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RESUMO 

A nova proposta de Extensão Rural tem como dever contribuir para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável e fortalecer as ações da agricultura familiar, 
estando sustentada nos princípios da Convivência com o Semiárido e Agroecologia, 
tendo como horizonte os processos participativos que incluem as famílias rurais, 
respeitando seus saberes e experiências. Diante desse novo movimento que está 
aflorando na Extensão Rural brasileira este trabalho tem como intuito realizar uma 
análise da implementação da proposta de ATER do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia – Pró-Semiárido na comunidade 
rural Sítio do Meio, município Campo Formoso-BA, a partir da sua proposta inicial, 
de proporcionar o desenvolvimento rural sustentável, fundamentada na Agroecologia 
e Convivência com o Semiárido, considerando fatores socioeconômicos e 
ambientais locais. A pesquisa apresenta caráter qualitativo, fazendo uso de um 
estudo de caso, sendo o trabalho de campo baseado na técnica da observação 
participante, foram realizadas entrevistas com 15 agricultores/as e 03 técnicos/as da 
entidade responsável pela ATC. Com o estudo foi possível observar que a 
metodologia utilizada na construção do projeto Pró-Semiárido causou a apropriação 
por parte das famílias em relação ao acompanhamento dos recursos 
disponibilizados e também no processo de execução do projeto em campo. A partir 
do modelo de assessoramento técnico e desenvolvimento proposto pelo Pró-
Semiárido, valorizando o saber local, dando liberdade aos/as agricultores/as a 
executar o projeto, fortalecendo o capital social, promovendo ações territoriais 
integradas e proporcionando a difusão da aprendizagem social, tem possibilitado os 
primeiros passos para o desenvolvimento dessas comunidades rurais que compõe o 
território rural. Executando ações que não seguem a lógica capital-economicista 
contemporâneo, tendo como foco a construção de estratégias para a promoção do 
desenvolvimento social, político e cultural para, posteriormente, chegar ao 
desenvolvimento econômico. 

Palavras-chave: Extensão Rural. Agroecologia. Agricultura Familiar. Política 
Pública. Assessoria Técnica.  
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ABSTRACT 

The new Rural Extension proposal is intended to contribute to the promotion of 
sustainable rural development and strengthen the actions of family farming, based on 
the principles of coexistence with the semi-arid and agro-ecology, with a view to 
participatory processes that include rural families, respecting their knowledge and 
experiences. Faced with this new movement that is emerging in the Brazilian Rural 
Extension, this work aims to carry out an analysis of the implementation of the ATER 
proposal of the Sustainable Rural Development Project in the semi-arid region of 
Bahia - Pro-SemiArid in the rural community Sítio do Meio, Campo Formoso-BA, 
from its initial proposal, to provide sustainable rural development, based on 
Agroecology and Coexistence with the semi-arid, considering local socioeconomic 
and environmental factors. The research is qualitative in nature, making use of a 
case study, with fieldwork based on the participant observation technique, interviews 
were conducted with 15 farmers and 03 technicians from the entity responsible for 
the ATC. With the study it was possible to observe that the methodology used in the 
construction of the Pró-Semiárido project caused the appropriation by the families in 
relation to the monitoring of the available resources and also in the process of 
execution of the project in the field. Based on the model of technical advice and 
development proposed by the Pro-Semiarid, valuing local knowledge, giving freedom 
to farmers to execute the project, strengthening social capital, promoting integrated 
territorial actions and providing the dissemination of social learning, the first steps 
towards the development of these rural communities that make up the rural territory 
are possible. It carries out actions that do not follow the contemporary capital-
economic logic, focusing on the construction of strategies for the promotion of social, 
political and cultural development, in order to later achieve economic development. 

Keywords: Rural Extension. Agroecology. Family Agriculture. Public Policy. 
Technical Assistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER no Brasil foi estabelecida 

no período pós-guerra em meados dos anos quarenta, tendo como principal objetivo 

contribuir com o desenvolvimento rural, utilizando-se do modelo econômico 

capitalista onde a atividade agropecuária seguia as orientações técnicas das 

grandes corporações, período conhecido como Revolução Verde, para o uso 

intensivo de insumos agroquímicos e da mecanização agrícola. No Brasil durante 

este período a ATER atuou para persuadir os/as agricultores/as a utilizarem dos 

pacotes modernizantes da Revolução Verde em suas propriedades rurais, todo esse 

movimento contou com o apoio dos Estados Unidos (CAPORAL; RAMOS, 2011).  

A Revolução Verde propagava a proposta da utilização intensiva de 

agroquímicos na atividade agropecuária, tendo como foco principal o aumento das 

produções e lucros. Mas todo este processo implantado e orientado pela Revolução 

Verde criou enorme dependência por parte dos/as agricultores/as familiares as 

grandes corporações que representavam estes produtos agroquímicos, causando 

uma série de problemas socioeconômicos e ambientais (ANDRADES; GANIMI, 

2007).  

Com os problemas socioeconômicos e ambientais provocados pela 

Revolução Verde, decorrente da atuação da ATER e do crescimento das áreas 

produtivas, percebeu-se a necessidade de pensar novas ações e alternativas 

sustentáveis para que os/as agricultores/as familiares desenvolvessem as suas 

atividades agropecuárias respeitando as limitações ambientais e obtivessem 

produções de alimentos mais saudáveis, sem a utilização de agroquímicos na 

atividade produtiva.  

Diante do avanço das propostas da Revolução Verde nos projetos de 

desenvolvimento direcionados para a agricultura familiar, em que a Assessoria 

Técnica apenas preocupava-se com a transferência de pacotes tecnológicos para 

os/as agricultores/as, se fez necessário que entidades e pesquisadores/as 

contrários/as a esta metodologia de ATER, apresentassem novas formas 

metodológicas para a produção agropecuária e propusessem um novo modelo de 

ATER. A partir dessa nova articulação, novos projetos para agricultura familiar são 
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criados, seguindo uma proposta que visasse o desenvolvimento sustentável nas 

comunidades rurais, considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais.  

O Governo Estadual da Bahia, através da Secretária de Desenvolvimento 

Rural - SDR e Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, a partir 

dessa nova percepção em que se faz necessário a reformulação da proposta de 

desenvolvimento para os agricultores familiares, firma um acordo de empréstimo nº 

2000000435 - BR com Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA e 

lança a chamada Pública de ATC - Assessoria Técnica Contínua edital n.º 01/2017 

para credenciamento de prestadores de Assessoria Técnica Contínua – ATC para o 

planejamento e desenvolvimento de ações e atividades, bem como a execução dos 

planos de investimento dos Territórios Rurais, com vistas a realização de serviços de 

Assessoramento Técnico nas áreas da produção, da organização e do 

desenvolvimento social e produtivo no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável na Região Semiárida da Bahia - Pró-Semiárido. 

O Pró-Semiárido tem atuação em 32 munícipios do Semiárido da Bahia, 

localizados na região norte do Estado. Estes municípios estão distribuídos em cincos 

Territórios de Identidade (Bacia do Jacuípe; Piemonte da Diamantina; Piemonte 

Norte do Itapicuru; Sisal e Sertão do São Francisco).  

 Para a seleção dos municípios foram considerados os elevados níveis de 

pobreza e exclusão social. O projeto tem como objetivos construir oportunidades 

econômicas que contribuam para a geração de trabalho e renda para as famílias, no 

âmbito agrícola e não agrícola, e promover o desenvolvimento do capital do humano 

e social das comunidades rurais atendidas, com foco especial em mulheres e 

jovens.  

O novo serviço de ATER partindo da necessidade de construir novos 

horizontes para a atividade agropecuária deve adotar os princípios agroecológicos e 

sugerir uma nova proposta de desenvolvimento rural, baseada na sustentabilidade 

de seus recursos naturais e nos saberes dos agricultores familiares, propondo assim 

novas estratégias para a construção de uma agricultura ecológica. Seguir os ideais 

agroecológicos significa perseguir a sustentabilidade dos agroecossistemas e 

promover um desenvolvimento mais justo socialmente, gerando mais renda e 

oportunidades no meio rural, considerando os aspectos culturais local (CAPORAL; 

RAMOS, 2006).  
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Com essa compreensão de uma nova Assessoria Técnica e Extensão 

Rural - ATER, o Pró-Semiárido proporciona um assessoramento técnico que inclui 

tecnologias sociais de convivência com o Semiárido e práticas agroecológicas. 

Promovendo um processo educativo, de natureza solidária e continuada, tendo em 

vista a equidade de gênero e valorização dos/as jovens. As ações para a construção 

do conhecimento são direcionadas para melhoria da qualidade de vida das pessoas 

dos Territórios Rurais.  

Mas o que de fato vai garantir esse serviço de Assessoria Técnica 

Contínua – ATC proposto pelo Pró-Semiárido será o seu processo de 

implementação, relação entre os/as atores responsáveis por essa ação, que são o 

Estado, Fida, equipe de técnicos (CAR e Irpaa) e as famílias que serão 

assessoradas, já que a formulação deste serviço de ATC foi construída de forma 

participava entre os diversos atores, elemento necessário para obter bons 

resultados. Para Pressman e Wildavsky (1973) a implementação é um “processo de 

interação entre a gama de objetivos e as ações definidas para atingi-los”.  

Para Faria (2012) implementar significa: executar algo, um plano, 

programa ou projeto, por exemplo, colocar em prática por intermédio de providências 

concretas. Nesse sentido estudar um caso de implementação do serviço de ATC do 

projeto Pró-Semiárido é necessário para compreender como está sendo a execução 

do projeto em campo e contribuir com os estudos dedicados a implementação de 

politicas publicas.  

É importante destacar que o processo de implementação da politica 

pública é pouco estudado em relação as etapas de construção e análise final, que 

recebe uma maior atenção dos/as pesquisadores/as. Ao identificar essa 

necessidade de trazer informações sobre esta importante etapa da politica pública, 

esta pesquisa vem analisar a implementação da proposta de ATER do Projeto Pró-

Semiárido. 

Mapear o processo de implementação, identificando os principais 

conflitos, dificuldades, avanços, arranjos construídos, mudanças na execução e 

percepções dos atores envolvidos diretamente no campo, são informações 

importantes para uma avaliação sobre o que foi planejado e o que está sendo 

executado. Estudos dessa natureza são essenciais para o aumento de dados 

concretos sobre implementação de politicas publicas, que podem ser utilizados para 

orientação na formulação de novas politicas.  
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Este trabalho tem como desafio realizar uma análise da implementação 

da proposta de ATER do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região 

Semiárida da Bahia – Pró-Semiárido na comunidade rural Sítio do Meio, município 

Campo Formoso-BA, a partir da sua proposta inicial, de proporcionar o 

desenvolvimento rural sustentável, fundamentada na Agroecologia e Convivência 

com o Semiárido, considerando fatores socioeconômicos e ambientais locais. 

Essa pesquisa foi realizada na comunidade rural Sítio do Meio do 

Munícipio de Campo Formoso – BA, a qual compõe o quadro de comunidades rurais 

que estão incluídas no programa Pró-Semiárido. O município possui uma população 

total de 73118 habitantes e está localizado no Semiárido Baiano, pertencendo ao 

território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru de acordo com a classificação do 

estado da Bahia. Segundo o IBGE (2015), o município conta com 5.840 

estabelecimentos agropecuários e ocupa cerca de 17069 pessoas nesses 

estabelecimentos.  

Este estudo de caso da comunidade Sítio do Meio trata do levantamento 

de informações sobre a implementação do serviço de ATC do Pró-Semiárido. A 

comunidade está inserida em um Território Rural1 com outras três comunidades 

rurais próximas e com características produtivas e sociais similares.  

A comunidade estudada tem como principais fontes de renda a 

agricultura, pecuária e exploração mineral, o projeto Pró-Semiárido na sua execução 

tem realizado investimentos nos setores produtivos ligado a agropecuária (criação 

de caprinos, ovinos, aves e produção de hortaliças e fruteiras) e no social, 

promovendo espaços formativos que contribuam para o fortalecimento sociocultural, 

incentivando a organização comunitária.  

A Assessoria Técnica Contínua - ATC oferecida pelo projeto contribuiu no 

processo de construção do Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território 

Rural - PDITR junto as comunidades rurais e está executando este plano em campo, 

a ATC é realizada por entidade de ATER, acompanhada pelo órgão estadual 

responsável por fazer a supervisão deste de serviço prestado.  

A ATC do Pró-Semiárido realizada com as famílias que integram o projeto 

tem por objetivo executar o PDITR construído, mediando possíveis conflitos e 

                                                           
1
 O projeto Pró-Semiárido organizou as comunidades em Território Rurais compostos por até quatro 

comunidades rurais que apresentam perfis produtivos e socais semelhantes. 
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realizando os ajustes necessários para que os investimentos do PDITR sejam 

aproveitados da melhor maneira para que ao final do projeto, a avaliação seja 

positiva, tendo alcançado todas as metas propostas.    

Neste estudo de caso de implementação de politicas publicas foi possível 

observar na execução do projeto em campo a quantidade de problemas que surgem 

e necessidade de mediação por parte dos atores envolvidos, exigindo alta 

capacidade de negociação, principalmente por se tratar de investimentos coletivos 

para os componentes produtivos e sociais, com o agravante da demora em iniciar a 

execução do projeto.  

Com as estruturas de controle social2 existentes no projeto foi possível 

observar a participação comunitária no acompanhamento da execução do PDITR e 

do serviço de ATC disponibilizado, a ação comunitária se mostrou muito presente e 

atuante, contribuindo de forma positiva no processo implementação e contribuindo 

na mediação de conflitos entre os/as integrantes do projeto e os/as técnicos/as da 

entidade e do órgão do Estado que atuam diretamente na ATC do território rural. 

A Assessoria Técnica e Extensão Rural - ATER no Brasil na atualidade 

deve fomentar e contribuir com a promoção de uma produção agropecuária de base 

agroecológica, tendo como objetivo principal reduzir os problemas socioeconômicos 

e ambientais causados durante todo esse período de influência da Revolução Verde. 

       Neste contexto, os extensionistas devem adotar novas metodologias de 

trabalho, orientando-se em técnicas que contribuam no incentivo da participação 

dos/as agricultores/as familiares. Uma nova ATER precisa ser, verdadeiramente, 

uma ação educativa, democrática e participativa (CAPORAL; RAMOS, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Para Garcia (2003) devemos entender a expressão ‘controle social’ como a “atuação de grupos sociais no 

controle da execução de ações governamentais e da administração dos gestores públicos que envolvem uma 

ampla discussão acerca das relações entre Estado e sociedade civil". 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Assessoria Técnica e Extensão Rural – ATER foi institucionalizado no 

final da década de quarenta no Brasil, adotando a proposta e os pacotes da 

Revolução Verde, causando inúmeras perturbações sociais e ambientais nas 

comunidades rurais. Diante da percepção dos problemas causados com a execução 

da ATER orientada pela Revolução Verde, este trabalho tem como desafio realizar 

uma análise da implementação da proposta de ATER do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia – Pró-Semiárido 

na comunidade rural Sítio do Meio, município Campo Formoso-BA, a partir da sua 

proposta inicial, de proporcionar o desenvolvimento rural sustentável, fundamentada 

na Agroecologia e Convivência com o Semiárido, considerando fatores 

socioeconômicos e ambientais locais. 

A temática da Assessoria Técnica e Extensão Rural tem grande 

importância na comunicação, na construção do conhecimento, na criação de 

alternativas para as principais dificuldades das comunidades rurais, no 

fortalecimento das organizações locais, na divulgação de novas tecnologias geradas 

pela pesquisa e por outros/as agricultores/as familiares, processos esses essenciais 

para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Entretanto, existem 

poucos estudos e trabalhos sobre esta atividade nos órgãos de pesquisas.  

Ao constatar poucos trabalhos existentes sobre essa nova proposta de 

Assessoria Técnica e Extensão Rural – ATER Agroecológica, chamada no projeto 

Pró-Semiárido de Assessoria Técnica Contínua – ATC, esta pesquisa tem relevância 

para a comunidade acadêmica por aproximar as comunidades rurais e a academia, 

evidenciar seus principais problemas que precisam ser discutidos no âmbito da 

pesquisa, realização de estudo sobre um programa de Governo de Estado 

executado por órgãos estaduais (SDR e CAR) e uma organização da sociedade civil 

(IRPAA), por oportunizar a realização de uma pesquisa dentro da comunidade rural 

com os/as agricultores/as familiares e ao final entregar como produto final um 

relatório técnico para as entidades envolvidas e comunidade estudada. 

Outro importante fator para a produção dessa pesquisa é evidenciar para 

a equipe técnica a necessidade de compreender os/as agricultores/as e os seus 

diversos aspectos tecnológicos, agronômicos, ecológicos, socioeconômicos, 

ambientais, culturais e políticos. 
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A avaliação do processo de implementação do serviço de 

Assessoramento Técnico Contínuo se faz necessário para o mapeamento dos 

principais conflitos, avanços e estratégias utilizadas para a melhor execução do 

projeto em campo, apresentando opiniões dos/as integrantes assessorados e dos/as 

técnicos/as que realizam o serviço de ATC, informações essenciais para os/as 

gestores/as que formulam politicas públicas. 

As observações deste estudo podem contribuir com a equipe técnica da 

entidade de ATER, do Estado e com o financiador (FIDA), para compreenderam a 

execução das ações do projeto em campo e como desenvolver soluções para os 

principais entraves existentes durante este processo, a partir das avaliações dos/as 

agricultores/as.   

Este trabalho pode ajudar as entidades de ATER a compreenderem o seu 

trabalho de executor de politica pública, buscando avaliar as informações cedidas 

pela equipe técnica de campo e os/as agricultores/as durante esta pesquisa, 

considerando a necessidade de cumprimento de meta para o financiador e nível de 

satisfação da família assessorada. 

Para o Estado e Financiadores de politicas publicas este trabalho pode 

amparar o debate sobre a necessidade de formular politicas publicas a partir das 

contribuições da sociedade civil, organizações não governamental, empresas 

publicas, empresas privadas e técnicos/as que executam diretamente a politica, 

levando-se em conta a necessidade local de cada comunidade.  

Para as comunidades rurais esta pesquisa pode apoia-las nos espaços de 

decisão politica, oferecendo informações sobre a formulação e execução de politicas 

de publicas para comunidades rurais, considerando a importância do debate local e 

do controle social nessas ações.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o processo de implementação da proposta de Assessoria 

Técnica Contínua - ATC do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na 

Região Semiárida da Bahia – Pró-Semiárido na comunidade rural Sítio do Meio, 

município de Campo Formoso-BA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar aspectos socioprodutivos, econômicos e ambientais de 

unidades de produção familiar da comunidade Sítio do Meio, município de 

Campo Formoso-BA. 

 Analisar a dinâmica socioprodutiva das famílias na perspectiva do 

aumento da capacidade de desenvolver atividades produtivas e construção de 

articulações para acessar mercados e políticas públicas.   

 Identificar relações entre agricultores e técnicos/as de ATER a partir da 

assessoria técnica contínua – ATC com a adoção de tecnologias sociais de 

convivência com o semiárido e práticas agroecológicas.  

 Mapear as dificuldades e conflitos que ocorreram durante o processo 

de implementação entre os principais atores (Estado, equipe técnica de ATC e 

agricultores). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 AGROECOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ATER 

 

Os países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial adotaram 

os ideais propostos pelo movimento que ficou conhecido como Revolução Verde e 

iniciaram a copiar o modelo agropecuário empregado nas grandes potências 

mundiais. Este modelo agropecuário utilizava do discurso do aumento da produção e 

da produtividade agropecuária para solucionar a fome e pobreza rural nos países 

subdesenvolvidos. Para isto incentivou os/as agricultores/as a utilizar os pacotes 

tecnológicos propostos pela Revolução Verde (insumos agroquímicos, variedades 

modificadas geneticamente, irrigação e mecanização agrícola). Junto a este 

movimento estavam o serviço de ATER, crédito e pesquisa agropecuária (ALTIERI, 

2004).  

Diversos impactos foram maximizados nas comunidades rurais a partir do 

momento em que os agricultores familiares adotaram os princípios da Revolução 

Verde, como conflitos latifundiários, endividamento dos/as produtores/as, problemas 

ambientais (degradação do solo, desmatamento, desertificação, contaminação por 

agrotóxicos e diminuição da biodiversidade) (ALTIERI, 2004). 

A mudança de modelo agropecuário convencional para uma alternativa 

produtiva mais sustentável que cause um desenvolvimento mais justo socialmente e 

que respeite as limitações ambientais, surge a Agroecologia como base cientifica 

capaz de realizar está mudança (CAPORAL; COSTABEBER, 2004).  

A Agroecologia propõe uma nova perspectiva teórica e metodológica, em 

que reúne inúmeras posições cientificas com o objetivo de contribuir na 

compreensão da atividade agropecuária orientada por princípios ecológicos. Diante 

dessa proposição é preciso executar pesquisas e analisar diversos 

agroecossistemas para construir este lastro científico (teorias e métodos) que 

contribuirá para a adoção por parte dos/as agricultores/as de um novo modelo de 

desenvolvimento agropecuário, baseado na sustentabilidade ambiental (ALTIERI, 

2004). 

A compreensão da Agroecologia na agropecuária se dá pela integração 

dos aspectos tecnológicos, agronômicos, ecológicos, socioeconômicos, ambientais, 
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culturais e políticos. Sendo assim para a adoção da Agroecologia é preciso que 

ocorra o avanço sobre a temática nas instituições de pesquisa e a geração desse 

conhecimento seja compartilhado com os/as agricultores/as familiares, reunindo 

academia e comunidades rurais no mesmo objetivo, construindo novas teorias e 

metodologias para contribuir no processo de adoção de sistemas produtivos mais 

sustentáveis (CAPORAL; COSTABEBER, 2004).  

Para além de um processo produtivo, a ciência Agroecologia oferece 

mecanismos que possuem a capacidade de influenciar nas diferentes formas de 

estruturação social, a partir da valorização do conhecimento regional e respeito ao 

modo de vida e cultura das comunidades rurais (CAPORAL; COSTABEBER, 2002).  

Respeitar o saber dos/as agricultores/as em relação ao seu território ou 

comunidade a qual fazem parte é de extrema relevância para a construção de 

alternativas sustentáveis que contribuam com a atividade agropecuária e reconhecer 

as limitações ambientais e técnicas da região assegura uma produção de menor 

impacto ambiental (ALTIERI, 2004).  

Seguindo os princípios agroecológicos as metas socioeconômicas, 

agronômicas e ambientais de um projeto de desenvolvimento são definidas pelos 

agricultores/as familiares, afim de que as escolhas estejam adaptas a realidade local 

e que a dependência externa seja mínima, assim alcançando o crescimento 

econômico, a igualdade social e a preservação ambiental (ALTIERI, 2004). 

No Brasil, nos últimos anos inúmeras organizações da sociedade civil, 

organizações de agricultores/as familiares, movimentos sociais, órgãos estadual e 

federal buscaram formular projetos e politicas que garantissem ações que 

promovessem o desenvolvimento rural sustentável, estimulando a geração de renda 

e de novos postos de trabalho, diante de toda essa mobilização e de forma coletiva 

e participativa foi construída a Política Nacional de Ater (PNATER).  

A Lei de Ater nº 12.188 sancionada em 11 de Janeiro de 2010 institui a 

Política Nacional de Ater – PNATER e apresenta como diretrizes: a redução da 

pobreza rural; agregação de valores e Geração e Apropriação de Renda; Segurança 

e Soberania Alimentar e Nutricional; Sistemas Sustentáveis de Produção; Acesso 

qualificado às Politicas Públicas para a Agricultura Familiar; Gênero, Geração, Raça 

e Etnia; Desenvolvimento Territorial e Processos Participativos (MDA, 2004). 

A missão da Política Nacional de ATER é auxiliar e fortalecer a agricultura 

familiar em todo o território nacional, atendendo aos/as produtores/as familiares 
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tradicionais, assentados/as por programas de reforma agrária, extrativistas, 

ribeirinhos/as, indígenas, quilombolas, pescadores/as artesanais, povos da floresta, 

seringueiros/as, e outros públicos definidos como beneficiários/as dos programas da 

Secretária da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando 

à melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da Agroecologia como eixo 

orientador das ações (MDA, 2004). 

Em contraponto a Revolução Verde e ao modelo difusionista nasce a 

nova Extensão Rural propondo promover desenvolvimento sustentável, 

considerando e adotando novas teorias, baseadas nos princípios agroecológicos, 

estabelecendo-se, a partir deles, o novo conceito de Extensão Rural Agroecológica 

(CAPORAL, 2009). 

Caporal (1998) define a Extensão Rural Agroecológica como: 
 

[...] um processo de intervenção de caráter educativo e transformador, 
baseado em metodologias de investigação-ação participante, que permitam 
o desenvolvimento de uma prática social mediante a qual os sujeitos do 
processo buscam a construção e sistematização de conhecimentos que os 
leve a incidir conscientemente sobre a realidade, com o objeto de alcançar 
um modelo de desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente 
sustentável, adotando os princípios teóricos da Agroecologia como critério 
para o desenvolvimento e seleção das soluções mais adequadas e 
compatíveis com as condições específicas de cada agroecossistema e do 
sistema cultural das pessoas implicadas em seu manejo (CAPORAL, 1998). 
 

Para a criação e implantação da Extensão Rural Agroecológica, é preciso 

à compreensão de que a agricultores/as familiares desempenha o papel de 

produtor/a, consumidor/a e reprodutor/a, considerando que são fundamentais neste 

processo, pois são eles/elas que repassam seus saberes e vivências sobre as 

questões socioeconômicas e ambientais do seu local (CAPORAL, 2009). 

 

 

4.2 CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO  

 

O Semiárido brasileiro possui área de 1.128.697 km², representa 11% do 

território nacional e é a maior região semiárida do mundo. No Semiárido vive cerca 

de 27,8 milhões de pessoas, esta região corresponde a 1.262 Municípios de nove 

estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, de acordo com a nova delimitação 
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estabelecida em 2017 pela SUDENE3. Por ser uma das áreas semiárida mais 

povoada do mundo, o Semiárido brasileiro enfrenta diversas dificuldades com as 

ações extrativistas e predatórias que o homem pratica em seu ambiente. Essas 

ações se caracterizam principalmente pela exploração econômica praticada pela 

pecuária, agricultura e extração de madeira (ARAÚJO, 2013).  

Segundo IBGE (2015) no Semiárido (Figura 01) existem 13,5 milhões de 

pessoas vivendo na área rural e 1.835.314 estabelecimentos agropecuários, que 

correspondem a 36,18% dos estabelecimentos agropecuários do país, ocupando 

uma área de 52.780.091 hectares, o que representa 15,07% da área ocupada no 

território nacional pelos estabelecimentos agropecuários. O tamanho médio dos 

estabelecimentos agropecuários no Semiárido é de 29 hectares, mas 

aproximadamente um milhão deles possuem áreas inferiores a 05 hectares. 

                                                           
3
 Os critérios para delimitação do Semiárido foram aprovados pelas Resoluções do Conselho Deliberativo da 

Sudene de nº 107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 23/11/2017, sendo eles: i) precipitação pluviométrica média 

anual igual ou inferior a 800 mm; ii) índice de Aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50; e iii) percentual 

diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano 

http://www.sudene.gov.br). 
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Figura 01- Nova delimitação do Semiárido brasileiro.

 

Fonte: Conselho Deliberativo da Sudene de nº 107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 23/11/2017. 

 

Na região semiárida brasileira a precipitação varia de 300 a 800 mm 

anuais, a evapotranspiração pode chegar a 270 mm anuais. O Semiárido brasileiro 

pode ser dividido em dois momentos, de Dezembro a Março quando ocorrem 80% 

das chuvas anuais e o de Abril a Novembro que se estende o período da estiagem, 

a temperatura média anual varia entre 25ºC e 31ºC e a umidade relativa do ar no 

período úmido entre 80% e 90% e no período da estiagem entre 40% e 50% 

(ARAÚJO, 2013). 

A realidade do Semiárido brasileiro apesar dessas características gerais é 

muito complexa, referindo-se aos seus aspectos geofísicos, quanto a sua ocupação 

humana e a utilização de seus recursos naturais. Essa complexidade também é 
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reparada nas atividades econômicas, existindo áreas tradicionais ou com cultivos de 

sequeiro e as áreas de fruticultura irrigada (SILVA, 2007). 

Assim, o conceito de “Convivência com o Semiárido”, desenvolvido em 

oposição ao “Combate à Seca”, começou a ser discutido pela sociedade civil para 

elaboração de referências tecnológicas e propostas para um novo modelo de 

politicas públicas que contribuíssem para construção da “Convivência com o 

Semiárido” e eliminassem os programas de combate à seca. A construção desse 

novo conceito vem sendo realizada de forma participativa, respeitando a dignidade 

das populações, o saber tradicional, valorizando seus experimentos de manejo da 

natureza e os aprimorando junto com o saber científico (DUQUE, 2008).  

A “Convivência com o Semiárido” é definida como o modo de vida e 

produção que respeita o saber e a cultura local, utilizando tecnologias e 

procedimentos apropriados ao ambiente e clima, promovendo a diversidade e a 

harmonia entre os povos e seu território, garantindo a qualidade de vida e a 

permanência na terra, apesar das variações climáticas (OLIVEIRA, 2013). Esse 

novo método de construção, valoriza o surgimento de novas tecnologias e 

estratégias que estão fundamentadas no saber técnico, na sabedoria popular e na 

participação das famílias envolvidas no processo de concepção e execução dessas 

propostas (LIMA, 2013). 

A construção da proposta de “Convivência com o Semiárido” tem sua 

origem nas organizações não governamentais que articulam e desenvolvem projetos 

nas áreas de recursos hídricos, produção e socioculturais na região semiárida 

brasileira desde o inicio dos anos 80. A proposta ganhou força no final dos anos 90, 

com a constituição da Articulação do Semiárido (ASA), reunindo atualmente cerca 

de 700 organizações não-governamentais, igrejas e movimentos sociais (SILVA, 

2007). Trata-se de um espaço de articulação política da sociedade civil organizada 

com a finalidade de: 

 
Contribuir para a implementação de ações integradas para o semiárido; a 
conservação, o uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos 
naturais; a quebra do monopólio do acesso à terra, água e outros meios de 
produção; apoia a difusão de métodos, técnicas e procedimentos que 
contribuam para a convivência com o semiárido (ASA, 2001, p.71). 

 

Surge então a proposta de um desenvolvimento sustentável adaptada as 

realidades do Semiárido, sendo orientada por uma produção agropecuária 
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fundamentada na agroecologia e nas experiências dos/as agricultores/as com a 

convivência com o semiárido, como estratégias de estocagem (de sementes, de 

água, de ração) e a diversificação das atividades agrícolas (DUQUE, 2008). 

Na proposta de “Convivência com o semiárido”, uns dos pilares 

fundamentais é o acesso a água para garantir a segurança alimentar e nutricional 

das famílias do semiárido. Diante da preocupação em garantir o direito à água, 

algumas tecnologias baseadas nas experiências dos/as agricultores/as em 

estocagem de água foram criadas ou adaptadas para realidade do semiárido 

brasileiro, como a cisterna de 16 mil litros, cisterna de 52 mil litros, barragem 

subterrânea, barragem sucessiva, barreiro trincheiro de lona, barreiro trincheiro, 

tanque de pedra, poços rasos e bomba popular (ASA, 2009). 

Para Malvezzi (2007) o principio chave que orienta a Convivência com o 

Semiárido e desenvolvimento sustentável, é compreender que as famílias do 

Semiárido não são apenas receptoras de conhecimento e pacotes, pelo contrário as 

pessoas que estão no Semiárido produzem e possuem capacidade de geraram 

saberes necessários para o desenvolvimento. Assim se faz necessário a quebra do 

monopólio do saber e do conhecimento. Percebendo que o Semiárido brasileiro é 

muito mais que apenas o clima, vegetação, solo, sol ou água. O Semiárido na sua 

essência é povo, música, festa, religião, arte, política, é processo social. Sendo 

preciso ter uma visão holística, observando as inter-relações. 

Segundo Baptista (2013) as premissas do desenvolvimento encontram-

se: no acesso à terra e à água; assistência técnica e créditos adequados; 

comercialização e incremento de renda. Contudo, a vida das pessoas não se 

restringe a produzir e aumentar a renda. Ela é, também, cultura, festa, religião, 

educação em seus modos variados de ser, aí incluída a educação escolar. Esse 

desenvolvimento será uma política que contemple sistemática e constantemente 

todos esses aspectos, numa perspectiva de sustentabilidade e de promoção do 

crescimento e da vida integral das pessoas. 
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4.3 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA REGIÃO 

SEMIÁRIDA DA BAHIA – PRÓ-SEMIÁRIDO 

 

O Edital de Chamada Pública N.º 01/2017 para Assistência Técnica 

Contínua – ATC do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região 

Semiárida da Bahia – Pró-Semiárido apresenta as orientações para credenciamento 

de Prestadoras de Serviços de Assistência Técnica Contínua – ATC no âmbito do 

projeto, para atuar nos municípios, comunidades rurais e organizações produtivas 

existentes na área de abrangência indicada no edital.  

A Assessoria Técnica Contínua – ATC disponibilizada pelo Programa Pró-

Semiárido está prevista para atender 13.800 famílias de comunidades e 

organizações produtivas. A execução do projeto é coordenada regionalmente por 

três escritórios, com uma equipe técnica multidisciplinar de supervisão, sediados nos 

Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar – SETAFS de Senhor do Bonfim 

(Tabela 01), Jacobina (Tabela 02) e Juazeiro (Tabela 03). A execução direta nas 

comunidades é realizada por dez entidades regionais de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - ATER contratadas, somando-se 25 profissionais de nível superior 

(agrônomos, veterinários e assistentes sociais), 115 técnicos em agropecuária e 115 

jovens, entre 19 e 25 anos, que atuarão diretamente nas comunidades como 

Agentes Comunitários Rurais – ACR (PRÓ-SEMIÁRIDO, 2018). 

 

Tabela 01- Distribuição geográfica da UGP do município de Senhor do Bonfim. 

Unidade de Gerenciamento do Projeto - Senhor do Bonfim 

Lotes Municípios Nº Comunidades 

Nº de 

Território 

Rurais 

Nº Famílias 

Lote 1 

Andorinha 8 2 240 

Antônio Gonçalves 8 2 240 

Jaguarari 16 4 480 

Senhor do Bonfim 12 3 360 

Lote 2 

Caldeirão Grande 8 2 240 

Filadéfia 12 3 360 

Pindobaçu 8 2 240 

Ponto Novo 8 2 240 
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Lote 3 Campo Formoso 36 9 1080 

Lote 4 
Itiúba 20 5 600 

Queimadas 16 4 480 

TOTAL 152 38 4560 

Fonte: Edital de Chamada Pública de ATC N.º 01/2017 

O projeto atua diretamente nos Territórios de Identidade: da Bacia do 

Jacuípe, o projeto atua nas cidades de Capim Grosso, Quixabeira e Várzea do Poço; 

do Piemonte da Diamantina, em Caém, Jacobina, Mirangaba, Ourolândia, Saúde, 

Serrolândia, Umburanas, Várzea Nova e Miguel Calmon; do Piemonte Norte do 

Itapicuru estão contempladas comunidades dos municípios de Andorinha, Antônio 

Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, 

Ponto Novo e Senhor do Bonfim; do Território do Sisal, Itiúba e Queimadas; e do 

Território de Identidade Sertão do São Francisco entra na área de abrangência com 

Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá, Campo 

Alegre de Lourdes e Pilão Arcado. (Pró-Semiárido, 2018). 

 

Tabela 02 - Distribuição geográfica da UGP do município de Jacobina. 

Unidade de Gerenciamento do Projeto - Jacobina 

Lotes Municípios Nº Comunidades 

Nº de 

Território 

Rurais 

Nº Famílias 

Lote 1 

Caém 8 2 240 

Jocobina 20 5 600 

Várzea Nova 8 2 240 

Lote 2 

Mirangaba 12 3 360 

Ourolândia 8 2 240 

Saúde 8 2 240 

Umburanas 8 2 240 

Lotes 3 

Capim Grosso 8 2 240 

Minguel Calmon 12 3 360 

Quixabeira 8 2 240 

Serrolândia 8 2 240 

Várzea do Poço 4 1 240 
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TOTAL 112 28 3480 

Fonte: Edital de Chamada Pública de ATC N.º 01/2017 

Para atender os 32 municípios, 460 comunidades rurais e em 115 

Territórios Rurais, o Pró-Semiárido adotou a estratégia de ordenamento territorial, 

criando Territórios Rurais compostos por até quatro comunidades rurais. O objetivo 

dessa estratégia é estimular o sentimento de pertencimento dos/as agricultores/as 

com o seu Território Rural. Para a formação de agrupamentos foram reunidas 

comunidades que estávamos próximas e que apresentassem aspectos sociais, 

ambientais e econômicos semelhantes. Dois outros fatores considerados na 

constituição dos Territórios Rurais foram a oportunidade de incentivar os cidadãos 

locais a buscarem melhorias para a região, através da cobrança por projetos, 

programas e políticas públicas, e proporcionar uma maior eficiência do trabalho de 

Assessoramento Técnico, melhor relação custo/beneficio nos investimentos do Pró-

Semiárido. 

 

Tabela 03 - Distribuição geográfica da UGP do município de Juazeiro. 

Unidade de Gerenciamento do Projeto - Juazeiro 

Lotes Municípios Nº Comunidades 

Nº de 

Território 

Rurais 

Nº Famílias 

Lote 1 

Juazeiro 28 7 840 

Remanso 20 5 600 

Sento-Sé 20 5 600 

Sobradinnho 4 2 120 

Lote 2 
Curaçá 24 6 720 

Uauá 16 4 480 

Lote 3 Casa Nova 32 8 960 

Lote 4 
Campo A de Loudes 24 6 720 

Pilão Arcado 28 7 840 

TOTAL 196 50 5880 

Fonte: Edital de Chamada Pública de ATC N.º 01/2017 

O Programa Pró-Semiárido se propõe a contribuir com a redução da 

pobreza rural e geração de renda, fortalecendo a produção e criação de 
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oportunidades de trabalho, considerando as áreas agrícolas e não agrícolas, 

estimular as organizações comunitárias e econômicas, melhorar o acesso aos 

mercados e as políticas públicas, e apoiar o desenvolvimento de investimentos 

produtivos sustentáveis e lucrativos, com atenção especial para o manejo 

sustentável dos recursos naturais (Chamada Pública N.º 01/2017). 

O Pró-Semiárido é constituído por dois componentes principais que 

norteiam suas ações, o componente responsável pelo desenvolvimento do capital 

humano e social, e o componente que contribui para o desenvolvimento produtivo, 

acesso a mercados e sustentabilidade ambiental.  

O Componente de Desenvolvimento do Capital Humano e Social4 auxilia 

na promoção do desenvolvimento dos agricultores/as e das suas organizações 

associativas, com o objetivo de promover a sustentabilidade das famílias, 

comunidades rurais e organizações sociais e econômicas locais. Este Componente 

também é responsável por contribuir na qualificação da Assessoria Técnica 

disponibilizada para os/as integrantes do projeto, na mobilização social, acesso a 

programas e políticas públicas, fortalecimento dos grupos de mulheres e equidade 

de gênero (Chamada Pública N.º 01/2017). 

O Componente Desenvolvimento Produtivo, Acesso a Mercados e 

Sustentabilidade Ambiental tem por finalidade potencializar a produção agrícola e 

não agrícola orientando o uso sustentável dos recursos naturais, seguindo os 

princípios de convivência com o semiárido. As principais ações deste componente 

são nas áreas de produção, beneficiamento, processamento e comercialização, sua 

atuação será direcionada ao manejo, conservação ou recuperação de recursos 

naturais. Todas as iniciativas do projeto serão a partir de demandas identificadas 

pelos integrantes e organizações comunitárias e econômicas (Chamada Pública N.º 

01/2017). 

A metodologia do Pró-Semiárido que orienta a Assessoria Técnica deve 

unir técnicas e métodos, que promova o processo educativo, a equidade entre 

homens e mulheres, buscando construir o conhecimento e desenvolver ações que 

melhorem a qualidade de vida das comunidades rurais que estão agrupadas nos 

Territórios Rurais, gerando momentos formativos para as pessoas, as comunidades 

                                                           
4
 Para Putnam (1996), o capital social refere-se a aspectos da organização social, tais como redes, 

normas e confiança que facilita coordenação e cooperação para benefícios mútuos. 
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rurais e suas organizações. Estimulando a relação entre comunidades rurais, 

consolidando os grupos de interesses compostos pelos/as integrantes do projeto 

com o objetivo de desenvolver determinadas atividades produtivas e realizando o 

assessoramento técnico na Unidade Produtiva Familiar – UPF, ao Grupo de 

Interesse e ao Território Rural (Chamada Pública N.º 01/2017). 

O Assessoramento Técnico Continuado – ATC constituído no projeto 

deve construir o conhecimento de forma coletiva, integrando o conhecimento técnico 

com o saber local dos agricultores sobre as ciências naturais e sociais, e criar 

mecanismos que contribuam para o desenvolvimento sustentável, baseando-se na 

diversidade dos sistemas culturais das comunidades rurais (PNATER, 2010). 

A Chamada Pública Edital N.° 01/2017 diz que a Assessoria Técnica 

Continuada deve estar norteada pela Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – Pnater. Tendo como direcionamento para a sua execução os 

princípios agroecológicos para o desenvolvimento de agroecossistemas de gestão 

familiar em bases sustentáveis, de modo a incorporar nas suas ações as dimensões 

ambiental, econômica, cultural, política e social do desenvolvimento, a partir de uma 

abordagem técnica e metodológica pautada na geração participativa do 

conhecimento. 

O Pró-Semiárido está sendo executado em duas etapas. A primeira etapa 

que teve como objetivos 1- consolidar as comunidades selecionadas e ordenadas 

em Territórios Rurais; 2- construir um diagnostico da realidade; 3- planejar as ações 

e atividades através dos Planos de Desenvolvimento e Investimento do Território 

Rural – PDITR e 4- disponibilizar financiamento dos Planos de Desenvolvimento e 

Investimento do Território Rural – PDITR mediante convênio firmado entre a 

entidade local comunitária representativa dos agricultores e a Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional – CAR.  

A segunda etapa teve como objetivos: a execução da Assessoria Técnica 

(ATC) aos Planos de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural – PDITR, 

através da realização de Oficinas; Mutirões; Rodas de Aprendizagem, Dia de 

Campo; Seminários; Intercâmbios; Ensaio Agroecológicos e Cursos.  

 

 

 



34 
 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O processo de implementação consiste na elaboração e na composição 

do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos necessários para realizar uma política (SILVA, 1999). Compreende 

desde a decisão de fazer ou não fazer de um governo e seu resultado final 

(O’TOOLE, 2000). 

A importância da compreensão da implementação foi percebida nos 

estudos inicias desse estágio das políticas públicas, por ter interferência direta nos 

resultados finais da politica. Pressman e Wildavsky (1973) em seus estudos 

demonstraram como a vivência, realidade e interpretação de diferentes atores 

causam alterações e erros no processo de implementação.  

Para Van Meter e Van Horn (1975) o processo de implementação de 

politicas publicas são as ações de indivíduos públicos e privados que são 

direcionadas para a consecução de objetivos definidos anteriormente no processo 

decisório acerca das politicas.  

 
Um estudo sobre implementação é um estudo sobre a mudanças: como a 
mudança ocorre, como pode ser induzida. É também um estudo sobre a 
microestrutura da vida politica; sobre como organizações de fora e de 
dentro do sistema politico conduzem os seus assuntos e interagem umas 
com as outros; sobre o que as motiva a agirem da maneira que o fazem; e 
sobre o que pode motivá-las a agir diferentemente (JENKINKS, 1978 apud 
PARSONS, 1995, p. 461, tradução livre). 
 

A implementação compreende o processo de feedback entre o planejado 

e o executado, trata-se de uma operação participativa e permanente de definições 

executados por agentes políticos e gestores com objetivo de resolver um problema 

atual ou adiantar ações, assim uma politica publica pode sofrer modificações durante 

a sua execução de acordo com as pressões exercidas (GRINDLE; THOMAS, 1991)  

 Avaliar o período de implementação da politica pública possibilita 

identificar os problemas que possam ocorrer durante todo o processo, contribuindo 

para visualizar as possíveis falhas nas próximas decisões, evitando a execução 

politicas mal planejadas (SILVA, 1999). 

Para Farias (2012) o estudo da implementação das politicas publicas 

pode ser justificado por diferentes motivos, como: 

 
[...] 1- pelo fato de esse processo muitas vezes acarretar alguma forma de 
frustação para os decisores, muitas vezes eleitos com o propósito de 
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priorizar/solucionar determinadas questões percebidas como problemáticas 
pelo cidadão/eleitor; 2- pelo reconhecimento de que a politica não se traduz 
em pratica, e muito menos em resultado bem sucedido, pela simples 
disposição de autoridade, autorização e mobilização de recursos e 
expertise; 3- pela necessidade de se monitorar o comportamento dos 
agentes mobilizados para a implementação; 4- para se produzir informações 
necessárias para que politicas futuras possam ser mais bem-sucedidas; 5- 
para que a maquina estatal, de complexidade crescente, seja mais 
amplamente compreendida (FARIAS, 2012, p. 12).  
 

Lotta (2012) chama atenção para a inclusão de novos atores nas análises 

sobre implementação de politicas publicas, os quais na maioria das vezes são 

desconsiderados. Os estudos sobre implementação tem considerado a avaliação de 

como as ações postas em curso são distintas das planejadas, dando importância 

somente nos erros causados por isto, identificando que existe uma lacuna nas 

pesquisas de implementação em relação aos burocratas implementadores de nível 

de rua. 

Porém estudar a intervenção dos burocratas de nível de rua no processo 

de implementação é essencial para entendermos como as politicas publicas são 

executadas de fato e quais as razões que causam mudanças neste período e nos 

resultados das politicas publicas (LOTTA, 2012). 

Lipsky (1980) considera que os burocratas de nível de rua são 

trabalhadores/as que atuam diretamente no contato com os/as beneficiários das 

politicas publicas, como, por exemplo, policiais, professores, profissionais de saúde 

e outros.  

[...] Esses agentes de rua têm grande impacto na vida das pessoas, na 
medida em que vivenciam as comunidades onde atuam; recebem e 
transmitem as expectativas dos usuários sobre os serviços públicos; 
determinam a elegibilidade dos cidadãos para acessarem os benefícios ou 
receberem sanções; dominam a forma de tratamento dos cidadãos com o 
Estado. Tornam-se, portanto, o locus da ação pública, na medida em que 
são responsáveis pela mediação das relações cotidianas entre o Estado e 
os cidadãos (LOTTA, 2012, p.25).  

Lipsky (1980) em seus estudos pressupõe que: 

[...] A ação individual dos implementadores acaba por torna-se o 
comportamento da agência pela qual respondem e que representam. Ou 
seja, para compreender a ação efetiva do Estado, pressupondo que os 
implementadores o representam e por ele respondem, é necessário 
entender justamente a ação e a interação realizadas por esses 
implementadores. Ao mesmo tempo, essa análise possibilita-nos preencher 
a lacuna apontada, por permitir compreender como questões institucionais e 
de contexto interferem na ação do implementador (LIPSKY, 1980 apud 
LOTTA, 2012, p. 22).  
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Para Van Meter e Van Horn (1996) a contribuição dos implementadores 

na construção da politica é muito importante, por diminuir a resistência dos mesmos, 

considerando que a número de modificações realizadas interfere diretamente na 

quantidade de conflitos ou consenso em relação aos objetivos e metas planejadas.  

Situações como troca, barganha, dissenso, contradição quanto aos 

objetivos, ambiguidade de objetivos, problemas de coordenação intergovernamental, 

recursos limitados, informação escassa e incerteza levam a modificação da política 

na implementação (SILVA; MELO 2000). E fatores como a impossibilidade de 

resolver alguns conflitos durante a fase de formulação da política, a preparação dos 

implementadores para tomar decisões chave, as negociações e os compromissos 

com grupos influenciam a implementação (HILL, 2003). 

A liberdade para atuação dos burocratas de nível de rua é influenciada de 

acordo a sua interação com o sistema politico, organizacionais, profissionais e 

comunitários, interferindo no seu comportamento e no processo implementação. 

Estes burocratas não atuam apenas na execução das ações predeterminadas, mas 

são influenciados por diversos fatores que impactam sua forma e capacidade de 

moldar os resultados das politicas a partir dos processos de interação que realizam 

(LOTTA, 2010). 

 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, fazendo uso de um estudo de caso, 

utilizando os métodos de pesquisa de campo, documental e bibliográfica. Sendo o 

trabalho de campo baseado na técnica da observação participante, a partir da 

interação entre pesquisador e membros da situação investigada, esta metodologia 

de pesquisa participante mostra-se bastante comprometida com a minimização da 

relação entre dirigentes e dirigidos e por essa razão tem-se voltado, sobretudo para 

a investigação junto a grupos desfavorecidos, tais como os constituídos por 

operários, camponeses, índios e etc. (GIL, 2002). 

Na primeira etapa foram realizadas análises documental e bibliográfica 

para fundamentação teórica sobre Agroecologia e Assessoria Técnica e Extensão 

Rural, Convivência com o Semiárido e Pró-Semiárido. Em seguida identificada a 

comunidade, agricultores/as e técnicos/as que participaram da pesquisa.  
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Na segunda etapa do estudo foram realizadas entrevistas estruturadas 

(Anexo A) e semiestruturadas (Anexo B) com 15 agricultores/as da comunidade Sítio 

do Meio e 03 técnicos/as de ATC do Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada, entendida vencedora da chamada publica e responsável por executar o 

serviço de ATC no município de Campo de Formoso, durante os meses de 

novembro/2018 e março/2019. Estas entrevistas tiveram como objetivos analisar as 

compreensões dos agricultores/as e da equipe técnica sobre os impactos 

socioeconômicos e ambientais causados pela assessoria técnica contínua – ATC do 

Projeto Pró-Semiárido. Na entrevista estrutura foi utilizado um questionário em que 

se considera uma avaliação qualitativa do projeto Pró Semiárido e da ATC realizada, 

em que os/as agricultores/as classificaram em Muito Bom, Satisfatório ou 

Insatisfatório.  

O estudo foi realizado na comunidade rural Sitio do Meio (Figura 02), 

localizada no município de Campo Formoso-BA, com 15 famílias que estão 

participando do programa Pró-Semiárido. A comunidade apresenta características 

de comunidade tradicional de Fundo e Fecho de Pasto, os/as moradores/as estão 

organizados através da Associação Comunitária de Sítio do Meio e Oliveira, tendo 

como principal atividade econômica a agropecuária. 

 

Figura 02- Comunidade Sítio do Meio, Campo Formoso-BA, 10°10’6,606” S 
40°17’39,984” W. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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O intuito dessa pesquisa foi verificar as mudanças sociais, ambientais, 

produtivas e econômicas que ocorreram nas unidades de produção familiar e na 

comunidade rural estudada. E que esses resultados possam ser utilizados por 

Entidades de ATER, Governos e Associações de Agricultores para construção de 

novos projetos de ATC e servir como justificativa para novos financiamentos. 

A pesquisa teve como proposito analisar o processo de implementação do 

serviço de Assessoramento Técnico Contínuo - ATC proposto no Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia – Pró-Semiárido 

para a comunidade rural Sítio do Meio, município Campo Formoso-BA, considerando 

a sua proposta inicial, de proporcionar o desenvolvimento rural sustentável, 

fundamentada na Agroecologia e Convivência com o Semiárido. Verificando como 

está sendo a execução em campo, identificando as principais dificuldades e 

avanços.  

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

A pesquisa teve inicio com o levantamento de informações sobre a 

Chamada Pública Edital N.º 01/2017, para compreensão da construção do programa 

e a sua estrutura. A etapa seguinte do estudo foi buscar informações sobre o 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária - IRPAA, entidade de ATER vencedora 

do Edital N.º 01/2017 para executar o serviço de ATC no município de Campo 

Formoso.  

Durante a pesquisa foram realizados encontros com a equipe técnica do 

IRPAA do município de Campo Formoso e com os/as 15 integrantes do projeto da 

comunidade Sítio Meio. Nesses encontros foram repassadas as informações sobre a 

pesquisa, realizado as caracterizações sociais, econômicas e ambientais da 

comunidade e coletado as avaliações dos/as agricultores/as e técnicos/as sobre a 

execução do projeto em campo.   

O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA é uma 

Organização Não Governamental – ONG, com fundação em 17 de abril de 1990, 
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sediada em Juazeiro, na Bahia, com o objetivo de prestar serviço de assessoria 

técnica e pedagógica aos/as agricultores/as, a partir da proposta de “Convivência 

com o Semiárido”. Buscando maneiras apropriadas de produzir e viver, respeitando 

as características do clima, do povo e das terras da região Semiárida brasileira.  

A instituição IRPAA desde a sua fundação busca atuar e realizar ações 

em toda a região do Semiárido brasileiro, trabalhando com agricultores/as familiares, 

associações, sindicatos e ONGs, a organização social e orientações produtivas 

apropriadas ao Semiárido, buscando construir com as famílias rurais estratégias de 

enfrentamento as dificuldades da atividade agropecuária, considerando as limitações 

ambientais existentes.  

O IRPAA defende a necessidade do reconhecimento das possibilidades e 

dos recursos do Semiárido brasileiro, conhecendo suas particularidades climáticas, 

que apresentam chuvas irregulares e estiagens prologadas, propondo técnicas de 

produção apropriadas para este clima, defendendo distribuição justa das terras, das 

águas e lutando por políticas públicas que atendam as demandas da região e 

garantam a permanência do povo na terra prometida - o Semiárido brasileiro. 

A equipe do IRPAA que realiza a Assessoria Técnica Contínua – ATC no 

município de Campo Formoso é composta por 11 técnicos/as (02 agrônomo/a; 09 

técnicos/as em agropecuária), acompanham 36 comunidades rurais, nove territórios 

rurais e aproximadamente 1080 famílias.  

O IRPAA foi a instituição que executou a primeira etapa5 do Programa 

Pró-Semiárido e está executando a segunda etapa. Na primeira etapa a equipe 

técnica da instituição em conjunto com a equipe da CAR construíram os Planos de 

Desenvolvimento e Investimentos dos Territórios Rurais – PDITR de Campo 

Formoso. O processo de construção foi realizado de forma participativa, contando 

com a participação dos/as agricultores, onde foram identificadas as principais 

demandas das comunidades rurais e incluídas na proposta dos PDITR. As 

atividades executadas na primeira etapa foram: visitas técnicas as famílias, 

                                                           
5
 1- consolidar as comunidades selecionadas e ordenadas em Territórios Rurais; 2- construir um diagnostico da 

realidade; 3- planejar as ações e atividades através dos Planos de Desenvolvimento e Investimento do 

Território Rural – PDITR e 4- disponibilizar financiamento dos Planos de Desenvolvimento e Investimento do 

Território Rural – PDITR mediante convênio firmado entre a entidade local comunitária representativa dos 

agricultores e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR. 
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diagnóstico rural participativo, reuniões comunitárias, assembleias (Figura 03) e 

oficinas para a construção dos planos.  

 

Figura 03 - Assembleia com os/as integrantes do Território Rural SIMUOVA. 

 

Foto: Evilane da Silva Santos, Janeiro de 2017. 

Nesta primeira etapa foram identificadas as principais atividades agrícolas 

e não agrícolas das famílias e suas limitações, em seguida discutiram e deram inicio 

a formação dos grupos de interesses6 de atividades econômicas realizadas nas 

comunidades, onde por afinidade os/as agricultores/as optaram por grupo iriam 

adentrar. Os grupos de interesses formados no município de Campo Formoso 

(Tabela 04) foram: mandiocultura, caprinovinocultura, artesanato, quintais 

agroecológicos e agrobiodiversidade, grupos estes que o projeto realizou 

investimentos. 

 

Tabela 04 - Quantitativo de grupos de interesses formados no município de Campo Formoso.  

GRUPOS DE INTERESSES QUANTIDADE 

Mandiocultura 2 

Caprinovinocultura 9 

Artesanato 2 

                                                           
6
 Grupos de Interesse formados em função das atividades que os/as agricultores/as pretendem intensificar com 

o projeto. 
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Quintais Agroecológicos 8 

Agrobiodiversidade 2 

TOTAL 23 

 

Na etapa de construção do PDITR as comunidades rurais indicaram 

pessoas para compor a Comissão de Controle Social7, Agente Comunitária Rural – 

ACR8 e selecionaram as Associações Comunitárias para realizar o convênio com a 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR para repasse dos recursos 

para a execução dos Planos de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural 

– PDITR.  

Caporal (2006) em seu trabalho chama atenção para a necessidade de 

introduzir na prática de gestão formas de participação que permitam compartilhar e 

distribuir o poder. Deve haver uma representação paritária de agricultores, de um 

lado, e do setor público (ou, no caso de ONGs, de seus dirigentes), de outro, para 

que todos tenham participação nos processos de decisão sobre o que fazer, onde 

fazer, com quem fazer e como usar os recursos. 

O controle social no projeto Pró-Semiárido vem exercendo função 

importantíssima na execução do projeto, acompanhando associação conveniada na 

gestão dos convênios para cumprimento das metas econômicas e contribuindo com 

a execução do trabalho de ATC do Irpaa e da supervisão dos/as técnicos/as da 

CAR. Tem atuado como mediadores de conflitos no território rural, por ser composto 

por membros das próprias comunidades, a comissão consegue dialogar com todas 

as pessoas que compõe o território rural.  

 
[...] Dentro do meu território ela tem sido importante porque todo mês a 
gente faz uma reunião de planejamento das ações e de aquisições que tem 
dentro do plano. E a gente tem essa comissão de controle social que toda 
segunda terça-feira do mês a gente reúne e faz um planejamento das 
atividades da ACR do território rural e também faz um planejamento de 
quais aquisições a gente vai promover naquele mês ou naquele trimestre, 
sem contar que a comissão dialoga diretamente com os beneficiários, 
agricultor com agricultor resolvendo as dificuldades do convenio 
(TECNICO/AS ENTREVISTADO/A 02). 
 

                                                           
7
 Comissão de Controle Social (3 pessoas por comunidade:1 Homem adulto, 1 mulher adulta e 1 jovem). A 

comissão de Controle Social é composta por 12 pessoas.  

8
 Jovem responsável por mobilizar e articular as ações do Pró-Semiárido no Território Rural. 
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A agente comunitária rural é uma jovem do território rural que passou por 

um processo seletivo realizado pela associação conveniada e a comissão de 

controle social. É contrata pela associação em regime CLT, para prestar serviços ao 

território rural, ela tem como função articular, mobilizar e animar as pessoas que 

integram o projeto a estarem presente nas ações do Pró-Semiárido. Essa jovem 

também contribui na execução das metas econômicas, auxiliando nos processos de 

compras de materiais e equipamentos propostos no convênio e na realização da 

prestação de contas da associação.  

A Comunidade Rural Sítio do Meio está a 75 quilômetros da sede do 

município de Campo Formoso e é composta por 58 famílias de agricultores/as 

familiares.  Apesar de ainda não ser reconhecida como comunidade tradicional de 

Fundo e Fecho de Pasto, apresenta características de comunidade tradicional, como 

o modo de vida, o grau de parentesco, a cultura, o manejo da caatinga e modo de 

uso da terra. Está organizada através da Associação Comunitária de Sítio do Meio e 

Oliveira, tendo como principais atividades econômicas a agropecuária e o garimpo.  

Na organização territorial criada pelo projeto Pró-Semiárido a comunidade 

de Sitio do Meio está inserida ao Território Rural SIMUOVA (nome este escolhido 

pelos agricultores/as em virtude das iniciais dos nomes das comunidades que 

compõe o território rural), junta com outras três comunidades, Mucambo, Oliveira e 

Várzea. Neste território rural estão cadastras 119 pessoas das quatro comunidades 

(Figura 04). 

A constituição dos Territórios Rurais é de muita importância para criar 

condições de desenvolvimento, gerando novas oportunidades e renda para as 

famílias, outra importante questão é a valorização da participação das mulheres e 

jovens, abrindo espaços no mercado de trabalho territorial e local para este grupo. 

Para Franco (2000) o desenvolvimento local é uma maneira de promover 

o desenvolvimento que considera o desenvolvimento das capacidades humanas, 

fortalecimento do capital social, descentralização da renda e fortalecimento da 

participação social. Esses fatores tornam-se dinâmicas potencialidades que podem 

ser identificadas quando olharmos para uma unidade sócio territorial delimitada. 
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Figura 04 - Gráfico do número de pessoas por comunidade do TR SIMUOVA.

 

 

No processo de construção do Plano de Desenvolvimento e Investimento 

do Território Rural - PDITR a equipe técnica seguiu as orientações do projeto Pró-

Semiárido, atentando-se para acrescentar ações e investimentos que incluíssem as 

participações dos jovens e das mulheres (Figura 05). Na estrutura do Pró-Semiárido 

exigia que 50% dos integrantes fossem mulheres e que 30% fossem jovens (Figura 

06).  

 

Figura 05 - Gráfico da distribuição em relação ao gênero e geração das pessoas 

que integram o Território Rural SIMUOVA.

 

27 

26 

31 

35 

Sítio do Meio Mucambo Oliveira Várzea

40% 

14% 

18% 

28% 

Mulheres Adultas Mulheres Jovens Homens Adultos Homens Jovens
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Figura 06 - Gráfico da distribuição em relação ao gênero e geração dos/as 

integrantes da comunidade Sítio do Meio. 

 

O Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural 

SIMUOVA, apresenta investimentos no componente Produtivo em dois Grupos de 

Interesses – GI, Caprinovicultura e Quintais Agroecológicos, e no Componente 

Sociocultural, o valor disponibilizado no PDITR de SIMUOVA são R$ 478.759,20 

(quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte 

centavos), este valor foi repassado em Julho de 2018 através dos convênios 228/17 

(Caprinovinocultura), 227/17 (Quintais Agroecológicos) e 220/17 (Sociocultural), 

entre a CAR e a Associação Comunitária Agropastoril do Povoado da Várzea.  

Para o Componente Produtivo foram repassados R$ 389.832,42 

(trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois 

centavos) com o objetivo de fomentar as atividades produtivas no Território Rural 

SIMUOVA.  

O GI Caprinovinocultura (Figura 07), composto por 63 pessoas, recebeu 

investimentos no valor de R$ 161.128,00 (cento e sessenta e um mil, cento e vinte e 

oito reais), para fortalecer o sistema produtivo de criação de caprinos e ovinos, este 

valor foi utilizado para aquisição de equipamentos de produção de ração e cuidados 

sanitários, e capacitações dos/as os/as agricultores/as integrantes deste grupo.  

 

41% 

11% 

26% 

22% 

Mulheres Adultas Mulheres Jovens Homens Adultos Homens Jovens
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Figura 07 - Gráfico da composição do grupo de interesse Caprinovinocultura por 

comunidade rural. 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território - 

PDITR SIMUOVA os investimentos no GI Caprionovinocultura (Tabela 05) são:  

 

Tabela 05- Investimentos do grupo de interesse caprinovinocultura do TR SIMUOVA. 

META MULTIPLICADOR 
VALOR 

CAR 

Kit Fenação de uso coletivo 2 7.680,00 

Barreiro Trincheira 1 3.600,00 

Kit Veterinário 4 4.888,00 

Cisterna 50m³ 6 51.642,00 

EPIs para Kit Motoforrageiro 4 2.692,00 

Kit Motoforrageiro 2 38.300,00 

Palma- banco individual de emergência 63 18.900,00 

24% 

22% 
33% 

21% 

Sítio do Meio Mucambo Oliveira Várzea
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Alimentação para crianças da ciranda 40 800,00 

Área de 0,5 ha para banco de sementes 2 8.460,00 

Oficina de Manejo Alimentar 1 756,00 

Oficina de Manejo Reprodutivo 1 756,00 

Oficina de Manejo Sanitário 1 756,00 

Cirandeira - Custo Mão de Obra 4 400,00 

Instrutória Nível Superior 4 3072,00 

Intercambio Sem Pernoite - Para 20 Pessoas 3 17.040,00 

Oficina Gestão Participativa da Produção 1 1.386,00 

TOTAL 161.128,00 

 

Os recursos disponibilizados nos convênios para as construções de 

tecnologias e aquisições de equipamentos são suficientes para comprar o que está 

proposto no PDITR, existe possibilidade de mudança nas aquisições e única 

preocupação é em relação ao valor disponibilizado que não tem possibilidade de ser 

extrapolado, nesse sentido toda proposta de mudança deve respeitar o limite deste 

orçamento.  

O GI Quintais Agroecológicos (Figura 08), composto por 56 pessoas, 

recebeu investimentos no valor de R$ 228.704,42 (duzentos e vinte e oito mil, 

setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), tendo como objetivo contribuir 

com a geração de renda e a segurança alimentar e nutricional das famílias. Todo o 

recurso disponibilizado está sendo destinados para as construções de cisternas de 

produção, quintais telados, aviários, aquisição de equipamentos e formação para 

os/as integrantes do grupo.  

 

 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural SIMUOVA. 
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Figura 08 - Gráfico da composição do grupo de interesse Quintais Agroecológicos 

por comunidade rural no TR SIMUOVA. 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território - 

PDITR SIMUOVA os investimentos no GI Quintais Agroecológicos (Tabela 06) são:  

 

Tabela 06. Investimentos do grupo de interesse quintais agroecológicos do TR SIMUOVA. 

META MULTIPLICADOR 
VALOR 

CAR 

Aviário Rustico 40m² 47 61.217,50 

Área de 1 há para Reserva Estratégica  2 4.200,00 

Cisterna 50M³ 13 111.891,00 

Canteiros Econômicos - três canteiros 47 17.782,92 

Kit de Equipamentos Individual 47 26.273,00 

Alimentação para crianças da ciranda 31 620,00 

Oficina de Criação de Galinhas Caipiras 1 672,00 

22% 

30% 
26% 

22% 

Sítio do Meio Mucambo Oliveira Várzea
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Oficina para Construção do Aviário 1 672,00 

Cirandeira - Custo Mão de Obra 4 400,00 

Instrutória Nível Superior 4 3072,00 

Oficina Gestão Participativa da Produção 1 1.232,00 

Oficina para Construção dos Canteiros Econômicos 1 672,00 

TOTAL 228.704,42 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural SIMUOVA. 

 

Brasil (2004) estabelece que cabe a Extensão Rural estimular, animar e 

apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável,  que envolvam atividades 

agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismo, e outras, tendo como centro o 

fortalecimento da agricultura familiar, visando a melhoria da qualidade de vida e 

adotando os princípios da Agroecologia como eixo orientador das ações.  

No convênio do Componente Sociocultural (Tabela 07) o valor 

disponibilizado foi R$ 88.926,78 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e 

setenta e oito centavos), que realizou investimentos para contratação da Agente 

Comunitária Rural, formações e aquisição de equipamentos para o Território Rural 

SIMUOVA.  

 

Tabela 07 - Investimentos do componente Sociocultural do TR SIMUOVA. 

META MULTIPLICADOR VALOR CAR 

Contratação de Agente Comunitário Rural 1 46.745,07 

Alimentação para crianças da ciranda 13 260,00 

Aquisição de Equipamentos Sociais 1 9.400,00 

Aquisição de Kit Cirandeira 1 5.760,83 

Assembleia Controle Social  2 2.508,00 

Capacitação da Comissão de Controle Social  1 1.800,00 

Capacitação em Associativismo  1 1.800,00 

Cirandeira - custo mão de obra 13 2600,00 

Contratação de Serviços de Contabilidade 1 6.000,00 
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Cursos de Informática 1 2.664,00 

Encontro de Mulheres por Território Rural  2 2.508,00 

Encontro Temático de Mulheres  2 2.508,00 

Encontros Temáticos para Juventude 2 1.672,00 

Instrutória Nível Superior 7 5760,00 

Internet Rural 1 4.685,71 

Minicurso gestão administrativa e contábil para 

entidades do terceiro setor 
1 870,00 

Minicurso manuseio e manutenção do kit áudio 

visual 
1 1.510,00 

Minicurso Rotinas Departamento Pessoal 1 630,00 

Minicurso uso eficiente da internet rural 1 1.580,00 

Oficina de elaboração de projetos  1 2.640,00 

Oficina de sensibilização de fundo e fecho de 

pasto 
1 1.640,00 

Oficina gestão de convênios  1 1.800,00 

Oficina para apresentação da atividade cirandeira 1 1.510,00 

Seminário de sensibilização para políticas e 

programas públicos  
1 2.508,00 

TOTAL 103.959,61 

Fonte: Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural SIMUOVA. 

 

A constituição desses grupos de interesses e os investimentos realizados 

no território rural têm como função principal atender as demandas que foram 

apontadas pelos/as agricultores/as nos processos iniciais do projeto e que deram 

origem ao Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural - PDITR. As 

principais limitações identificadas nestes processos foram: insegurança alimentar 

das famílias, indisponibilidade hídrica para produção agrícola e baixa reserva 

alimentar para as criações. Outras importantes ações que constam no PDITR estão 

na área social onde foram disponibilizados recursos para a contratação do/a jovem 

ACR e para as realizações de oficinas, cursos e intercâmbios que ajudem minimizar 

os problemas sociais existentes no Território Rural.  
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Na segunda etapa do Pró-Semiárido a entidade vencedora tem como 

meta organizar a implementação do Plano de Desenvolvimento e Investimento do 

Território Rural – PDITR nos territórios rurais, através da Assessoria Técnica 

Contínua – ATC, sendo necessária a presença permanente dos/as técnicos junto 

aos grupos de interesses compostos pelo público a ser atendido.  

A ATC executada pelo IRPAA no projeto Pró-Semiárido está orientada 

pelos princípios agroecológicos e da convivência com o semiárido. Suas ações na 

execução do PDITR têm como objetivo colocar em prática os investimentos 

disponibilizados e construir soluções em parceria com os/as agricultores/as para as 

suas principais limitações citadas anteriormente, em suas unidades de produção 

familiar – UPF e aos grupos de interesses constituídos no Território Rural.  

 

 

6.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-SEMIÁRIDO 

 

Para a avaliação da implementação da Assessoria Técnica Contínua – 

ATC do Pró-Semiárido foram realizadas 15 entrevistas com os/as agricultores/as, de 

comunidade Sítio do Meio, integrantes do projeto e com três técnicos/as do Instituto 

Regional da Pequena Agropecuárias - IRPAA, entidade de ATER vencedora do 

Edital N.º 01/2017 para executar o serviço de ATC no município de Campo Formoso. 

A avaliação geral dos/as agricultores/as em relação a execução do projeto 

em campo foi boa, mas os/as mesmos/as pontuaram alguns elementos nas suas 

percepções, que devem ser consideradas, como a necessidade de uma melhor 

distribuições dos recursos disponibilizados entre os grupos de interesses e o período 

de espera entre o processo construtivo do Plano de Desenvolvimento e Investimento 

do Território Rural e a chegada do recurso para execução dos investimentos em 

campo (PDITR foi elaborado no inicio do ano 2017 e o recurso só foi liberado em 

junho de 2018), durante esse período algumas pessoas desacreditaram  do projeto e 

se desanimaram quanto a participação nas atividades, outra importante 

questionamento foi o surgimento de novas necessidades do Território Rural que 

PDITR construído não consegue atender.  

 
[...] Da maneira geral o projeto chegou e está mudando algumas coisas, 
trouxe construções e equipamentos para as comunidades, mesmo tendo 
questões de alguns que queriam algo individual, tem também a presença do 
técnico que nos faz visitas e ajuda, mas o que vejo que mais chateou o 
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pessoal foi demora para iniciar as coisas depois das reuniões que a gente 
participou (ENTREVISTADO/A 01

9
).  

 

O processo metodológico utilizado para a construção do Plano de 

Desenvolvimento e Investimento do Território Rural – PDITR foi elogiado por 

algumas pessoas entrevistadas, considerando o processo participativo e 

interessante, observaram que a equipe técnica que sistematizou as informações, de 

fato seguiu a ideia que foi debatida durante as reuniões de construção. Mas durante 

as entrevistas foi percebido descontentamento de alguns/as dos/as beneficiários/as 

do projeto com os investimentos direcionados ao grupo de interesse que participam, 

possivelmente a causa deste descontentamento tenha sido o interesse por beneficio 

individual e/ou a compreensão equivocada do processo, deixando de perceber que a 

ideia central apresentada nas etapas de construção do projeto são os investimentos 

coletivos. 

Lipsky (1980) em sua pesquisa sobre implementadores aponta para a 

importância desses burocratas de nível de rua e chama a atenção para a 

controvérsia politica, pois esses burocratas são pressionados pelas metas de 

trabalho, para aumentarem a efetividade e responsividade e ao mesmo tempo são 

pressionados pelos beneficiários para aumentarem a eficiência e eficácia do seu 

trabalho.   

[...] Mas dentro da metodologia do projeto foi dito desde o início que o 
projeto era construtivo, mas a gente sabe que muita gente puxa essa 
conversa que foi dito desde o primeiro minuto que viria recursos individuais, 
principalmente para compra de animais, que eles iriam comprar 
reprodutores, matrizes, forrageiras individuais, mas até então a proposta 
seria uma proposta coletiva de banco de forragem, de aquisições de 
máquinas, e aí tem essa interpretação equivocada das pessoas 
(TÉCNICO/A ENTREVISTADO/A 01

10
).  

 

Os/as integrantes do projeto entrevistados/as consideraram a existência 

dos componentes Sociocultural e Produtivo como estratégia importante para a boa 

execução do projeto, por conta que ao tempo que existe investimentos produtivos 

para as comunidades rurais também está sendo investido nas pessoas, e o 

desenvolvimento desses territórios rurais compostos no Pró-Semiárido só ocorrerá a 

                                                           
9
 Para garantir o anonimato dos/as agricultores/as entrevistados/as, enumeramos os/as entrevistados de um a 

quinze. 

10
 Para garantir o anonimato dos/as técnicos/as entrevistados/as, enumeramos os/as entrevistados de um a 

três. 
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partir da solução de uma série de problemas sociais existentes nestas comunidades 

rurais.   

 
[...] Outro carro chefe do Pró-Semiárido é o social, porque o social cuida 
muito dessa parte de estar promovendo esse autoconhecimento do 
agricultor, do quando ele pode participar (ENTREVISTADO/A 02). 

 

Durante as entrevistas foi possível observar as opiniões sobre a atuação 

da equipe técnica do IRPAA e da CAR/PSA na execução do PDITR, os/as 

entrevistados/as relataram que a equipe está sempre acessível e disponível para as 

comunidades e ao Território Rural, e que cada um dentro da sua função desenvolve 

um bom trabalho, mas que existiram alguns problemas do planejamento de trabalho 

que causaram conflitos dentro do Território Rural neste período de execução das 

metas do PDITR. Em alguns casos estes conflitos estavam ligados a gestão da 

diretoria da associação conveniada.  

Outra observação realizada foi em relação ao convênio entre a CAR e 

Associação Comunitária Agropastoril do Povoado da Várzea, em que os/as 

entrevistados consideraram importantes, por oportunizar as comunidades de realizar 

a gestão de recurso público. Mas chamaram a atenção para a necessidade de uma 

melhor formação das direções das associações existentes no território rural e dos/as 

moradores/as das comunidades para compreenderem melhor como ocorre a gestão 

desses recursos.  

[...] A gente tem uma dificuldade hoje dentro do convênio, mas é uma 
questão interna das próprias diretorias da associação que muitas vezes não 
compreendeu o processo, achar às vezes que por ser gestora do convênio 
ela pode demitir e agir de forma autoritária, dizendo que manda e desmanda 
no projeto. Só que a gente sabe que o processo hoje é construtivo dentro de 
um dialogar participativo das comissões principalmente e o convênio traz 
esse autonomia para as comunidades e as associações, principalmente 
para elas poderem aprender a lidar com esse processo de gestão do 
recurso público. Então é muito bom, mas estamos tendo dificuldade com 
autoritarismo da direção da associação conveniada que está confundindo 
um pouco com o processo (TÉCNICO/A ENTREVISTADO/A 03). 
 

Este questionamento sobre a necessidade formar as direções das 

associações por parte dos/as agricultores/as e dos/as técnicos/as, surgi pelo fato de 

algumas direções questionarem a forma de execução do projeto, divulgarem 

informações desencontradas sobre a gestão do convênio e enfrentarem dificuldades 

de dialogo com seus associados, alguns por serem contra a direção e outros por não 

participarem de fato do projeto e desconhecem a metodologia.  
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Na avaliação dos/as entrevistados/as foi percebida a necessidade de 

melhoramento do planejamento de trabalho da ACR, Associação Conveniada e 

equipe técnica do IRPAA e CAR/PSA para solucionar conflitos existentes no 

Território Rural, foi observado um desgaste que estava atrapalhando a execução do 

projeto em campo, por não estar existindo planejamento, as metas estavam sendo 

executadas de forma equivocada, os processos de compras e aquisições em 

algumas situações foram realizados de forma incorreta, faltando documentação no 

processo ou não sendo incluídos todos os materiais e equipamentos necessários. 

Este foi um dos momentos mais tensos durante a implementação do projeto, pois os 

problemas já estavam repercutindo entre os/as agricultores/as, causando conflitos 

individuais e desânimo dos/as integrantes.     

 
[...] Eu acho que tem que melhorar essa relação. Porque não sei se eu 
estou entendendo, mas a associação e esse grupo, eu acho que deveriam 
estar juntos. Eu passei dois meses fora, e quando eu cheguei estava um pra 
um lado e outro pra outro lado e, parece que ainda está assim, não sei. Não 
entendi muito bem, porque nunca achei quem me falasse os detalhes. Mas 
aí eu vejo que a presidente não está participando junto com a gente. 
Entendeu o que eu quero dizer? (ENTREVISTADO/A 01). 

 

Os conflitos existentes ocorreram pelo fato da entidade de ATC realizar 

um planejamento em conjunto com a comissão de controle social e associação 

conveniada e em seguida o técnico produtivo da CAR desconsiderava o 

planejamento, executando as metas econômicas de forma diferente.  

Meier e O’Toole (2006) no seu trabalho afirmaram que onde existe a 

discricionariedade estão presentes os valores e referências individuais, que se 

tornam tão importantes quanto os valores institucionais, em determinadas situações 

esses valores podem entrar em conflito com os outros agentes implementadores.  

Este impasse durou por um determinado período até que a comissão de 

controle social convocou os/as integrantes do projeto para mediar o conflito e propor 

uma solução para que o projeto voltasse a sua execução da melhor da forma, sem 

comprometer as metas econômicas e garantindo a qualidade do serviço de ATC.  

 
[...] Eu acho que a primeira coisa quando a gente tem que assumir quando 
está trabalhando no coletivo é justamente ter uma visão do coletivo e não 
do individual e enxergar as quatro comunidades como um território e não 
como simplesmente uma comunidade. E daí comunicar as coisas, chegar 
junto, compartilhar as informações, as dúvidas, as dificuldades, fazer os 
devidos encaminhamentos. Com isso, acredito que a gente evita conflitos e 
consegue desenvolver um trabalho mais limpo e que todos lá fora 
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enxerguem como um trabalho coletivo que deu certo (ENTREVISTADO/A 
07). 
 

Outro problema percebido pelos/as entrevistados/as foi o comportamento 

da direção da associação conveniada, em que muitos/as relataram perceberem 

perseguição da presidente com a jovem ACR, outra situação que a falta de dialogo 

causou e criou desgaste, sendo necessário mais uma vez a interferência da 

comissão de controle social para mediar o conflito.  

 

[...] Verdade, tem que haver essa preocupação e infelizmente quando a 

gente lida com conjunto de pessoas, quando junta quatro comunidades que 

embora sejam bem vizinhas tem lá as suas particularidades, sempre surge 

essas dificuldades de relacionamento, de disse me disse, fofocaria, precisa 

combinar melhor, talvez os problemas do projeto tenha solução, por conta 

que tudo esta sendo conversado, mesmo com as picuinhas, estamos 

conseguindo executar o plano (ENTREVISTADO/A 09). 

 

Em relação ao trabalho desenvolvido pela jovem contratada para exercer 

a função de Agente Comunitário Rural – ACR (Figura 09), os/as beneficiários/as 

também avaliaram de forma positiva, elogiando o trabalho realizado e reconhecendo 

que ela está cumprindo com a sua função.  

 
[...] A ACR é bem comunicativa, sempre está nos avisando dos atividades, 
tem ajudado as associações das outras comunidades, é uma jovem que 
incentiva os outros a criar novos caminhos, pelo que vejo está aproveitando 
bem as oportunidades  promovidas pelo projeto. Sempre vejo ela nas 
reuniões de planejamento e ajudando nas aquisições, nas oficinas, nas 
rodas de aprendizagem, nesses momentos de grupo que o projeto 
consegue desenvolver (ENTREVISTADO/A 12). 

 

Quanto a formação do Território Rural, metodologia utilizada pelo projeto 

Pró-Semiárido para trabalhar com um conjunto de comunidades rurais que 

apresentassem características sociais, ambientais e econômicas parecidas, os/as 

entrevistos/as tanto os/as agricultores/as como a equipe técnica, avaliaram de forma 

positiva por agregar, incentivar a relação com outras comunidades e institucionalizar 

o Território Rural para que possam de forma coletiva buscar por melhorias para as 

comunidades rurais. Mas fizeram algumas ressalvas importantes e que devem ser 

consideradas durante a constituição desses Territórios Rurais.  

 
[...] Eu acho que deveria ser reduzido, porque olhe, a Varzea nem todo 
mundo se conhece e também tem aquilo de que a gente nunca conhece 
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ninguém, isso eu sei muito bem. Mas, já fica um pouco distante, no 
Mucambo o povo se une, mas a união mesmo é no Sitio do Meio e Oliveira, 
esses se une, a gente já sabe que é de tudo.  E o Mucambo é mais 
próximo, mas não é igual a Varzea. Se pelo menos fosse aqui os três eu já 
acho que seria melhor, Sitio, Oliveira e Mucambo. Porque assim, vamos 
supor o do Mucambo, a gente já conhece aqueles que já tem mais barulho, 
aquele que é mais calmo, e já na Vaze a gente sabe que o povo é mais 
“azuado” (ENTREVISTADO/A 03). 

 
E continua:  

 

[...] É porque assim, pra todo lugar que vai tem que ser de moto ou de carro, 
ninguém vai mais a pé. Aí eu por exemplo, que nem tenho quem me leve e 
nem vou só, então pra mim fica difícil, entendeu? Eu vou a pé eu encontro 
um bem ali que fica “tirando onda” com a minha cara, aí eu já fico com 
vergonha e prefiro ficar só. Mas se fosse que nem antes, que a gente ia pro 
Oliveira, pro Mucambo a pé, era muito bom (ENTREVISTADO/A 03). 
 

Para Jesus (2014) a abordagem territorial tem sido utilizada mais recente 

como instrumento de políticas públicas para promover o desenvolvimento, em 

particular, o desenvolvimento rural, que utiliza o recorte de território zona, ou seja, 

induz-se a constituição de espaços geográficos contínuos para realizar “esforços” 

comuns. Para este autor, nestes espaços visa-se construir uma articulação entre a 

sociedade civil e poder público para agir em busca do desenvolvimento territorial 

rural.  

 

Figura 09 - Atuação da Agente Comunitária Rural na comunidade Sítio do Meio. 

 

Foto: Fabricio Nascimento. 

As estratégias adotadas pelo projeto Pró-Semiárido como criação de 

grupos de interesses e incentivo a trabalhos coletivos obtiveram avaliações mediana 
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(Figura 10) e para os/as técnicos/as existem pontos a serem considerados, 

reconhecem como importante instrumento para incentivar o trabalho comunitário, a 

liberdade dada aos/as agricultores/as para optarem por atividades que tivessem 

mais afinidades dentro do projeto, mas apontam as dificuldades existentes por parte 

de alguns/as agricultores/as que não ficaram satisfeitos com os investimentos em 

seus grupos de interesses.  

 
[...] De certa forma, o grupo de caprinos se sente um pouco prejudicado 
porque ele vê dentro do próprio território que o grupo de quintais tem mais 
benefícios individuais, como alguns aviários rústicos, cisternas, canteiros e 
equipamentos de uso cotidiano da família. Já o grupo de caprinos, pensou-
se numa forma mais coletiva, como área coletiva para ser um ensaio 
forrageiro aonde dali vai se multiplicar plantas forrageiras. E aí eles sentem 
um pouco de ciúmes e acabam dizendo que há mais investimento para o 
grupo de quintal que o grupo de caprinos, mas a gente tenta sensibilizar que 
o investimento do grupo de caprinos também é um alto e que são 
aquisições de máquinas forrageiras, roçadeiras, enfardadeiras e que isso 
vai trazer pra o grupo um respaldo muito grande dentro da própria produção 
de forragem pra o rebanho, principalmente no período de estiagem, 
estimular eles a estarem produzindo em quantidade e qualidade suficiente 
para o rebanho durante o período de estiagem (TÉCNICO/A 
ENTREVISTADO/A 02). 

 

Lima (2013) considera que as estratégias construídas para a promoção 

da convivência com o semiárido devem levar em consideração o contexto ambiental, 

as características sociais e econômicas do local que será trabalhado sob pena de 

insucesso, pois muitos projetos foram realizados sem que os executores conheçam 

a realidade política e social dos beneficiários e sem avaliar, conjuntamente, a real 

necessidade e impactos da construção da obra. 
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Figura 10 - Avaliação dos beneficiários da comunidade Sítio do Meio em relação ao 

processo de implementação do Pró-Semiárido. 

 

Na avaliação da dimensão socioeconômica observou-se que os 

investimentos contidos no PDITR para a geração de renda e aumento da produção 

familiar obteve avaliação satisfatória, mas como citado anteriormente está avaliação 

está ligada diretamente ao descontentamento de algumas pessoas por conta que 

não receberam investimentos individuais e ao longo período para a liberação do 

recurso.  

 
[...] Têm umas três semanas que comecei a vender. Porque eu comecei 
assim, vinha um e depois mais um, depois da semana passada foi que 
começaram a procurar, porque eu já tinha plantado umas alfaces e já 
estava no tempo de mudar. Aí eu digo que agora eu tenho que acelerar 
esses coentros, eu tinha uns coentros e umas alfaces, mandei os coentros 
pra Jaguarari e as alfaces agora eu já estou vendendo (ENTREVISTADO/A 
06). 
 

Para Pressman e Wildavsky (1998) consideram a dimensão temporal 

como um dos problemas que produz dificuldade nas implementações, em muitas 

situações esta dimensão não é respeitada, o motivo de urgência expressado pelo 
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participante pode interferir na importância dada ao programa ou projeto. É 

necessário estabelecer com os/as participantes graus de prioridades para a 

execução do projeto e construção do orçamento. 

Relacionado a avaliação de diversificação da renda familiar e articulação 

de parcerias, os/as agricultores/as relataram a importância pelo fato de conseguirem 

solicitar e renovar Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP através da parceira com 

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – SINTRAF, inscrição Garantia 

Safra com a Secretária de Agricultura, cadastramento Bolsa Família com a 

Secretária de Ação Social  e acessar novos mercados.  

 

[...] No meu quintal agora tem rúcula, alface, coentro, tomate, beterraba e 
almeirão. Já fiz uns “vinte contos” essa semana na comunidade e irei iniciar 
o repasse para o IDESA em Jaguarari (ENTREVISTADO/A 05). 
 

Uma importante ação que está prevista nas metas do Edital do projeto, 

mas que os/as agricultores relataram que tiveram pouco acesso a informações sobre 

o assunto e avaliaram que precisa melhorar foram os debates sobre comunidades 

tradicionais, propriedade da terra e sucessão no campo, para os insatisfeitos poucas 

ações foi desenvolvida nestas áreas.  

Para Brasil (2013) Povos e Comunidades Tradicionais são grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 

como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição. 

A atuação da equipe técnica do IRPAA e da CAR no sentido de incentivar 

e fortalecer as organizações comunitárias, a exemplo da Associação Comunitária de 

Sítio do Meio e Oliveira, os/as integrantes consideram uma importante ação da ATC 

(Figura 11), por considerarem a associação como o instrumento de luta para a 

melhoria de vida na comunidade.   

 

[...] Com o projeto as associações buscaram a regularização e os membros 
procuram estarem mais juntos das diretorias, essas formações ofereceram 
experiências novas. Muitas dessas associações estavam desativadas, com 
as formações abriram novos cominhos que exigiram mais atividades das 
associações no que diz respeito a organização (ENTREVISTADO/A 09). 
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O capital social, a mediada que é fortalecida a participação comunitária e 

processo de decisões em conjunto, aumentam as relações de cooperação e 

confiança entre os membros de uma determinada comunidade, essenciais para o 

seu próprio desenvolvimento. 

 

Figura 11 - Avaliação dos beneficiários da comunidade Sítio do Meio em relação a 

dimensão socioeconômica do Pró-Semiárido. 

 

 

 

O fortalecimento dos grupos de mulheres e jovens para aumentar a 

participação desses grupos no Território Rural obteve uma boa avaliação, desde a 

preocupação para que os/as integrantes do projeto fosse 50% mulheres e 30% 

jovens, percebeu-se o aumento da presença nas associações e nas atividades 

comunitárias, também a partir dos investimentos nos quintais, foi observada uma 

melhoria na produção e autonomia das mulheres já que no GI Quintais 

Agroecológicos elas são maioria.  
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[...] Quando a gente olha para o GI de quintais agroecológico, por exemplo, 
a gente percebe que são as mulheres que estão começando a construir os 
canteiros econômicos e dali elas conseguem produzir as hortaliças e, gerar 
alguma renda e participa efetivamente de maneia direta na alimentação da 
casa. O jovem também pode estar participando dessas atividades e criando 
outros caminhos a partir das atividades promovidas pelo projeto. Desde as 
aquisições, as oficinas, as rodas de aprendizagem, esses momentos 
adquiridos e compartilhados que o projeto consegue desenvolver 
(ENTREVISTADO/A 09). 

 

Os momentos formativos que são disponibilizados para as famílias que 

participam do projeto foi uma ação bem avaliada entre os/as agricultores/as e 

técnicos/as que atuam no Pró-Semiárido, por ser um importante momento para troca 

de experiências entre agricultores/as e equipe técnica, além das formações foi 

também relatado a estratégia utilizado pelo Pró-Semiárido para garantir a 

participação das mulheres que são mães, que foi a disponibilização de cirandeiras 

nas formações.  

 

[...] No intercâmbio, eu achei boa a união deles porque eles estavam todos 
unidos, eles disseram que trabalham por mutirão e, tem muita coisa que 
eles aproveitam quando chove, já que eu vivo dizendo aqui que tem muita 
coisa pra aproveitar, mas o povo não se interessa ou não aproveita. Porque 
em um tempo desse era pra o capim-buffel está moído, era pra está feita a 
silagem, mas não, está aí na roça secando, milho secando e o povo na 
época da seca fica “se batendo” sem ter. Então eu vi muita coisa que posso 
fazer aqui, vi palma e sorgo, tudo que é bom pra pessoa fazer no tempo da 
seca (ENTREVISTADO/A 12). 
 

A equipe técnica chama atenção para importância da criação desses 

ambientes de formação, mas apresenta a preocupação em relação a quantidade de 

pessoas que participam desses momentos formativos, relata que tem diminuído a 

participação dos/as integrantes nas atividades e que uma das possíveis causas foi a 

frustação inicial causada pela demora para liberação do recursos para os territórios 

rurais.   

 
[...] Mesmo tendo pouca participação dos beneficiários em relação a 
quantidade que existe em cada grupo de interesse, os que participam 
conseguem sim integrar no momento e também pôr em prática essas 
atividades discutidas. Por exemplo, uma oficina de aves, de manejo 
alimentar, eles conseguem através dessa oficina fazer uma ração adaptada. 
Também na questão da caprinocultura, muitas vezes eles tiram dúvidas e 
quando eles voltam para casa, eles conseguem levar essa proposta do que 
foi levantado nas oficinas. Um exemplo forte é a questão do intercambio que 
foi realizado sobre a produção de beiju colorido e as agricultoras do território 
já conseguem implementar. Inclusive já foram feitos outros momentos para 
que os agricultores que obtiveram a informação passarem para outras 
comunidades e outros territórios, isso foi um ponto positivo também 
(TÉCNICO/A ENTREVISTADO/A 02). 
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Para a avaliação da dimensão ambiental foram considerados aspectos 

que podem ter resultados do trabalho de Assessoria Técnica Contínua – ATC que 

está sendo executada no Pró-Semiárido.  

A Assessoria Técnica Contínua – ATC de forma geral recebeu uma boa 

avaliação das pessoas que participaram das entrevistas, considerando as ações do 

técnico, a sua presença na comunidade, as orientações técnicas e debates nos 

momentos formativos (visita individual, intercâmbios, roda de aprendizagem e 

oficinas). 

As orientações técnicas têm como pilares a agroecologia e a convivência 

com o semiárido, os temas tratados durantes as atividades produtivas estavam 

relacionados ao cultivo e criação adaptadas, manejo de água e solo, 

reaproveitamento dos materiais existentes na propriedade e produção de defensivos 

e remédios naturais a partir de plantas da caatinga. Esses temas foram apontados 

pelos beneficiários e receberam boa avaliação (Figura 12) por conta de atender as 

principais demandas das suas propriedades.  

 

[...] O acompanhamento do técnico é muito bom, porque a gente vive em 
uma comunidade onde todo mundo trabalha com plantação e criação, mas 
que não tinha esse acompanhamento. Na vivência do dia a dia a gente está 
adquirindo experiência e debatendo as dificuldades no momento da visita do 
técnico. Que é algo que nós nunca tivemos antes (ENTREVISTADO/A 14). 
 

Os/as agricultores/as consideram as rodas de aprendizagem e visitas que 

o técnico tem promovido nas comunidades tem contribuído para o desenvolvimento 

de suas atividades produtivas, e as práticas recomendadas de baixa custo têm 

auxiliado na solução de inúmeros problemas nos cultivos nos quintais e das 

forragens.  

 

[...] O técnico veio e fez junto comigo o remédio para a lagarta. E aí nós 
colocamos no mesmo dia, depois ele deixou pronto, me disse como fazer e 
eu fui lá e apliquei e pronto. É muito bom, quando a gente quer falar com 
eles, falo do meu jeito e eles me atendem (ENTREVISTADO/A 13). 
 

Quanto as tecnologias construídas pelo Pró-Semiárido e as orientações 

para a utilização correta, foi outro fator comentado entre os/as agricultores/as, a 

exemplo dos canteiros econômicos que boa parte das pessoas quando dão inicia a 

produzir neles, não acreditam que a cobertura dos canteiros e a irrigação como é 

recomendada vai suprir as necessidades das hortaliças que estão plantadas.  
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[...] Eu gostei do fato de ser forrado, porque eu sempre gostei de plantar. E 
a gente jogava água e se passasse um dia sem molhar, no outro dia não 
adiantava molhar mais, porque já estava morto, pois aqui é muito quente. 
Mas com esse canteiro e com a cobertura, eu ainda não molhei hoje, só vou 
molhar amanhã e eu posso garantir que estão vivos (ENTREVISTADO/A 
15). 

 

Para Oliveira (2013) a proposta de convivência com o semiárido 

proporciona um modo de vida e produção que respeita os saberes e a cultura local, 

utilizando de tecnologias e procedimentos apropriados ao contexto ambiental e 

climático, construindo processos de vivência na diversidade e harmonia entre as 

comunidades, seus membros e o ambiente, possibilitando uma ótima qualidade de 

vida e permanência na terra, apesar das variações climáticas.   

 

Figura 12 - Avaliação dos beneficiários da comunidade Sítio do Meio em relação a 
dimensão ambiental do Pró-Semiárido. 

 

Para equipe técnica que atua realizando o acompanhamento nas 

comunidades realizar ATC a partir de princípios agroecológicos e de convivência 

com o semiárido é desafiador, por conta que alguns dos/as agricultores/as são 

resistentes e não acreditam na produção sem utilização de produtos químicos.  

 
[...] A gente sempre tem algumas resistências, de alguns agricultores por 
eles não acreditarem em algumas práticas agroecológicas. Mas a gente vê 
que eles hoje estão mais sensibilizados sobre a diminuição do uso de 
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produtos químicos nas plantações e criações.  Nos grupos de quintais a 
gente tenta trabalhar a produção agroecológica e sensibilizar as famílias 
que é importante não usar adubo químico e sim composto orgânico. Em 
uma das oficinas que a gente fez agora sobre defensivos naturais usando 
calda de fumo, o álcool e o sabão neutro no combate a lagarta do cartucho 
e a mosca branca que estavam atacando as hortaliças de alguns 
agricultores e dialogar isso com os agricultores está sendo muito fácil 
porque eles entendem e compreendem que isso é mais viável e que isso vai 
ser mais seguro para e eles e para a própria família como também para o 
meio ambiente (TÉCNICO/A ENTREVISTADO/A 3). 

 

Lima (2013) considera que essa nova forma de pensar e agir dos/as 

técnicos/as valoriza a construção de alternativas tecnológicas que passam a ser 

construídas a partir do diálogo do saber técnico, da sabedoria popular, da 

participação das famílias envolvidas na concepção e execução dessas propostas. 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com o estudo apresentado foi possível observar que no 

processo de implementação da Assessoria Técnica Contínua – ATC, na comunidade 

de Sítio do Meio, município de Campo Formoso-BA, ocorreram alguns problemas 

relacionados ao planejamento de trabalho da Equipe Técnica IRPAA e CAR/PSA, 

Agente Comunitária Rural – ACR e Diretoria da Associação Conveniada, outro 

problema perceptível foi a insatisfação de alguns/as integrantes do Projeto Pró-

Semiárido em relação aos investimentos propostos no Plano de Desenvolvimento e 

Investimento do Território Rural e ao longo período (18 meses) para o recurso ser 

repassado. Mas mesmo com esses conflitos e dificuldades a comunidade avaliou 

que o Projeto tem sido executado da melhor maneira, e que a equipe técnica do 

IRPAA e CAR/PSA, ACR, diretoria da associação conveniada e a comissão de 

controle social têm procurado mediar esses impasses.  

Os/as agricultores/as reconhecem que a ATC realizada e os 

investimentos nas áreas produtiva e sociocultural tem contribuído para o 

desenvolvimento local, a partir da percepção do aumento da participação social e do 

melhoramento produtivo das unidades familiares. Com a aquisição de equipamentos 

para o grupo de caprinos já foi registrado entre os/as agricultores/as a pratica de 

produção e armazenamento de forragens (silagem e feno) e com as construções de 
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cisternas, quintais telados e aviários, a produção nos quintais agroecológicos tem 

aumentado, gerando renda e garantindo a segurança alimentar das famílias. 

A equipe técnica que realiza a ATC aos/as agricultores/as tem identificado 

pessoas sensibilizadas que já estão iniciando o processo de transição 

agroecológica, deixando de utilizar produtos químicos e realizando manejos mais 

sustentáveis, pensando na garantia dos recursos naturais para as gerações futuras.  

Verificou-se que o projeto Pró-Semiárido tem sido implementado de forma 

muito próxima a que foi planejado no PDITR para a comunidade, que após a 

sistematização e analise das 18 entrevistas, constatou-se aproximações da 

realidade vivenciada na implementação da ATC e o modelo proposto pelo Pró-

Semiárido. 

Nesse estudo foi possível observar que o processo de implementação 

sofre influencia direta das características do ambiente, do grupo atendido, da 

organização politica local, valores e ideais dos implementadores, confirmando com 

os estudos de pesquisadores/as da área.   

Desse modo, na etapa de implementação de política pública, é necessário 

realizar um planejamento de todas as fases que serão executados de forma 

cuidadosa, com o objetivo de minimizar alguns erros que possam vir a acontecer 

nessa etapa, considerada difícil no ciclo de políticas públicas, mas fundamental para 

atingir as metas previstas. 

Durante o estudo também foi possível observar as relações construídas 

entre os/as agricultores/as e os/as técnicos/as da entidade de ATC e do órgão 

estadual, percebendo que esta relação possui forte ligação ao processo de 

execução das ações do projeto e interfere diretamente nos resultados obtidos, no 

momento em que existiu dificuldades na relação entre a comunidade e os/as 

técnicos/as, a execução do projeto ficou comprometida.  

Outro ponto a considerar é a metodologia utilizada na construção do 

projeto Pró-Semiárido, o estudo apontou apropriação por parte das famílias em 

relação ao acompanhamento dos recursos disponibilizados e também no processo 

de execução do projeto em campo. 

Para tanto, foram realizadas ações para o melhoramento dos aspectos 

sociais da comunidade, como reuniões, formações, oficinas com temáticas 

relacionadas a organização comunitária e também foram constituídas estruturas que 

contribuíram para fortalecimento social, a exemplo da formação da comissão de 
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controle social, que tem como função acompanhar a execução do projeto Pró-

Semiárido, articular e mobilizar as pessoas para o debate sobre as ações a serem 

desenvolvidas no território rural. Esta comissão tem buscado constantemente a 

resolução das demandas e do melhoramento da qualidade de vida da comunidade. 

A promoção desses debates sociais e técnicos produtivos têm contribuído 

para o aumento da organização comunitária. Uma vez que estes espaços formativos 

possibilita a um número significativo de pessoas a oportunidade para refletir e 

melhorar suas relações, aprimorando aprimoramento da organização e da confiança, 

podemos afirmar que este tem fortalecido o capital social.   

Concluímos, então, que, a partir do modelo de assessoramento técnico e 

desenvolvimento proposto pelo Pró-Semiárido, valorizando o saber local, dando 

liberdade aos/as agricultores/as a executar o projeto, fortalecendo o capital social, 

promovendo ações territoriais integradas e proporcionando a difusão da 

aprendizagem social, tem possibilitado os primeiros passos para o desenvolvimento 

dessas comunidades rurais que compõe o território rural. Executando ações que não 

seguem a lógica capital-economicista contemporâneo, tendo como foco a 

construção de estratégias para a promoção do desenvolvimento social, político e 

cultural para, posteriormente, chegar ao desenvolvimento econômico. 
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ANEXO A - ENTREVISTA ESTRUTURADA REALIZADA COM OS/AS 

AGRICULTORES/AS. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-SEMIÁRIDO MB S I 

1 - Qual a sua avaliação em relação a metodologia utilizada pelo Pró-Semiárido, 

durante a sua construção?  
- - - 

2 - Qual a sua avaliação aos componentes Social e Produtivo que estão constituídos no 

Pró-Semiárido? 
- - - 

3 - Qual a sua avaliação em relação a metodologia utilizada pelo Pró-Semiárido onde 

os recursos são repassados para as associações executarem as metas produtivas e 

sociais do projeto? 

- - - 

4 - Qual a sua avaliação da equipe técnica que realiza a assessoria técnica contínua - 

ATC no Pró-Semiárido em sua comunidade?  
- - - 

5 - Como você avalia o trabalho do Agente Comunitário Rural? - - - 

6 - Como você avalia o enfoque de desenvolvimento territorial utilizado pelo Pró-

Semiárido? 
- - - 

7 - Qual a sua avaliação em relação a criação de grupos de interesses específicos? - - - 

8 - Como você avalia o Plano de Desenvolvimento e Investimento do Território Rural 

que a sua comunidade compõe? 
- - - 

9 - Qual a sua avaliação em relação Plano de Desenvolvimento e Investimento para o 

grupo de interesse que você participa? 
- - - 

10 - Qual a sua avaliação ao incentivo de realização de trabalhos coletivos? - - - 

11 - Qual a sua avaliação em relação as oficinas, cursos, dias de campo, intercâmbios, 

as tecnologias e equipamentos disponibilizados pelo Pró-Semiárido? 
- - - 

12 - Qual a sua avaliação sobre os investimentos para a criação de unidades de 

aprendizagem? 
- - - 

13 - Sua avaliação geral ao Pró-Semiárido? - - - 

DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA MB S I 

14 - Qual a sua avaliação em relação aos investimentos do Pró-Semiárido nos âmbitos 

agrícola e não agrícola para redução da pobreza rural? 
- - - 

15 - Qual a sua avaliação em relação a produtividade da sua unidade de produção 

familiar a partir da chegada do Pró-Semiárido e da equipe técnica?  
- - - 

16 - Como você avalia a orientação técnica para diversificação da renda familiar e a 

contribuição dos investimentos do Pró-Semiárido para isso? 
- - - 

17 - Como você avalia a estratégia do Pró-Semiárido para promover o desenvolvimento 

das unidades produtivas a partir das parcerias para o acesso a políticas públicas, 
- - - 
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crédito rural e mercados? 

18 - Como você avalia a metodologia do Pró-Semiárido em identificar todas as 

atividades a serem investidas a partir das demandas das organizações comunitárias e 

econômicas? 

- - - 

19 - Como você avalia a estratégia do Pró-Semiárido em investir no capital humano e 

social, dando foco aos jovens? 
- - - 

20 - Como você avalia a estratégia do Pró-Semiárido em investir no capital humano e 

social, fortalecendo os grupos de mulheres e a equidade de gênero? 
- - - 

21 - Qual a sua avaliação sobre as atividades realizadas em que foram debatidos 

temas como: comunidades tradicionais, propriedade da terra e sucessão no campo? 
- - - 

22 - Como você avalia a contribuição do Pró-Semiárido e da equipe técnica para 

organização comunitária (fortalecimento das associações) e produtiva da comunidade 

rural? 

- - - 

23 - Como você avalia o incentivo do Pró-semiárido e da equipe técnica para que as 

famílias participem de momentos formativos? 
- - - 

24 - Como você avalia os investimentos do Pró-Semiárido e a orientação técnica para 

que a unidade de produção familiar garanta a segurança nutricional da família? 
- - - 

DIMENSÃO AMBIENTAL MB S I 

25 - Qual a sua avaliação para a atuação da ATC tendo como premissa a perspectiva 

agroecológica e os princípios de convivência com o semiárido? 
- - - 

26 - Qual a sua avaliação em relação ao apoio do Pró-Semiárido às iniciativas que 

propiciam o incremento e a intensificação da produção, numa perspectiva de uso 

sustentável dos recursos naturais? 

- - - 

27 - Em relação as orientações técnicas repassadas sobre conservação dos solos, qual 

a sua avaliação? (Cobertura do solo; erosão; matéria orgânica e propriedades 

químicas, físicas e biológicas). 

- - - 

28 - Em relação as orientações técnicas repassadas sobre sistema de produção e 

manejo, qual a sua avaliação? (Diversidade biológica; conservação dos recursos 

naturais; atividades agroflorestais, agroextrativistas e florestais). 

- - - 

29 - Em relação as orientações técnicas repassadas sobre conservação das águas, 

qual a sua avaliação? (Qualidade da água para irrigação, consumo humano e animal; 

armazenamento e manejo da água). 

- - - 

30 - Em relação as orientações técnicas repassadas sobre a criação de animais, qual a 

sua avaliação? (N° de animais/área; animais adaptados ao clima semiárido; produção e 

armazenamento de forragens; utilização das áreas coletivas e manejo sanitário). 

- - - 
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31 - Como você avalia a orientação do Pró-Semiárido para realizar o tratamento de 

resíduos vegetais e dejetos de animais, transformando em fertilizantes orgânicos? 
- - - 

32 - Qual a sua avaliação a contribuição do Pró-Semiárido para recuperação de área 

degradas? 
- - - 

Legenda: MB= Muito Bom; S= Satisfatório e I= Insatisfatório. 
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ANEXO B - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM OS/AS 

TÉCNICOS/AS. 

 

Roteiro da entrevista semiestruturadas com técnicos/as 

1- Qual a sua avaliação da metodologia de participação dos/as agricultores/as contribuindo para a 

execução do projeto, desde a construção inicial até a sua execução em campo? 

2- O Pró-Semiárido atua com dois componentes: o social e o produtivo. Como é que você tem visto 

esse investimento no social e no produtivo em campo, na execução do projeto e na implantação? 

3- A comissão de controle social tem funcionado efetivamente? 

4- A estratégia de o convênio ser feito diretamente com a associação, como tem se dado isso no 

campo? Tem dificuldades? 

5- Em ralação aos grupos de interesses, como essa estratégia do projeto tem ocorrido no campo? 

Facilitou o trabalho da ATC? 

6- Como tem sido a execução dos investimentos e as realizações das ações do projeto com caráter 

coletivo, qual a sua visão sobre essa estratégia? 

7- Em relação as oficinas, intercambio, dia de campo, rodas de aprendizado que também é uma das 

ações da ATC desenvolvida nos territórios. Como você tem observado isso, as pessoas têm 

incorporado, tem adotado inovações nas suas propriedades, tem obtido resultados positivos do seu 

trabalho técnico/a? 

8- Os investimentos na área social (componente sociocultural) para fortalecer os grupos de mulheres 

e jovens, têm contribuído para o desenvolvimento do território rural? 

9- Quanto a execução da ATC, abordando agroecologia, convivência com o semiárido e 

desenvolvimento sustentável. As pessoas têm aceitado, tem participado de debates, ou você tem 

enfrentando resistência, como tem sido esse desenvolvimento da ATC no campo? 

10- Qual a sua avaliação em relação ao processo de execução do Pró-Semiárido, a sua 

implementação em campo. Quais as principais avanços, dificuldades e problemas que você tem 

encontrando na execução da ATC? Quais as suas propostas para novos projetos de ATC para 

agricultores/as familiares? 

 

 

 


