-se de desenvolver a atividade de negócios, inseridos nos 

propósitos da cadeia produtiva, seja na suinocultura, bovinocultura, avicultura, 

caprinocultura e ovinocultura. Porém, no presente estudo percebe-se a importância 

da caprinovinocultura como potencial econômico para os produtores rurais, porém, 
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embora numericamente expressivos, os rebanhos de caprinos e ovinos de corte 

apresentam baixa produtividade, apesar de serem animais que se adaptaram muito 

bem às condições edafoclimáticas da região. No entanto, a atividade tem apresentado 

mudanças tecnológicas significativas e a não conscientização dos criadores da região 

semiárida diante destas mudanças, se constitui um obstáculo para o seu 

desenvolvimento. 

Segundo Moraes Neto et al. (2003), a caprinocultura representa uma ótima 

alternativa de trabalho e renda, visto a produção de alimentos de alto valor biológico 

(leite, carne e vísceras), bem como de pele de excelente qualidade. De acordo com o 

MAPA (2013), a criação de caprinos tem se destacado no agronegócio brasileiro e a 

tendência é de que se mantenha em expansão e continue em ascensão. No entanto, 

essa atividade ainda apresenta as péssimas condições de manejo, além da falta de 

investimentos na atividade que proporcionam baixos índices. Todos esses fatores 

refletem a principal limitação indicada pelos produtores no presente estudo, problemas 

sanitários com enfermidades, associadas também a falta de assistência técnica.  

De acordo com o  Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), as Políticas 

Federais direcionados à Agricultura Familiar no Brasil, verifica-se que a Assistência 

Técnica e Extensão Rural é definida como uma política pública que visa levar 

assistência técnica às propriedades rurais, melhorar os processos no trabalho e, 

consequentemente, a qualidade de vida dos agricultores. Porém, como a atuação é 

bem restrita, tanto pelo número de profissionais e quanto pela as áreas de atuação, a 

os problemas referentes a sua ausência se propagam. Segundo o Censo 

Agropecuário (2006), existem diferenças entre as regiões com relação à assistência 

técnica no Brasil. Por exemplo,  no Sul do Brasil, a proporção de agricultores que 

aderem ao sistema de cooperativas é maior do que nas demais regiões brasileiras. 

Como consequência dessa maior taxa de adesão, as cooperativas na região Sul têm 

um papel mais relevante em oferecer assistência técnica para seus associados. A 

existência de altos níveis de associatividade em uma sociedade indica que esta tem 

capacidades para atuar em forma cooperativa, armando redes, "concertações" e 

sinergias de toda ordem (KLIKSBERG, 1999). 

É diante disso que a busca de caminhos alternativos para o desenvolvimento 

desta região, padecem de dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, construir 

novas formas de organização, para ultrapassar as limitações da pequena escala e se 

inserir dinamicamente aos principais mercados. Segundo lugar, buscar a reconversão 
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produtiva, além daquelas tradicionalmente produzidas, a agregação de valor e a 

ampliação das oportunidades em atividades pecuárias no meio rural. 

 Nesse contexto, Lochner et al. (1999) fazem uma distinção entre capital social 

e redes sociais e apoio. Enquanto o capital social faz parte de uma estrutura social, 

as redes sociais e o suporte se referem à inserção social dos indivíduos. Essa 

distinção é útil, pois distingue claramente o capital social como um conceito coletivo 

dos bem conhecidos benefícios individuais do apoio social. Como apontado 

por Kawachi et al. (2004) , equiparando capital social a redes sociais e apoio seria 

despejar vinho velho em novas garrafas. 

 Mas abordagens individuais também têm suas limitações. Embora esse estudo 

possa demonstrar a importância das redes sociais e a importância da organização dos 

produtores, eles não são adequados para examinar os efeitos contextuais do capital 

social. Ou seja, uma análise individualista não revela se o capital social no nível 

agregado é mais do que a soma dos efeitos individuais das redes sociais e de apoio 

(POORTINGA, 2006 ). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos aspectos apresentados, nota-se uma deficiência organizacional das 

instituições associativas e cooperativas no município, requerendo uma maior atuação 

dos produtores rurais. O baixo grau de capital social identificado proporciona um maior 

distanciamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento daquela região, 

levando a um deficiente processo educacional, refletindo nas rústicas e precárias 

condições de exploração animal. Além disso, o processo produtivo da exploração dos 

animais é restrito e limitado, em consequência da não interação entre os diversos 

segmentos da cadeia produtiva, bem como a escassez de forragem, a falta de 

capacitação dos produtores, ausência de melhoramento genético, práticas adequadas 

de profilaxia e sanidade e bem como, o uso de instalações zootécnicas. Desse modo, 

havendo melhoria nos aspectos produtivos, organizacional,  mesmo em exploração 

de base familiar, mas fundamentada na apropriação de conhecimentos e uso de 

tecnologias adequadas, a caprinocultura surge como geradora de emprego e renda 

ao longo de toda a cadeia produtiva. 

 Além disso, o presente estudo demonstrou que as comunidades estudadas são 

caracterizadas por baixos níveis de confiança, participação e fracos recursos de rede 

socioeconômicas.  Os diferentes níveis de capital social mostraram-se afetados nos 

aspectos socioeconômicos. Portanto, os formuladores de políticas poderiam 

incentivar a confiança, a participação social e os recursos da rede, combatendo as 

causas profundas das desigualdades socioeconômicas nos níveis individual e 

coletivo.  

A ligação entre capital social inclui ligações entre os diferentes grupos da 

sociedade que não compartilham necessariamente identidades sociais semelhantes 

e refere-se aos níveis (percebidos) de justiça social, solidariedade e respeito mútuo 

na sociedade como um todo. Ligar o capital social é uma forma específica de contestar 

o capital social que se aplica às interações "verticais" através do poder explícito, formal 

e institucionalizado ou das estruturas de autoridade na sociedade.  
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 

1.1 CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTORES E DAS PROPRIEDADES 

1.1.1 Qual o tamanho da propriedade? 

a) menor que 5 hectares 

b) entre 5 e 10 hectares 

c) entre 11 e 20 hectares 

d) entre 20 e 40 hectares 

e) maior que 50 hectares 

 

1.1.2 Qual o tipo de forragem? 

a) Caatinga  

b) Capim buffel 

c) Leucena 

d) Palma 

e) Melancia forrageira 

f) Outros  (especificar)_____________________________________ 

 

1.1.3 Qual o tamanho da área cultivada? 

a) menor que 5 hectares 

b) entre 5 e 10 hectares 

c) entre 11 e 20 hectares 

d) entre 20 e 40 hectares 

e) maior que 50 hectares 

 

1.1.4 Utiliza algum tipo de irrigação? 

a) Gotejamento 

b) Aspersão 

c) Sulcos 

d) Nenhum 

 

1.1.5 Utiliza algum tipo de adubação? 
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(  ) Sim 

(    ) Não  

Qual: ________________________________________________________ 

 

1.1.6 Existe algum procedimento técnico para implantação, manutenção e 

conservação das pastagens e manejo da caatinga? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Qual: ________________________________________________________ 

 

1.1.7 Qual o tipo de criação tem na propriedade? 

a) Galinhas 

b) Caprinos e ovinos 

c) Bovinos 

d) Suínos 

 

1.1.8 Qual a quantidade de animais? 

a) Galinhas: ____________ 

b) Caprinos: ____________ 

c) Ovinos: ______________ 

d) Bovinos: _____________ 

e) Suínos: ______________ 

 

1.1.9 Qual a finalidade da criação desses animais? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

1.2 USO DE TECNOLOGIAS 

1.2.1 Qual método de conservação de forragem a propriedade dispõe: 

a) Silagem 

Qual:_____________________________ 

b) Fenação 

Qual:____________________________ 
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c) Outra 

Qual:___________________________ 

d) Não utiliza 

1.2.1 Os animais são vacinados? 

(  ) Sim 

(   ) Não 

1.2.2 Contra quais doenças? 

a) Clostridiose ( 7 maus) 

b) Raiva 

c) Linfadenite Caseosa (Mal do caroço) 

d) Outras:___________________________ 

1.2.3 Qual a frequência de vacinação? 

a) anual 

b) a cada dois anos 

c) Só na época da chuva 

d) Só no verão 

1.2.4 Os animais são vermifugados? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

1.2.5 Qual o produto mais utiliza? 

a) Ripercoll 

b) Farmazole 

c) Ivomec 

d) Cydectin 

e) Dectomax 

f) Outro (especificar):___________________________ 

1.2.6 Qual a frequência? 

a) a cada 3 meses 

b) a cada 6 meses 

c) a cada 9 meses 

d) Uma vez ao ano 

e) só no período da chuva 

1.2.7 Os animais são melhorados geneticamente? 

(   ) Sim 
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(    ) Não 

1.2.8 Como é feito esse melhoramento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

1.2.9 Qual o objetivo desse melhoramento? 

__________________________________________________________________ 

 

1.2.10 Os animais são suplementados? Com o quê? 

(   ) Sal mineral 

(   ) Sal proteinado 

(   )  Núcleo 

(   ) Ração  

Outro:__________________________________________________________ 

 

1.2.11 Utiliza alguma biotécnica de reprodução (Inseminação artificial, 

transferência de embriões)? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.2.12 Por quem é feito? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

1.2.13 Houve alguma melhoria com alguma dessas técnicas? 

__________________________________________________________________ 

 

1.2.14 Os animais possuem alguma ficha de anotação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.2.15 Quais as principais anotações? 

___________________________________________________________________ 

 

1.2.16  Utiliza sementes melhoradas? 
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(   ) Sim  

(   ) Não  

1.2.17 Utiliza adubo orgânico?  

(   )Sim 

(   ) Não 

1.2.18 Utiliza adubo químico?  

(   )Sim 

(  ) Não 

1.2.19 O preparo do solo é feito com tração animal? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

1.2.20 Utiliza a tração mecânica?  

(    )Sim  

(  ) Não  

 

1.2.21 Instalações.  

Marque Sim ou Não.  

1.2.22 Galpão /Depósito  

(   ) Sim      (    ) Não 

 

1.2.23 Chiqueiro 

(   ) Sim      (    ) Não 

 

1.2.23 Aprisco (de chão batido ou piso elevado) 

(   ) Sim      (    ) Não 

 

1.2.24 Brete 

(   ) Sim      (    ) Não 

1.2.25 Cercas divisórias na caatinga 

(   ) Sim      (    ) Não 

 

1.2.26 Cercas divisórias nos pastos cultivados  

(   ) Sim      (    ) Não 
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1.2.27 Possui algum sistema de captação de água na propriedade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.2.28 Qual o tipo? 

__________________________________________________________________ 

 

1.3 FORÇA DE TRABALHO 

1.3.1 Quantas pessoas residem na propriedade? 

a)  2 pessoas 

b) 3 pessoas 

c) 4 pessoas 

d) 5 pessoas 

e) Mais que 5 pessoas 

 

1.3.2 Quantas pessoas trabalham na criação? 

a)  2 pessoas 

b) 3 pessoas 

c) 4 pessoas 

d) 5 pessoas 

e) Mais que 5 pessoas 

 

1.3.3 Alguma é assalariada? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Quantas: ______________ 

 

1.3.4 A manutenção da família depende dessa exploração? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.3.5 Alguém da família já participou de algum tipo de capacitação sobre manejo 

dos animais e/ou de forragem? 

(     ) Sim 
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(     ) Não 

Qual:________________________________________________________ 

 

1.3.6 Há quanto tempo ocorreu? 

_____________________________________________________________ 

 

1.3.7 Quem participou do treinamento? 

_____________________________________________________________ 

 

1.3.8 Onde ocorreu o treinamento? 

_____________________________________________________________ 

 

1.3.9 Quem ministrou o treinamento? 

_____________________________________________________________ 

 

1.3.10 Com que frequência ocorrem os treinamentos? 

a) 3 meses 

b) 6 meses  

c) 1 ano 

d) 2 anos 

 

1.3.11 Esse treinamento contribuiu para a melhoria do rebanho? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Em que?___________________________________________________ 

 

1.3.12 O que poderá ser feito para melhorar o seu conhecimento sobre a criação 

desses animais? 

___________________________________________________________________ 

1.4 COMERCIALIZAÇÃO 

1.4.1 Qual produto comercializa? 

(  ) Leite de vaca 

(  ) Leite de Cabra 

(  ) Carne de caprino/ovino/bovino 
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(  ) Couro 

(   )Venda de reprodutores 

 

1.4.2 Onde é feita a comercialização? 

(   ) Cooperativa 

(   ) Feira Livre 

(   ) Atravessador 

(   ) Abatedouro Frigorifico 

(   ) Padarias 

(   ) Restaurantes 

(  ) Outros, quais:______________________________________________________ 

 

1.4.3 Como é estipulado o preço de venda? 

__________________________________________________________________ 

 

1.5 CRÉDITO 

1.5.1 O senhor (a) e/ou família possui DAP ? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

1.5.2  Qual o tipo de DAP? 

(   ) DAP “A” – Principal 

(   ) DAP “B” – Principal 

(   ) DAP “C” – Principal 

(   ) DAP “D” – Principal 

(   ) DAP “E” – Principal 

(   ) DAP Jovem – Acessória 

(   ) DAP Mulher Agregada –  

(   ) Outra: __________________________________________________________ 

 

1.5.3 O senhor já utilizou alguma linha de crédito? 

(  ) Sim 

(   ) Não 

1.5.4 Qual? 
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___________________________________________________________________ 

 

1.6 ENUMERE AS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS  

(   )  Escassez de forragem 

(   ) Doenças 

(   ) Animais de baixa qualidade 

(   ) Falta de assistência técnica  

(   ) Falta de capacitação do produtor 

(   ) Insumos e serviços muitos caros 

(   ) Falta de crédito 

(   ) Crédito caro 

(   ) Preços baixos dos produtos 

(   ) Processo de comercialização deficiente 

(   ) Roubo de animais 

(   ) Falta de organização 

(   ) Outros, quais:_________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “A contribuição do capital social no perfil dos produtores rurais no 
município de Lagoa Grande como estratégia de extensão rural”  
 

CAEE Nº:  
 

Nome do(a) Pesquisador(a) responsável: George Antonio Maciel Mudo 
 

 
Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como objetivo avaliar o perfil dos 

produtores rurais no munícipio de Lagoa Grande e o grau de capital social do município.  

Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para esclarecimento. Após o 

término, o senhor receberá uma via deste documento. 
 

Envolvimento na pesquisa:  Diante desses dados possamos conhecer as principais dificuldades 

encontradas pelos produtores e que posteriormente possamos intervir nessas situações para que 

auxiliem em uma melhor forma de convivência com o semiárido e/ou maneiras práticas de criação com 

os critérios práticos de conservação de forragem, sanidade animal e entre outros, possam auxiliar para 

que estes durante o agravamento da estiagem possam se manter em um estado índole de saúde, 

favorecendo assim um crescimento e desenvolvimento regional dessas famílias 
 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução a resolução 510/16 do CNS, na qual preserve o respeito pela dignidade 

humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas, bem como o caráter ético sendo sempre 

garantido o respeito e o pleno exercício dos direitos dos participantes. 
 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e 

éticas, entretanto, durante o estudo podem ocorrer resistência dos participantes, aborrecimentos, 

relutância ao questionário e/ou entrevista e insatisfação com o estudo. Com isso, todas as informações 

coletadas nesta pesquisa serão estritamente confidenciais, somente o pesquisador, seu orientador e 

Co orientador terão conhecimento de sua identidade e nos comprometeremos a mantê-la sempre em 

sigilo ao publicar os resultados desta pesquisa. Em caso da percepção de qualquer risco ou danos 

significativos ao participante ou à instituição da pesquisa, será comunicado ao Sistema CEP/CONEP, 

para avaliar a necessidade de adequação ou suspensão do estudo, visando à minimização e proteção 

do participante da pesquisa. O presente estudo não se aportará de nenhum método invasivo, e não 

serão utilizadas amostras biológicas dos mesmos. Este estudo não lhe oferece nenhum benefício 

financeiro direto, mas um benefício através da coleta de dados, na qual será disponibilizado após o 

término da pesquisa, um manual técnico a ser trabalhado, onde se agregará em seis tópicos: 1. Ações 

voltadas para o envolvimento direto dos beneficiários (participação) nas distintas etapas de uma 

intervenção para o desenvolvimento; 2. Ações voltadas à oferta de alimentos; 3.Ações voltadas para a 

captação de água no semiárido e o uso das tecnologias de captação de água; 4. Ações voltadas aos 

cuidados da sanidade animal; 5. Orientações e sugestões relacionadas à melhoria genética; 6. 
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Instalações de rebanho. Indiretamente, espera-se que a pesquisa possa dar um retorno financeiro 

indireto e favorecer a mudança da convivência com a seca e evitar percas diretas com esse fenômeno 

natural recorrente. 
  

Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. É 

garantido ainda o seu direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer 

fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  
 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa, 

mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) pesquisador(es) terão conhecimento de sua 

identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. 

 

É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer 

dúvidas éticas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão 

descritos no final deste termo. 
 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta 

pesquisa. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 
________________ , _____ de ____________________ de 20____ 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

________________________________________________________ 
Nome de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

________________________________________________________ 
Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 

 

_______________________________________________________ 
Nome do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 

_____________________________________________________________ 
  Assinatura do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 

 

            _______________________________________________________________ 
                 Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

             __________________________________________________________________ 
                Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 
Pesquisador Responsável: George Antonio Maciel Mudo, rua Petronila Ferreira Gomes, 65, São José, 
Petrolina – PE.  
Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Prof. Drª. Sandra Mari Yamamoto; Prof. Dr. Luiz 
Mauricio Cavalcante Salviano. 
 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP-UNIVAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  
Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 
Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail: cep@univasf.edu.br       
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 
independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o 
bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas científicas. 

 

Polegar Direito 

mailto:cep@univasf.edu.br

